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Abril 2021

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Aporte participante 17.432

Aporte patrocinadora 18.354

Total 35.786

Entrada (Valores em R$ Mil)

Renda mensal 17.414

Pagamento único 63.685

Total  81.100

Saída (Valores em R$ Mil)

POPULAÇÃO TOTAL: 10.856

7733.3396.744

 Ativos
 2.229.014

 Vinculados
 851.520

 Aposentados
 418.336

DADOS DE ABRIL 2021

 Serviços de terceiros 
 Pessoal e encargos 
 Gerais
 Tributos

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1.439 (Valores em R$ Mil)
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%

22%

24%
10%

CONTRIBUIÇÃO MÉDIA
CONTRIBUINTES

 R$ 4.127,95 
Aviation

 R$ 3.977,42 
GE  

Energia

 R$ 5.598,51 
GEBSA-PREV

 R$ 857.087,62 
Novas 

concessões  
no mês

RENDA MENSAL MÉDIAEMPRÉSTIMO

Mensal

Va
lor

 co
ncedido: R$ 875.953

Concessões: 52 Total

Valor concedido: R$ 17.799.694

Contratos ativos: 1.326

 Desligamentos
 Declaração de IR
 Empréstimos
 Acesso ao site
 Aposentadoria
 Contribuições
 Societário
 Campanhas
 Portabilidade
 Investimentos
 Não Participantes
 Outros

ATENDIMENTOS 
TOTAL: 717

 Moderado
 Conservador
 Agressivo
 Superagressivo
 Superconservador
 Renda vitalícia
 Aviation

PATRIMÔNIO POR PERFIL

 Benefícios a conceder
 Benefícios concedidos
 Fundos
 Superávit/déficit

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL
2.266.188 (Valores em R$ Mil)
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%
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%
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,05%

(Valores em R$ Mil)

14
.7%

0.4%

19.0%

5.9%
3.1% 0,2%

56
.8

%

GEBSA 
PREVBá

si
ca

: R
$ 

48
5,08 Empresa: R$ 756,48 

Participantes: 5.518

GE 
EnergiaBá

si
ca

: R
$ 

43
2,15 Empresa: R$ 535,47 

Participantes: 762

3

4
Investimentos

GEBSAPrev 
em Números

8

10

12

6
Capa

Viver Bem

Sua Voz

Seu Plano

Torre Continental - Av. Magalhães de Castro, 4.800, 12º andar,  
São Paulo - SP | CEP: 05676-120

Telefone: (11) 3629-6096  Horário de Atendimento: de segunda a 
sexta-feira das 9h às 12h e das 13h às 16h

NOVO ENDEREÇO E TELEFONE DA GEBSAPREV

Eleições 2021:  
é hora de votar e 
investir no futuro

eio do ano, segundo semestre de 2021. É um novo re-
começo e na GEBSAPrev você terá a oportunidade de 
renovar o planejamento do seu futuro ao participar 

das Eleições 2021, elegendo novos membros para os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal.

Os conselheiros são seus representantes nos planos GEBSA-PREV 
e GE Energia, portanto, é muito importante que você ajude a esco-
lher os responsáveis por cuidar do seu patrimônio. 

Sabemos que o país ainda enfrenta a covid-19, mas agora com um 
cenário mais otimista devido ao avanço, mesmo que tímido, da va-
cinação. Nesse sentido, é fundamental vislumbrar o futuro, a reto-
mada dos planos e de uma vida mais normal. 

Por isso, vote e ajude a eleger seus representantes! Na matéria de capa, 
explicamos as atribuições de cada cargo e também tem dicas de como 
escolher os candidatos.

Ainda nesta edição, uma matéria sobre a relevância de se vacinar con-
tra a gripe e um bate-papo com o Agenor Silva, Diretor da GEBSAPrev, 
que conta sobre sua trajetória profissional, relacionamento com um 
plano de previdência privada e faz um convite especial para você.

Esta edição está imperdível, boa leitura!       
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Rone Almeida e Diego Condado

INVESTIMENTOS

S eis meses de 2021 se passaram. O mundo ainda enfrenta a pandemia de covid-19, mas algumas coisas mudaram. 
A vacinação avança rapidamente em diversas regiões do planeta, como Estados Unidos (EUA) e Reino Unido. 
No Brasil, ainda há uma taxa elevada de casos diários, novas variantes da doença e um calendário de imunização 

prejudicado com a falta de vacinas. Soma-se a esse cenário uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), que investiga 
suposta omissão do governo federal, estados e municípios durante a pandemia, e a corrida para as eleições em 2022. 

Os investimentos continuam sob o efeito de muitas variáveis e com uma volatilidade alta, mas nem tudo está 
perdido. Rone Almeida, estrategista-chefe da i9Advisory, consultoria financeira especializada em fundos de 
pensão e parceira da GEBSAPrev, afirma que o avanço da vacinação global, em especial 
nos EUA, vai contribuir para uma melhora no preço dos ativos financeiros. Enquanto  
Diego Condado, gestor da i9Capital, administradora dos fundos de investimentos da enti-
dade, destaca que tanto os investimentos de maior e de menor risco podem obter melho-
res resultados no longo prazo diante do cenário mais positivo. 

Veja a análise completa dos especialistas sobre o cenário econômico e os investimentos. 

Cenário econômico 
e as previsões para os investimentos

CENÁRIO  
ECONÔMICO 
DESAFIADOR

Rone: nos primeiros meses do 
ano, o aumento no número de ca-
sos de covid-19, que culminou em 
quarentenas mais restritivas em 
diversas partes do Brasil, e a vaci-
nação um tanto quanto lenta em 
quase todo o mundo, à exceção 
dos EUA e do Reino Unido, esfriou 
o mercado financeiro que estava 
com uma expectativa mais positiva 
para o início de 2021. Além disso, 
alguns ruídos políticos e decisões 
jurídicas, como é o caso da CPI da 
Covid, impactam diretamente os 
ativos financeiros, trazendo mais 
volatilidade para o curto prazo. 

Por outro lado, os números mais 
recentes mostram que a vacinação 
segue avançando no Brasil. Com 

isso, a expectativa para os próxi-
mos meses é de que a flexibiliza-
ção das quarentenas aumente e 
isto gera um impacto positivo no 
setor de serviços, o mais represen-
tativo da nossa economia, acele-
rando o crescimento da economia 
e favorecendo os mercados.

A TAXA SELIC 
E A INFLAÇÃO 

Rone: o Banco Central (BC) sur-
preendeu o mercado ao aumentar 
a taxa Selic mais rápido do que 
o esperado. Todavia a surpresa 
acabou sendo positiva, dado que 
a inflação corrente estava atin-
gindo patamares preocupantes. 
O aumento brusco do preço das 
commodities no mercado inter-
nacional (petróleo, minério de 
ferro e grãos) foi um fator rele-
vante para a elevação da inflação 

no Brasil. Entretanto, a estratégia 
do BC de aumentar a taxa de ju-
ros deixou os investidores mais 
confiantes quanto ao controle da 
inflação que deve encerrar o ano 
levemente acima do teto da meta, 
que é de 5,25% para 2021. Sendo 
assim, a expectativa atual é de que 
a Selic termine o ano em 6,50% e 
se mantenha próximo deste pata-
mar no longo prazo, nível saudá-
vel para a economia brasileira.

INJEÇÃO DE  
ÂNIMO

Rone: a elevação da projeção do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) – a soma 
de todos os bens e serviços produzi-
dos no país – para próximo de 5% em 
2021 foi uma injeção de ânimo para 
a economia brasileira, pois represen-
ta mais lucro para as empresas e mais 
arrecadação para o governo. Por um 

lado, contribui para a valorização dos 
ativos. E por outro, ajuda a reduzir a 
dívida pública, melhorando a percep-
ção do risco do país.

Com o avanço da vacinação e mais 
flexibilização nos estados e mu-
nicípios, principalmente no setor 
do comércio, o crescimento eco-
nômico brasileiro vai acelerar nos 
próximos meses como vem aconte-
cendo em países que já vacinaram 
boa parte de sua população, EUA e  
Reino Unido são um exemplo.

O IMPACTO DA 
VACINAÇÃO

Rone: o avanço da vacinação global, 
em especial nos EUA, é de extrema 
importância para todos os países do 
mundo, pois a economia norte-ameri-
cana é um motor global de crescimen-
to. A normalização observada por lá 
pode contribuir para a entrada de um 
maior fluxo de capital nas economias 
emergentes, como é o caso do Brasil, 
o que colabora para uma melhora no 
preço dos ativos financeiros. Outro 
ponto positivo do avanço da vaci-
nação nos EUA e também no Reino 
Unido é a possibilidade desses países 
começarem a exportar cada vez mais 
vacinas para outras economias. 

VOLATILIDADE E OS 
INVESTIMENTOS

Rone: os investimentos continua-
rão muito voláteis nos próximos 
meses. Mas, no cenário atual, 
existem mais notícias positivas do 
que negativas, como o avanço da 
vacinação, a flexibilização da qua-
rentena, criação de mais empregos 

e aceleração do PIB. Entretanto, a 
CPI da Covid pode impactar o sen-
timento positivo no mercado em 
um curto prazo.

Diego: nesse sentido, os inves-
timentos de menor risco podem 
voltar a ter um resultado nominal 
melhor, pois acompanham a taxa 
básica de juros no Brasil, propor-
cionando ao investidor mais esta-
bilidade. No entanto, o risco dessas 
aplicações está associado a um ce-
nário inflacionário acima das ex-
pectativas, além da dificuldade para 
superar a inflação no curto prazo. 

Já os investimentos de maior risco, 
também podem se beneficiar deste 
cenário de notícias positivas, bem 
como da alta da Selic e recuperação 
econômica mais rápida. No entan-
to, as incertezas geradas pela CPI da 
Covid e uma possível antecipação 
do cenário eleitoral podem trazer 
ainda mais volatilidade para ativos 
de maior risco, como os títulos de 
longo prazo e as ações.

GEBSAPrev:  
DIVERSIFICAÇÃO 

DOS INVESTIMENTOS 
Diego: a GEBSAPrev tem tomado 
diversas medidas para controlar a 
oscilação nos perfis de investimen-
to, dentre elas, o aumento das posi-
ções em investimentos no exterior, 
aproveitando os juros elevados no 
mercado internacional e a queda 
recente do dólar. É importante des-
tacar que muitas vezes o investi-
mento no exterior tem o papel de 
ser uma espécie de seguro para o 

investimento local, principalmente 
em bolsa de valores, o que reduz o 
risco da carteira consolidada. 

Além disso, a priorização de compra 
de fundos com maior liquidez, que 
permite a realização de movimentos 
táticos de entrada e saída de posições, 
e a compra de produtos atrelados à in-
flação para se beneficiar de possíveis 
aumentos nos índices de preços, estão 
entre outras medidas da GEBSAPrev 
para driblar as oscilações do mercado. 

PLANEJAMENTO  
DE MÉDIO E 
LONGO PRAZO 

Rone: com a volatilidade alta, o 
pensamento de curto prazo para o 
planejamento dos investimentos 
é um grande risco. Neste caso, o 
cenário de curto prazo a que me 
refiro é de no mínimo 1 ano, pe-
ríodo em que notícias políticas e 
outros assuntos alteram de forma 
expressiva o preço dos ativos.

Ter um planejamento e alinha-
mento de expectativas de médio 
e longo prazo é o ideal quando se 
trata de investimentos e escolha 
de um perfil. Em tempos de maior 
oscilação como a que estamos vi-
vendo, é ainda mais importante. 

Desta forma, um planejamento 
de médio e longo prazo deve con-
siderar o período de 2 a 5 anos. 
Neste prazo, os fundamentos eco-
nômicos são os mais relevantes 
na variação dos ativos do que as 
notícias políticas, que se tornam 
quase irrelevantes.      
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GEBSAPrev deu início a mais uma eleição para definir os novos membros dos Conselhos Deliberati-
vo e Fiscal em junho. Realizadas a cada três anos, as eleições são uma excelente oportunidade para 
planejar o futuro, uma vez que os conselheiros representam os participantes na gestão dos planos, 

tomando decisões para os investimentos e para a melhor governança da entidade como um todo. 

Vote e
planeje  

 QUEM FAZ O QUÊ
Com representantes dos participantes e das patro-
cinadoras, o Conselho Deliberativo é a instância 
máxima de deliberação da GEBSAPrev. Desta forma, o 
conselheiro deliberativo é o dirigente que define as po-
líticas previdenciárias, como a de investimentos, esta-
belece diretrizes e estratégias gerais da entidade, bem 
como atua para revisá-las periodicamente de acordo 
com os objetivos da entidade. 

Outras atividades também estão dentro das atribui-
ções do conselheiro deliberativo:

• Nomear ou exonerar membros da Diretoria-Executiva
• Aprovar o orçamento anual dos planos e as 

demonstrações contábeis
• Aprovar a Política de Investimentos
• Admitir ou aprovar a retirada de patrocinadoras
• Atualizar o Estatuto da entidade 
• Aprovar ou alterar regulamentos dos planos 

administrados

Já o Conselho Fiscal, é o órgão responsável 
pelo controle e gestão da GEBSAPrev, elaborando 
relatórios semestrais sobre a execução orçamentária, 
alertando ou indicando melhorias, além de emitir 
parecer conclusivo sobre as demonstrações contábeis 
anuais da entidade. Esse Conselho também é 
composto por representantes dos participantes e das 
patrocinadoras.

Também cabe ao Conselho Fiscal:

• Examinar as demonstrações financeiras, 
bem como as contas e os demais aspectos 
econômico-financeiros da entidade 

• Elaborar relatórios de controle relativos às áreas 
atuarial, de investimentos e orçamento

• Apresentar pareceres sobre os negócios e as 
operações do ano

• Relatar ao Conselho Deliberativo possíveis 
irregularidades

“Além de zelar pela manutenção 
de padrões éticos, os conselheiros 
devem adotar práticas que garantam 
o cumprimento do dever fiduciário – 
obrigações – para com os participantes, 
isto é, para que o patrimônio deles seja bem 
administrado”, destaca Wagner Chicorski, Líder de 
Previdência da GEBSAPrev. “O conselheiro atua em prol 
dos planos de benefícios da GEBSAPrev, pois uma vez 
eleito, ele representa os interesses dos participantes e 
das patrocinadoras.”

Em conjunto com os Conselhos, a Diretoria-Executiva 
e sua equipe trabalham na administração geral da en-
tidade, cuidando para estabelecer uma boa comunica-
ção entre os conselheiros, participantes e aposentados 
dos planos. “A GEBSAPrev possui regimentos internos 
que orientam a atuação dos Conselhos, divulga com 

antecedência o calendário e a pauta de reuniões para 
que os membros possam se organizar e programar sua 
participação de forma a não conflitar com suas ativida-
des profissionais”, explica Wagner. “Os cargos não são 
remunerados e nem oferecem estabilidade empresarial, 
no entanto, ao ocupar uma cadeira no Conselho Deli-
berativo ou Fiscal, o participante pode acompanhar de 
perto a gestão e compartilhar decisões para os planos e, 
consequentemente para o seu futuro.”

 ELEIÇÕES
Uma parte dos membros dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal é escolhida pelos participantes em eleição on-line 
direta e secreta. As patrocinadoras também participam 
indicando seus representantes por meio de seus repre-
sentantes legais. Serão eleitos ao todo 6 membros, sen-
do 3 para cada Conselho. Os novos eleitos tomam posse 
em agosto de 2021 e cumprem mandato até 2023.

 QUEM PODE VOTAR
Participantes ativos, vinculados e aposentados dos pla-
nos de previdência da GEBSAPrev.

o seu futuro

 COMO VOTAR
Acesse a área do participante no site da GEBSAPrev 
entre 19 e 23 de julho. Você não é obrigado a votar, 
mas é muito importante que faça parte deste mo-
mento que fortalece a transparência e a solidez da 
entidade, bem como a organização de seus projetos 
para o futuro. 

VEJA ALGUMAS DICAS DE COMO ESCOLHER O 
SEU CANDIDATO E PARTICIPE!

• Converse com o seu indicado para entender o 
momento de carreira dele, se ele tem interesse 
e disponibilidade para contribuir com a 
administração do benefício de previdência privada.

• Leia atentamente o currículo dos candidatos. 
O histórico profissional e as atribuições podem 
indicar habilidades importantes para o exercício da 
função a que estão concorrendo.

• Pense coletivamente. Um plano bem gerenciado 
e uma entidade bem administrada refletem nos 
resultados dos investimentos.      

PASSO A PASSO DE COMO ACESSAR O SITE DAS ELEIÇÕES E VOTAR

1 3

5

2

4 6

Acesse a Área do Participante 
com seu login e senha

Clique em Eleições 2021 Leia o texto e clique em
Iniciar Agora!

Veja a foto, as informações e 
escolha o seu candidato para o 
Conselho Deliberativo

Depois, selecione o candidato 
para o Conselho Fiscal

Confira seus candidatos e clique 
em Confirmar Votos

A
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Sergio Zanetta

VIVER BEM

vacinação contra gripe acontece anualmente no Brasil desde 1999. Neste ano, a campanha do  
Programa Nacional de Imunizações (PNI) está sendo realizada em paralelo à imunização em com-
bate à covid-19, mas nem por isso é menos importante. 

“Se vacinar contra a gripe é fundamental porque uma gripe forte pode levar a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) ou pneumonia, por exemplo”, destaca Sergio Zanetta, 
médico sanitarista e professor de Saúde Pública e Epidemiologia do Centro Universitário 
São Camilo. “Por isso, todos que têm a chance de tomar a vacina, devem se proteger, evi-
tando também o aumento de hospitalizações já que o sistema de saúde do país inteiro está 
sobrecarregado devido à pandemia.”

A importância de 
se vacinar contra gripe

Segundo o médico sanitarista, as gestantes e 
crianças merecem bastante atenção. “As crianças 
não estão inclusas na vacinação da covid-19, sen-
do a imunização contra gripe a única forma de 
prevenir uma condição pulmonar grave”, alerta. 
“Além disso, as gestantes são um grupo de risco 
extremamente preocupante em caso de influen-
za H1N1, podendo desenvolver diversas compli-
cações na gestação como o aumento da pressão 
arterial.” 

Quem não faz parte do público da campanha do 
PNI, pode procurar farmácias, clínicas ou outras 
redes particulares de vacinação. 

UMA VACINA NOVA A CADA ANO
A vacina contra a gripe é atualizada anualmente, 
pois o vírus influenza sofre mutações constante-
mente. Nesse sentido, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) mapeia os principais vírus da gripe 
em circulação no hemisfério Norte e no Sul, onde 
se localiza o Brasil, e a partir daí as vacinas são 
atualizadas. 

As cepas contempladas na vacina da gripe uti-
lizada na campanha deste ano são: A/H1N1, 
A/H3N2, e B/Washington e linhagem B/Victoria. 

GRUPOS PRIORITÁRIOS

A campanha nacional de vacinação foi dividida em três 
fases, sendo cada uma delas destinada a um grupo 
prioritário. Na fase atual, que vai até 9 de julho, a 
imunização é voltada para:

• Pessoas com comorbidades

•	 Portadores	de	deficiência

• Caminhoneiros

• Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário

• Trabalhadores portuários

• Forças de segurança e salvamento

• Forças Armadas

• População carcerária e jovens adolescentes em medidas 
socioeducativas 

Além desse público, podem se vacinar: 

• Idosos com 60 anos ou mais

• Professores de escolas públicas e privadas

•	 Profissionais	da	saúde

• Povos indígenas

• Crianças de 6 meses até 6 anos

• Gestantes 

•	 Puérperas	(mulheres	que	tiveram	filhos	em	até	45	dias)

“É uma vacina contra tipos de vírus influenza 
que provocam formas graves de gripe”, explica  
dr. Sergio. “Como ela é atualizada anualmente, a 
imunização adquirida no ano passado não vale para 
o seguinte. Por isso, é preciso se vacinar anualmen-
te para que se obtenha a imunidade contra os vírus 
que estão em circulação atualmente no país.”

SEGURA E NÃO PROVOCA GRIPE
As únicas contraindicações da vacina são para 
bebês menores de 6 meses e indivíduos que 
tenham alergia aos componentes do imunizante, 
que é produzido a partir de ovos. “Tirando esses 
dois públicos que não podem tomar a vacina, é um 
imunizante extremamente seguro e incapaz de 
causar gripe. Na verdade, ele auxilia o organismo 
a produzir anticorpos que neutralizam os vírus. 
Então quando uma pessoa toma a vacina e 
fica levemente gripada, ela pode pensar que 
a vacina não funcionou, mas funcionou sim 
porque a vacina protege contra formas graves da 
doença”, explica o professor de Saúde Pública e 
Epidemiologia. 

Outro ponto importante é que a vacina pratica-
mente não possui reação adversa e quando ocor-
re é leve, como dor local e uma febrícula. 

VACINA DA GRIPE X VACINAS CONTRA COVID-19

Como a vacinação contra gripe ocorre ao mesmo tempo em que 
a população está sendo vacinada em combate à covid-19, a 

recomendação é para que as pessoas respeitem o intervalo 
de 15 dias entre a vacina da gripe e qualquer uma das doses 
das vacinas de covid-19. O objetivo é para que cada imunizante tenha 

o tempo necessário para realizar o seu trabalho, provocando a resposta 
imunológica adequada no organismo.

Para	finalizar,	dr.	Sergio	faz	mais	um	alerta:	“a	covid-19	e	
a gripe são duas doenças diferentes e ambas podem 

ser muito graves. Neste momento, o que menos 
precisamos é aumentar o problema de saúde pública 
existente. As vacinas são instrumentos de proteção 

para que possamos viver melhor e com mais saúde. 
Por isso quem estiver dentro do grupo prioritário, 
vacine-se!”     

A
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SUA VOZ

Previdência complementar: 
uma nova paixão

genor Vasques da Silva, Líder Sê-
nior de People Operations da GE 
no Brasil e Diretor da GEBSAPrev, 

está na companhia há quase oito anos, 
mesmo período que participa do pla-

no de aposentadoria. Ele assumiu 
o gerenciamento da entidade em 
setembro do ano passado quando o 

time da GEBSAPrev passou a integrar 
a estrutura de People Operations. “A área 

é responsável por todas as operações de Re-
cursos Humanos, como admissão, demissão, 
férias, folha de pagamentos, benefícios, etc., 
da GE no país. Com isso, agregar a gestão 
dos planos de previdência foi natural e fazia 
sentido para a estrutura do departamento. 
Para mim, foi uma agradável surpresa, pois 
o GEBSA-PREV foi um dos benefícios que 
influenciou a minha decisão de trabalhar na 
companhia”, explica Agenor.

No entanto, a relação do líder com um pla-
no de previdência não é tão recente assim. 
Formado em Administração de Empresas, 
trabalhou na Johnson & Johnson por 30 
anos, tendo iniciado a carreira aos 15 anos 
como menor aprendiz, chegando a Gerente 
de Folha de Pagamentos. “Lá, eu também 
era participante de um plano de previdên-
cia complementar. Por isso quando entrei 
na GE, foi natural aderir ao GEBSA-PREV, 
pois eu já tinha a consciência da impor-
tância deste benefício para o meu futuro”, 
conta. “Além da minha contribuição men-
sal, que é possível ajustar o valor ao longo 
do tempo, eu faço aportes adicionais. Des-
ta forma, o plano me ajuda no presente, 
equilibrando o imposto de renda, e no meu 
futuro, pois será um complemento para a 
minha aposentadoria.”

Além do incentivo fiscal, garantido a 
quem investe em planos de previdência 
privada, Agenor destaca a possibilidade 
de alocar as contribuições em perfis de 
investimento e de solicitar empréstimos 
como outros atrativos do plano. “Os perfis 
de investimento – conservador, moderado, 
agressivo, superagressivo – permitem ao 
participante escolher o grau de risco que ele 
quer tomar. Já o empréstimo da GEBSAPrev 
oferece uma taxa de juros muito competitiva, 
bem abaixo da praticada no mercado.”

O DESAFIO DO IMEDIATISMO
Mas o Diretor da GEBSAPrev constata que 
nem todo colaborador da GE adere ao plano 
de aposentadoria assim que entra na compa-
nhia. “Temos uma população muito jovem 
dentro das empresas patrocinadoras e quan-
do apresentamos os planos GEBSA-PREV e 
GE Energia, explicando que é indicado con-
tribuir por dez, vinte, trinta anos, nem sem-
pre o benefício interessa. Entretanto, temos 
nos empenhado para mudar essa realidade, 
investindo em atrativos, como a adesão on-
-line que foi implementada em janeiro deste 
ano, bem como em uma comunicação dire-
cionada a esse público, com treinamentos, 
workshops, uma presença maior nas redes 
sociais, entre outras estratégias”, aponta. 
“Por outro lado, também há muitas pessoas 
que possuem um perfil mais arrojado para 
os investimentos, percebendo que a previ-
dência do governo não irá suprir suas neces-
sidades na aposentadoria e começam a reali-
zar desde cedo um planejamento financeiro 
para esta fase da vida.” 

Além de superar o desafio do resultado ime-
diato, Agenor assumiu a gestão da entidade 

no meio da pandemia de covid-19 e desta-
cou que a situação gerou muita incerteza até 
para quem já era um investidor do plano. 
“No começo da pandemia, as pessoas fica-
ram muito preocupadas com esse tipo de 
investimento, pois estavam olhando o que 
acontecia no curto prazo. Mas a partir do 

momento que passamos a entender a si-
tuação e visualizar uma retomada, esse sen-
timento deu lugar a um novo olhar para a 
importância de se planejar para o futuro. A 
pandemia trouxe muitos desafios, mas tam-
bém nos mostrou como é possível inovar e 
em diferentes aspectos de nossas vidas.”     

PLANEJAMENTO EM FAMÍLIA

Casado com a Jacqueline há 29 anos, pai da nutricionista 
Caroline (26 anos) e da estudante de Direito Gabriele (21 anos), 
o Diretor da GEBSAPrev sempre realizou o planejamento 
financeiro	 em	 família.	 “Em	 casa	 as	 decisões	 financeiras	
são compartilhadas. Se queríamos trocar de carro, 
apresentávamos o que seria preciso fazer para atingir esse 
objetivo, o mesmo para uma viagem, entre outros planos”, 
relata.	“Nunca	podemos	pensar	que	temos	100%	do	nosso	
salário disponível, é preciso dividí-lo em fatias. Por exemplo, 
de	10%	a	15%	para	montar	uma	reserva	financeira,	porque	
se queremos ter um padrão de vida confortável na 
aposentadoria, temos que fazer uma reserva adicional 
ao	INSS.	Destine	uns	35%	para	manter	seu	estilo	de	vida,	
viagem de férias, passeios, demais investimentos, etc., e 
os	outros	50%	para	os	gastos	essenciais.”		

Natural de Caçapava, cidade no interior de São Paulo 
com aproximadamente 90 mil habitantes, Agenor tem 
feito a quarentena em sua casa na cidade, já que está 
trabalhando	em	regime	home	office.	“Antes	eu	ficava	em	
um apartamento na capital paulista nos dias de trabalho, 
agora tenho aproveitado mais a tranquilidade da minha 

região, que é um lugar muito 
gostoso para se morar”, 
destaca.	 “Aos	fins	de	semana,	gosto	de	praticar	mountain	
bike, pedalo em média 50 km por semana. É um hobby e 

também uma atividade que ajuda manter a minha saúde.”

O	Diretor	finaliza	com	um	convite	aos	participantes:	 “eu	não	
sou	um	profissional	com	um	histórico	em	gerenciamento	de	

previdência complementar, mas estou me apaixonando 
pelo segmento. Tenho aprendido muito com o time 

da GEBSAPrev e sei que ainda tenho muito a 
aprender. Eu me coloco à disposição para quem 
quiser me contatar e tenho certeza de que no 
pós-pandemia poderemos nos conectar mais e 
fazer muito network.”
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SEU PLANO

Prova de vida digital 

N este ano, o Recadastramento de Aposentados 
será realizado por biometria facial, ou seja, a cap-
tura de fotos do seu rosto.

O recadastramento é obrigatório e será feito no mês de julho, 
exclusivamente, pelo aplicativo da GEBSAPrev. 

A prova de vida é um procedimento que ajuda a entidade a ga-
rantir mais segurança ao pagamento do seu benefício de apo-
sentadoria. Se você não realizar o recadastramento por biome-
tria facial, deixará de receber o benefício mensalmente. 

Fique atento ao prazo e participe!     

Participantes Baker Hughes e Bently 
do Brasil ficam na GEBSAPrev até julho

mês de julho é o último para os participan-
tes Baker Hughes Energy Technology do 
Brasil e Bently do Brasil realizarem con-

tribuições, assim como para o recebimento de apo-
sentadorias via GEBSAPrev.

A partir de 2 de agosto, o Plano de Aposentadoria  
GEBSA-PREV passa a ser administrado pelo Multiprev 
Fundo Múltiplo de Pensão. A transferência de 
patrocínio foi aprovada pela Previc (Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar), conforme 
publicado no Diário Oficial da União (DOU), na portaria 
nº 286 no dia 14 de maio.      

O


	Button 10: 
	Button 11: 
	Button 12: 
	Button 13: 
	Button 14: 
	Button 15: 
	Button 16: 
	Button 17: 
	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 21: 


