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Dezembro 2020

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Aporte participante 59.323

Aporte patrocinadora 63.856

Total 123.180

Entrada (Valores em R$ Mil)

Renda mensal 49.505

Pagamento único 50.746

Total  100.251

Saída (Valores em R$ Mil)

POPULAÇÃO TOTAL: 11.274

7583.3497.167

 Ativos
 1.003.100

 Vinculados
 830.579

 Aposentados
 404.642

DADOS DE DEZEMBRO 2020

 Serviços de terceiros 
 Pessoal e encargos 
 Tributos
 Gerais

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
4.956 (Valores em R$ Mil)

46
,9

7%

43,38%

9,00% 0,66%

CONTRIBUIÇÃO MÉDIA
CONTRIBUINTES

R$ 3.980,15
Aviation

R$ 4.117,07
GE  

Energia

R$ 5.414,62
GEBSA-PREV

R$ 535.569,20
Novas 

concessões  
no mês

RENDA MENSAL MÉDIAEMPRÉSTIMO

Mensal

Va
lor

 co
ncedido: R$ 889.508,59

Concessões: 41 Total

Valor concedido: R$ 14.526.518

,4
3

Contratos ativos: 1.127

 Contribuições
 Empréstimos
 Desligamentos
 Aposentadoria
 Acesso ao site
 Outros
 Societário
 Portabilidade
 Investimentos
 Campanhas

ATENDIMENTOS 
TOTAL: 651

26%

23%18%

11%
10%

5%
3%

1% 1%
2%

 Moderado
 Conservador
 Agressivo
 Superagressivo
 Superconservador
 Renda vitalícia
 Aviation

PATRIMÔNIO POR PERFIL

 Benefícios a conceder
 Benefícios concedidos
 Fundos
 Superávit/déficit

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL
2.285.390 (Valores em R$ Mil)

78,4
5%

18,29%

3,
33

%
-0

,07%

(Valores em R$ Mil)

14
,3

%

0,3%

19,6%

5,7%
3,4% 0,2%
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%
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2021 começou  
e agora?

O Brasil completou um ano em pandemia de covid-19. A sen-
sação de que 2020 ainda não acabou pode ser frequente, 
no entanto na GEBSAPrev, ele terminou e com a superação 

de obstáculos de forma a preservar o seu patrimônio para o futuro. 
Veja mais detalhes nas páginas 4 e 5 em um breve resumo do Rela-
tório Anual que estará disponível em breve no site.

Como já estamos caminhando para o fim do primeiro trimestre do 
ano, apresentamos uma análise robusta para os investimentos em 
2021. Este conteúdo é para auxiliar você a reorganizar suas estraté-
gias durante a Campanha de Alteração de Perfil de Investimentos.

Também entrevistamos um médico veterinário que dá dicas de 
como cuidar dos pets durante a pandemia e apresentamos todas 
as informações necessárias para você declarar seu plano de pre-
vidência no Imposto de Renda Pessoa Física 2021.

Para inspirar, compartilhamos a história de José Bitarelli, aposenta-
do da Gevisa, que passou a receber o benefício no início deste ano. Os 
acontecimentos recentes podem nos fazer focar somente no presen-
te, mas vislumbrar o futuro e de forma bem planejada é uma maneira 
de superar os desafios. 

Boa leitura!       
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SEU PLANO

2 020 foi um ano de muito aprendizado para a 
humanidade e para a GEBSAPrev também. O 
momento confirmou a robustez da estratégia de 

investimentos da entidade, que mesmo durante a pan-
demia de covid-19, conseguiu registrar um crescimento 
patrimonial e recuperar as perdas iniciais dos planos 
ocorridas entre fevereiro e março.

Foram realizadas movimentações na carteira de in-
vestimentos que permitiram superar os objetivos 
de rentabilidade de todos perfis ao fim do ano. Para 
conferir todas as estratégias desenvolvidas pela  
GEBSAPrev, veja o Relatório Anual que estará disponí-
vel em breve no site. Na sequência, um breve resumo.

CRESCIMENTO PATRIMONIAL
GEBSAPrev registrou uma evolução patrimonial de 
5,85%, atingindo mais de 2,28 bilhões de patrimônio.

PERFIS DE INVESTIMENTOS
Destacamos o resultado do perfil de investimentos 
superagressivo, que alcançou rentabilidade superior a 
12% em seu primeiro ano de existência.

DESEMPENHO DOS PLANOS
GEBSA-PREV

Resultados
2020

INVISTA NO SEU FUTURO HOJE

POPULAÇÃO

Fechou o ano de 2020 com R$ 1,99 bi-
lhão, registrando uma evolução patrimo-
nial de 6,70%.

GE ENERGIA
Alcançou um crescimento patrimonial 
de 0,32%, chegando a R$ 286 milhões 
de ativos líquidos.

GE AVIATION
Fechado para novas adesões, o plano ter-
minou 2020 com R$ 5 milhões, resultado 
0,99% superior ao do ano anterior.

Evolução do número  
de participantes

11.705
11.274

2019 2020

Novas adesões 
em 2020

651

2020

População 
total

7.167
3.349

758

Ativos Vinculados Aposentados

Total de benefícios 
concedidos 2020

39.598.403,40

2020

Total de contribuições 
em 2020

7.039.260,74

59.323.452,41
63.856.591,12

123.180.043,53

Esporádica Total
Aportes

Aporte 
Patrocinadora

Aporte 
Participante

A GEBSAPrev facilitou o 
processo de adesão aos planos 
de aposentadoria. Agora é 
possível fazer tudo de forma 
on-line, basta acessar o site 
gebsaprev.org.br e começar a 
investir no seu futuro hoje!      

https://www.gebsaprev.org.br/
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CAPA

O ano de 2020 provou a impor-
tância de se ter uma reserva 
financeira para imprevistos e 

entender que o risco existe em qualquer 
investimento. Para os participantes 

dos planos da GEBSAPrev, o ano 
passado foi de grande aprendi-
zado e Diego Condado, gestor da  
I9Capital, administradora dos 

fundos de investimentos da  
GEBSAPrev, explica o porquê. “No 

início da pandemia de covid-19, tive-
mos dois meses bem ruins – fevereiro e 
março –, mas todas as perdas foram re-
cuperadas no fim de 2020, resultado de 
uma visão estratégica dos fundos. Por 
isso tomar decisões no calor do momen-
to, pensando apenas no curto prazo, não 
é indicado para um participante de um 
fundo de pensão que vai usar o recurso 
daqui a 15, 20 ou 25 anos.”

O especialista afirma que o mesmo 
comportamento deve nortear as deci-
sões relacionados à investimentos em 
2021, principalmente porque mesmo 
que o mercado financeiro esteja mais 
otimista neste início de ano, há alguns 
eventos que vão ditar o ritmo da recu-
peração da economia do Brasil. “Os indi-
cadores demonstram uma tendência de 
melhora, mas ainda não sabemos se será 
no segundo, terceiro ou quarto trimes-
tre, pois existe uma série de variáveis que 
podem trazer volatilidade, entre elas, o 
ritmo da vacinação no país.”

O que esperar para 
os investimentos

Já que o cronograma de vacinação é 
um dos eventos que o mercado ficará 
de olho para ditar a velocidade com que 
será possível voltar a uma vida mais 
normal, disso também depen-
derá a retomada da indús-
tria e do setor de serviços.  
Rone Almeida, economista-
-chefe da I9Advisory, con-
sultoria financeira especia-
lizada em fundos de pensão e 
parceira da GEBSAPrev, destaca que 
a participação das atividades de servi-
ços representa mais da metade do PIB 
brasileiro – 74%. “Quanto mais rápida 
for a vacinação, a atividade econômica 
tende a crescer e, consequentemente, 
os ativos. Hoje, o mercado trabalha com 
o cenário de que a vacinação do grupo 
de risco estará concluída até meados de 
setembro. Se isso se confirmar, ocorrerá 
um cenário bem positivo para os ativos 
econômicos. Agora se o calendário se 
estender além deste prazo, haverá uma 
precificação para baixo dos ativos.”

Outro fator que pode ter um impacto no 
mercado econômico é o excesso de liquidez 
devido ao fato de os bancos centrais terem 
injetado trilhões de dólares em suas eco-
nomias. Ainda que a grande parte tenha 
sido colocada em 2020, seus efeitos po-
dem permanecer este ano também. “Além 
dos bancos centrais, governos como dos  
Estados Unidos, Japão e da Europa tam-
bém injetaram algo em torno de 10 

INFLAÇÃO E TAXA DE JUROS
Outro termômetro para os investimentos 
será a inflação. “Parte da inflação mais alta do 
Brasil é em decorrência da capacidade indus-
trial muito baixa, então, qualquer aceleração 
da economia já pressiona os preços”, explica 
Rone. “Outro ponto que impacta bastante a 
expectativa da inflação no país é a questão fis-
cal. Se o governo gastar mais do que o neces-
sário, o mercado vai precificar uma piora no 
cenário e isso certamente vai afetar a inflação. 
Além disso, também temos uma alta taxa de 
desemprego e isso reduz a renda do brasileiro, 
contribuindo para uma inflação mais baixa. 
Fazendo uma soma desses riscos – baixa capa-
cidade industrial, risco fiscal e o desemprego 
–, a expectativa é de uma inflação controlada, 
encerrando o ano abaixo da meta.”

O mesmo é esperado para a taxa Selic, cujo 
mercado já espera uma alta, mas ainda bem 
abaixo do que era praticado historicamente no 
Brasil. “Os juros cada vez mais baixos são uma 
tendência das principais economias desenvolvi-
das e isso não vai mudar tão cedo, o que acaba 
contribuindo positivamente para as economias 
emergentes manterem seus juros em patamares 
menores. O mercado enxerga a pequena alta de 
juros no Brasil como um ajuste natural do risco-
-país e que não prejudicará a perspectiva de lon-
go prazo”, explica Rone. “Logo, a grande dificul-
dade para o investidor é ponderar se quer estar 
em um perfil de baixo risco com uma rentabi-
lidade mais próxima a inflação, ou se encara 
um ativo com maior exposição ao risco para 
ter um retorno maior”, acrescenta Diego. 

trilhões de dólares em suas economias”, 
aponta Rone. “Vale destacar que grande 
parte desta injeção de capital está entesou-
rada em títulos de baixo risco ou títulos da 
dívida pública americana. Logo um ativo 
com risco baixo, tem um retorno mais bai-
xo. Com a normalização do cenário global, 
essa incerteza se reduz, o que acaba contri-
buindo para que esse dinheiro flua melhor 
e os investidores procurem ativos com um 
pouco mais de risco e retorno. Metade da 
bolsa brasileira é pautada pelo investidor 
estrangeiro e é aí que o país pode ser be-
neficiado, pois esse dinheiro pode sair dos  
Estados Unidos e ser direcionado para to-
dos os emergentes, incluindo o Brasil.”

De qualquer modo a operação da bolsa 
de valores é sempre uma incerteza, pon-
dera Diego. “As ações da bolsa são um in-
vestimento em renda variável e sempre 
haverá uma oscilação. Alguns indicado-
res, como os juros baixos e que devem 
permanecer assim ao longo do ano, dão 
certo otimismo para as operações da bol-
sa. Outro ponto favorável é o ambiente 
de mais liquidez. O investidor deve ter 
em mente que a bolsa é um ambiente de 
extrema volatilidade e que pode oscilar 
de forma negativa a qualquer momento, 
de acordo com o cenário político interno 
e externo, economia, entre outros. Por 
isso as aplicações precisam vislumbrar 
o longo prazo porque se houver quedas 
muito fortes no curto prazo, é possível 
recuperar as perdas ao longo do tempo.”
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RETIRADA DE PATROCÍNIOCAPA

ORGANIZANDO OS INVESTIMENTOS

A retirada de patrocínio é 
a operação pela qual se 
encerra a relação previ-

denciária entre o patrocinador, a 
empresa em que você trabalha, e 
a Entidade Fechada de Previdên-
cia Complementar, neste caso a  
GEBSAPrev.  

Quando uma empresa solicita a 
retirada de patrocínio do plano  
GEBSA-PREV ou GE Energia 
é porque a companhia dei-
xou de fazer parte do gru-
po econômico da GE. Após a 
manifestação oficializada à  
GEBSAPrev, o pedido é subme-
tido à aprovação da Superinten-
dência Nacional de Previdência 
Complementar – Previc, que ana-
lisa e acompanha todo o processo 
e o cumprimento das obrigações 
perante aos participantes e assis-
tidos dos planos. Entre as etapas 
para a retirada de patrocínio está 
o período em que os participan-
tes podem optar sobre o que fa-
zer com o seu saldo em conta. 

Na GEBSAPrev, os participantes 
podem escolher entre resgatar 
100% do saldo; manter o dinhei-
ro investido e rendendo no pla-
no GEBSA-PREV ou GE Energia 
como autopatrocinado – o saldo 
permanece investido no plano e 
o participante efetua um paga-
mento de taxa administrativa; ou 
como BPD – continua com o di-
nheiro no plano até se tornar ele-
gível a aposentadoria e pode fa-
zer aportes a qualquer momento. 

Entenda o  que é e  como  
funciona a retirada de patrocínio

Patrocinadora Status

Abb Industrial Connections and 
Solutions Produtos, Equip. e Serv. p/ 

Eletrificacao Ltda.
Aprovado

Current Iluminação do Brasil Comércio 
de Lâmpadas Ltda.

Aprovado

Cytiva do Brasil Comércio e Serviços para 
Biotecnologia Ltda.

Em andamento

Emerson Process Management Ltda. Aprovado

Wabtec Brasil Fabricação e Manutenção 
de Equipamentos Ltda.

Aprovado

Ao todo, os planos GEBSA-PREV e GE Energia possuem 19 empresas 
patrocinadoras.

Patrocinadoras Plano GEBA-PREV

General Electric do Brasil Ltda. Ge Digital Energy do Brasil Ltda.

Ge Celma Ltda. Gevisa S.A.

Ge Healthcare do Brasil Comércio e 
Serviços para Equipamentos Médico-

Hospitalares Ltda.

General Electric Capital  
do Brasil Ltda.

Ge Power & Water Equipamentos e 
Serviços de Energia e Tratamento de 

Água Ltda. 

Gecas do Brasil Serviços de 
Administração e Marketing Ltda.

Ge Centro Brasileiro de  
Pesquisas Ltda.

Gebsa-Prev-Sociedade de  
Previdência Privada

Ge Power Conversion  
Brasil Ltda.

Avio do Brasil Fabricação e Manutenção 
de Motores e Peças para Aeronaves 

Ltda.

Reason  
Tecnologia S.A.

Grid Solutions Transmissão de  
Energia Ltda.

Prolec Ge Brasil  
Transmissão de Energia S.A.

Patrocinadoras Plano GE Energia

Grid Solutions Transmissão  
de Energia Ltda.

Ge Energias  
Renovaveis Ltda.

Ge Energia Térmica  
e Indústria Ltda.

Prolec Ge Brasil Transmissão  
de Energia S.A.

Em caso de dúvidas sobre um processo de retirada de patrocínio, entre em 
contato com a Central de Atendimento da GEBSAPrev pelo e-mail  
gebsaprev@ge.com.      

A GEBSAPrev deu início a Campanha de 
Alteração de Perfil de Investimentos e a 
oportunidade para os participantes reve-
rem suas estratégias vai até o dia 31 de 
março. Fique atento, pois esta será a única 
campanha para a mudança de perfil no ano.

Desta forma, Diego reforça que a decisão 
não deve ser tomada de olho no curto 
prazo, pois a possibi l idade de erro é 
muito grande. “É preciso pensar em que 
momento da vida se está: próximo a apo-
sentadoria ou com uns bons anos para 
investir pela frente. Para quem está pró-
ximo de receber a aposentadoria, é preciso 
preservar o capital ao invés de tentar um 
maior rendimento. Já quem está na fase 
contributiva, é preciso deixar a preocupa-
ção com a oscilação de curto prazo de lado 
e acompanhar a evolução do investimento 
ao longo do tempo.” 

Rone indica para uma pessoa que está 
muito próximo da aposentadoria per-
manecer no perfil superconservador ou 
conservador. Agora um participante que 
está longe de se aposentar, a sugestão é 
correr um pouco mais de risco – perfil 
agressivo ou superagressivo – para ter 
uma rentabilidade maior no longo prazo. 
“Os planos da GEBSAPrev possuem uma 
carteira diversificada e uma eficiência que 

aproveita os momentos de alta e baixa do 
mercado”, destaca Diego. 

O especialista explica que eles possuem uma 
estabilidade que nem sempre é alcançada em 
investimentos realizados de forma indepen-
dente, pois a diferença da GEBSAPrev é que 
todas as análises de investimentos levam 
em consideração a relação risco e retorno, 
um ponto fundamental na hora de investir 
e que muitas vezes é deixado de lado por 
uma pessoa que faz seus investimentos de 
forma individual, pois ela acaba olhando 
apenas para a rentabilidade de curto prazo. 
“Os planos da GEBSAPrev apresentam uma 
maior diversificação e menor volatilidade 
em momentos de estresse no mercado, uma 
vantagem importante para o investidor que 
busca formar uma poupança previdenciária 
no longo prazo”, afirma Diego. 

Para quem não está confortável em tomar 
uma decisão sobre o melhor perfil para in-
vestir no momento, a GEBSAPrev oferece 
o perfil Ciclo de Vida. Nesta modalidade, 
o participante é automaticamente alocado 
em um dos perfis de acordo com a sua 
idade, comprando a carteira que melhor 
se adequa ao seu horizonte de investi-
mentos do ponto de vista previdenciário. 
Para mais informações, acesse o site  
gebsaprev.org.br/perfisdeinvestimentos. 

Atualmente há 7 retiradas de patrocínios em andamento na GEBSAPrev:

https://www.gebsaprev.org.br/perfisdeinvestimentos


Bitarelli, a esposa Rosemary, a nora Maria, o filho Leonardo, a filha Carolina e o genro Samir.
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INSPIRAÇÃOVIVER BEM

Aposentadoria GEBSAPrev: 
acolhimento, segurança e  
um futuro tranquilo

J osé Bitarelli, 68 anos, passou a receber o benefí-
cio de aposentadoria da GEBSAPrev no início de 
2021. O Engenheiro Mecânico Industrial iniciou 

sua carreira ainda na Villares, uma das empresas que in-
tegrou a joint venture da Gevisa criada pela GE em 1992. 

Bitarelli passou por diversos cargos gerenciais ao 
longo de 43 anos de atuação na companhia, recebeu, 
inclusive, ações da GE na bolsa em reconhecimento a 
performance na liderança dos vários times de Pontes 
Rolantes que coordenou. “Eu sempre gostei muito do 
meu trabalho e de fazer parte da Gevisa, fiquei muito 
honrado quando recebi esse reconhecimento.”

PLANEJAMENTO FINANCEIRO
O planejamento financeiro sempre esteve presen-
te na vida do aposentado. Antes de fazer parte da  
GEBSAPrev, ele teve o plano de previdência da  
Villares. “Quando houve a fusão da GE com a Villares, 
eu recebi o saldo do plano e aproveitei para quitar o 
meu apartamento”, conta Bitarelli. “Ainda continuei 
guardando dinheiro na poupança até começar a con-
tribuir com a GEBSAPrev em 2008.”

Mesmo tendo desenvolvido a cultura previdenciária,  
Bitarelli considera que poderia ter começado a se planejar 
para o futuro antes. “Na minha época o acesso a informa-
ção era muito diferente. Eu usei telefone a manivela, pode 
imaginar? O que eu quero dizer é que os jovens têm toda 
a informação que precisam para entender que não é possí-
vel apenas se preocupar com o hoje, no entanto, ainda vejo 
pouco empenho para planejar o futuro. Por isso, o meu 
recado para os funcionários da GE é: façam parte 
da GEBSAPrev! O plano é uma maneira de poupar 
com segurança e tem ótimos rendimentos.”

ACOLHIMENTO
O engenheiro deixou a Gevisa no início de 2020. Foi 
um processo natural de conclusão de carreira, mas aca-
bou abatendo Bitarelli com um sentimento de tristeza. 

“Ao sair da empresa em que trabalhei por tantos anos, 
senti como se tivesse perdido um ente querido. O aten-
dimento da GEBSAPrev foi invejável nesse momento, 
me senti seguro, acolhido e bem informado para deci-
dir como usar o meu saldo de conta.” 

O aposentado decidiu permanecer contribuindo por 
mais um ano no plano até solicitar o benefício de apo-
sentadoria no início de 2021. “Como eu tinha o INSS e 
uma poupança, usei essa reserva para me manter en-
quanto meu dinheiro rendia por um tempo mais. Além 
disso, continuei prestando consultorias, o que me dei-
xou bem assistido para concretizar esse planejamento.”

SEM OLHAR NO RELÓGIO
A pandemia de covid-19 não permitiu que Bitarelli 
aproveitasse a aposentadoria da forma como gostaria. 
Mas como bom mineiro, ele tem sido paciente e enxer-
ga com alegria as possibilidades que tem pela frente. 
“Eu não tenho mais preocupação com o horário, tra-
balho de forma mais tranquila, vou para meu sítio na 
zona da mata mineira para descansar, também apro-
veito a companhia da minha esposa Rosemary e dos 
meus bichos de estimação: 4 gatos e 1 cachorro.”      

A pandemia de covid-19 mudou a vida 
das pessoas e dos pets também.  
“Observei um aumento significativo 

no número de animais estressados por conta 
de mudanças de rotinas. Muitos deles apre-
sentaram prurido (coceira intensa), lambedura 
por estresse, agitação e latidos excessivos”, afirma o mé-
dico veterinário dr. Marcelo de Souza Doneida, proprie-
tário da clínica veterinária Doneida’s Pet. “Para evitar 
o estresse dos pets, dedique um momento do dia para 
brincar, passear e usar brinquedos novos. É fundamen-
tal manter os passeios dos animais que já estavam acos-
tumados a sair diariamente. De preferência, a horários 
e locais sem aglomerações.”

Além disso, o dr. Marcelo orienta a ter cuidados redobra-
dos após a saída com o pet: “mesmo sem relatos de que 
os animais de estimação se contaminam com a covid- 19, 

Bem-estar dos pets 
durante a pandemia

VACINAÇÃO 
Os donos dos animais também precisam manter a va-
cinação, assim como a vermifugação em dia durante a 
quarentena, isso evita inúmeras outras doenças que 
também podem prejudicar a saúde dos tutores. “Ao 
manter a vermifugação e vacinação em dia, além de 
proteger o seu melhor amigo, você estará protegendo 
a sua família contra zoonoses, doenças infecciosas ca-
pazes de ser naturalmente transmitidas entre outros 
animais e seres humanos”, orienta o médico veteriná-
rio. “Quando for até uma clínica veterinária, agende 
um horário para evitar aglomerações. Observe se as 
instalações seguem as normas sanitárias 
e se o veterinário está paramenta-
do de forma adequada.”

BANHO
Doutor Marcelo recomenda que os banhos dos pets 
sejam dados em casa, porém quando não for possível, 
ele indica evitar o taxi dog, pois muitos não fazem a 
higienização adequada das caixas de transporte. Além 
disso, é preciso se certificar de que o pet shop está 
cumprindo todas as normas sanitárias, como o uso de 
máscaras, disponibilização de álcool em gel e limpeza 
frequente do estabelecimento, bem como evitar que 
os animais fiquem muito tempo em jaulas, ou seja, 
indo buscá-lo no horário determinado.      

devemos ter cuidados básicos como a higiene 
das patas sempre que retornar dos passeios, 
usando água e sabão específicos para ani-
mais”, alerta. “Também é fundamental evitar 

que pessoas estranhas tenham contado direto 
com pets sem higienizar as mãos ou usar másca-

ras, pois o vírus pode ficar em seus pelos.” 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que 
ainda não há evidências de que animais de estimação 
possam ser infectados pelo coronavírus ou transmiti-lo. 
De qualquer forma, o médico veterinário recomenda 
cautela no convívio de pets com indivíduos que con-
traíram a doença. “Pessoas contaminadas ou com sus-
peita de covid-19 devem evitar o contato direto com os 
animais de estimação. Somente em casos em que os pets 
não podem ser isolados eles devem cumprir o tempo de 
quarentena com o proprietário.”
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IMPOSTO DE RENDA

IR 2021: veja o que declarar do 
plano GEBSA-PREV e GE Energia

A declaração do Imposto de Ren-
da Pessoa Física 2021 será até 
30 de abril. Por isso, organize-se, 

separe os documentos e evite deixar para 
prestar suas contas ao leão na última hora.

No que diz respeito ao plano de apo-
sentadoria, nós te ajudamos a enten-
der o que é necessário declarar.

Para quem se enquadra no modelo sim-
ples de declaração, não é necessário in-
formar as contribuições feitas aos pla-
nos GEBSA-PREV e GE Energia, pois as 
deduções relativas à previdência priva-
da fazem parte do desconto-padrão 
de 20%. Agora quem preenche o mo-
delo completo, precisa indicar o total 
de contribuições realizadas em 2020. 
Nesse caso, os aportes são dedutíveis 
do imposto de renda e o desconto fica 
limitado à 12% da renda bruta anual. 
Não é necessário informar para a  
Receita Federal o seu saldo de conta.

PREENCHENDO A DECLARAÇÃO

Participante ativo, autopatrocinado e em BPD 
Insira o valor das contribuições no item Previdência Complementar,  
no campo Pagamentos Efetuados. 

Participante aposentado ou que recebeu algum benefício da GEBSAPrev  
Informe o valor do benefício de aposentadoria e IRRF no item Rendimentos  
Tributáveis, Deduções, e Imposto de Renda Retida na Fonte.

PARTICIPANTE ATIVO 
Informe apenas as contribuições realizadas em 2020: desconto em fo-
lha de pagamento ou aportes na conta da GEBSAPrev. Você não deve 
incluir as contribuições realizadas pela empresa em seu nome 
e nem o saldo em conta. 

DADOS DA GEBSAPREV
 
Razão Social: GEBSA PREV – Sociedade de Previdência Privada 
CNPJ: 73.995.870/0001-11      

ONDE ENCONTRAR O TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES 

No Informe de Rendimentos disponibilizado pela GE e também no 
Informativo de Contribuições, disponível na área do participante 
no site da GEBSAPrev. Some os valores apresentados nos 
documentos para obter o total das contribuições.

PARTICIPANTE AUTOPATROCINADO E EM BPD 
Informe os valores das contribuições realizadas via boleto ou depó-
sito em 2020. O demonstrativo completo está disponível na 
área do participante. 

PARTICIPANTE APOSENTADO OU 
QUE RECEBEU BENEFÍCIO 
Declare o valor total do benefício de aposentadoria recebido em 
2020, além do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Os va-
lores devem ser declarados sendo tributáveis ou não, tribu-
tado exclusivamente na fonte ou isento e estão disponíveis na 
área do participante.


	Button 9: 
	Button 10: 
	Button 11: 
	Button 12: 
	Button 13: 
	Botão 4: 
	Button 14: 
	Button 15: 
	Button 16: 
	Button 17: 
	Botão 5: 
	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 20: 


