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As borboletas nos fazem lembrar de que, na vida, tudo se transforma. 
Como dizia Rubem Alves, “não as haveria se a vida não passasse 

por longas e silenciosas metamorfoses”.

A lagarta passa a maior parte da vida se arrastando de folha em folha para 
garantir sua sobrevivência. Elas trabalham diariamente, sem a garantia de que, 

no futuro, terão condições de se sustentar. Para as lagartas se transformarem 
em lindas e coloridas borboletas é preciso tempo, paciência... 

o que é belo demora, mas chega! Sempre chega!

Um dia as lagartas sentem o momento da mudança e constroem seu casulo. 
O mesmo acontece quando o empregado adere a um plano de previdência 
complementar e passa a contar com a proteção da contribuição patronal e 

com a garantia de um futuro melhor.

Justo quando a lagarta achava que o mundo tinha acabado, 
ela vira uma linda borboleta. Essa frase nos diz muito sobre a vida. 

É preciso aguardar, construir um novo amanhã para um dia voarmos livres. 
E enfim, a aposentadoria chega. É hora de voar, de ser livre, como uma 

borboleta que acabou de passar pela sua metamorfose. 

A mensagem que esse evento da natureza nos traz é de esperança, de 
transformação e de confiança que dias melhores virão. Nunca é tarde demais 

para buscar um sonho, de querer ser borboleta e transformar-se. 
Escolha ter um Plano de Previdência Complementar, escolha a REGIUS.

Ninguém pode prever o futuro, 
mas quem escolhe a REGIUS 

está aprendendo a transformá-lo!



3

O deficit da previdência social no Brasil, a perda de valor real do 
benefício com o passar dos anos e o aumento da idade mínima 
têm levado os brasileiros a refletirem sobre a importância de se 

aderir a um plano de benefícios que complemente sua renda na 
aposentadoria. E essa consciência previdenciária quanto mais 
cedo for despertada, melhor é. Desejamos que essa ideia seja 

propagada em um efeito borboleta.

A REGIUS entende que a maior ação de responsabilidade social 
de uma entidade de previdência complementar e de suas 

patrocinadoras é proporcionar aos trabalhadores a acumulação 
de recursos que permitam viabilizar renda adicional no futuro e 
garantir a eles e às suas famílias, padrão de vida próximo ao do 

período laboral. E, é por isso que estamos comprometidos 
com o seu futuro e das novas gerações.

Escolha transformar o seu futuro hoje.

 

Previdência 
complementar é 

responsabilidade 
com o seu FUTURO

REGIUS, há 35 anos transformando o futuro todos os dias.
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1. Apresentação

A prestação de contas é um dos pilares da governança corporativa e é 
com satisfação que apresentamos, nesta publicação, as principais atividades 
desenvolvidas em 2019 e os resultados alcançados na gestão dos Planos de 
Benefícios. Muitos desafios superados e bons resultados colhidos.

O Relatório Anual é uma publicação obrigatória a ser divulgada aos 
Participantes e Assistidos, que contém informações referentes à situação 
econômica, financeira e atuarial dos Planos de Benefícios e à gestão 
administrativa da Entidade. 

Os parâmetros para elaboração e divulgação do Relatório estão 
especificados na Resolução CNPC n° 32, de 04/12/2019, que revogou e 
substituiu, de maneira mais abrangente, a Resolução CGPC nº 23/2006. 

O resultado de 2019 apontou um patrimônio total administrado de R$2,8 
bilhões, distribuídos entre os cinco Planos de Benefícios e o Plano de Gestão 
Administrativa, cujos recursos foram aplicados no mercado financeiro, a 
partir das diretrizes e parâmetros estabelecidos nas respectivas políticas 
de investimentos. Em obediência à legislação de regência, a contabilidade 
de cada Plano é feita separadamente e os demonstrativos contábeis serão 
apresentados adiante, evidenciando a situação financeiro-atuarial dos 
Planos.

Para a REGIUS, esta publicação vai além da prestação de contas e 
do atendimento à legislação, ela é a comprovação do cumprimento do 
nosso dever fiduciário; do zelo no trato da riqueza previdenciária colocada 
em confiança à Entidade; da transparência dos atos de gestão; da 
comunicação clara e confiável e; principalmente, da integridade e da ética 
no relacionamento com os públicos, em especial participantes.
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O ano de 2019 foi proveitoso e um período de mudanças positivas para 
o Time REGIUS. Contamos com conquistas que foram importantes para 
que a nossa Entidade ficasse ainda mais forte e segura, como o Programa 
de Compliance, que desencadeou na revisão da matriz de riscos e dos 
normativos, com planos de ação arrojados; a reformulação do site, que 
ficou mais moderno, com novas funcionalidades e com espaço para acesso 
às politicas e códigos de conduta e integridade, além da criação de novas 
funcionalidades para o aplicativo REGIUS Mobile, tornando-o ainda mais 
acessível e de fácil manuseio, facilitando a vida do participante, trazendo as 
opções de solicitação de empréstimos e recadastramento automatizados 
para a palma da mão. Foi realizada revisão do Plano CV-03 (em aprovação 
nas patrocinadoras), o que torna o Plano mais flexível, proporcionando mais 
tranquilidade aos participantes.

Essas são inovações que vão ao encontro da meta de tornar a REGIUS 
mais tecnológica, menos burocrática, mais segura e atrativa. 

Uma das mais significativas conquistas da nossa Entidade, motivo de 
comemoração para todos os envolvidos, foi a parceria com a BRBCARD, 
iniciativa REGIUS para agregar ainda mais valor aos Planos de Benefícios e 
foi possível, principalmente, devido à dedicação da Diretoria de Benefícios 
e Administração – DIBEN, que não mediu esforços para que mais essa 
parceria fosse fechada ainda em 2019. 

Por fim, todos os Planos administrados tiveram rentabilidade acima 
das referências e metas, fruto de gestão responsável que trabalha pela 
sustentabilidade da Entidade e para garantir Planos cada vez mais 
saudáveis .

Agradecemos a todos que contribuíram pelos resultados obtidos 
em 2019, em especial ao Time REGIUS, e esperamos que todas as 
melhorias planejadas para 2020 sejam efetivamente aplicadas e que 
possamos continuar contando com a confiança e o apoio dos nossos 
participantes, patrocinadores, instituidores e também com o costumeiro 
comprometimento do Time REGIUS nessa jornada em busca da excelência. 

 

A Diretoria Executiva

2. Mensagem da Diretoria Executiva 
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3. Perfil Corporativo

3.1. A Entidade

A REGIUS é uma entidade fechada de previdência complementar 
instituída como Sociedade Civil sem fins lucrativos. Seu funcionamento 
foi aprovado pela Portaria nº 3.484, de 18/04/1985. Criada exclusivamente 
para administrar os planos de previdência instituídos no âmbito do 
Conglomerado BRB, tendo, posteriormente, o seu escopo expandido para 
o multipatrocínio.

Em 2019, a REGIUS administrou cinco Planos Previdenciários: o Plano 
de Benefício Definido BD-01, o Plano de Contribuição Definida CD-02, o 
Plano de Contribuição Variável CV-03, o Plano de Contribuição Definida 
CD-Metrô-DF e Plano de Contribuição Definida CD-05, além do Plano de 
Gestão Administrativa – PGA.

3.2. Patrocinadoras

3.3. Nossa Gente

3.3.1. Remodelagem da Estrutura Organizacional

Em 2019, a REGIUS investiu em remodelagem da estrutura organizacional, 
na capacitação do Time REGIUS, na reestruração de processos e na revisão 
de normativos internos e rotinas da Entidade, tendo como diretrizes:
 ◆ Postura estratégica de crescimento que alicerça os objetivos estratégicos 

declarados pela Entidade em seu Planejamento Estratégico;
 ◆ Aprimoramento do processo Gestão de Riscos e Controles Internos;
 ◆ Estruturação do processo Gestão de Relacionamento com participantes;
 ◆ Adequação “Estratégia x Estrutura”, dados os objetivos estratégicos 

estabelecidos.

3.3.2. Integridade e Ética fazem parte do Time REGIUS

Em processo de melhoria contínua, a REGIUS revisitou, durante o ano de 
2019, suas estruturas de Gestão de Riscos, Controle e Conformidade. Essa 
revisão resultou na adoção do Programa de Compliance. Compliance “é 
um conjunto de estruturas, regras e procedimentos implementados nas 
empresas com vistas a assegurar a conformidade do seu funcionamento à 
legislação, às suas normas internas e aos padrões éticos desejáveis para o 
mundo dos negócios”. 

Um Programa de Compliance sinaliza para todos os integrantes da 
Entidade que fiquem atentos em relação às atividades e posturas dentro 
e fora da Entidade, não só no universo formal, traduzido em códigos 
e normativos, mas também em relação a um novo olhar e a novos 
posicionamentos frente à prática de atos lesivos e ao cumprimento do dever 
fiduciário de gerir recursos de terceiros. O Canal Integridade traz maior 
confiança e credibilidade à estrutura de combate a corrupção e outros 
atos lesivos à Entidade, tendo abrangência extensiva aos conselheiros, 
dirigentes, empregados, estagiários, menores aprendizes, prestadores de 
serviços e participantes, objetivando garantir uma conduta íntegra que 
contribua para preservar a imagem e a reputação da Entidade e dos seus 
integrantes.

 O Programa de Compliance intensificou a cultura de Gestão de Riscos 
na REGIUS e primou também pelo fortalecimento dos controles internos 
e conformidade. É nessa linha de atuação que o Time REGIUS está dando 
prosseguimento às ações de gestão da Entidade e administração dos Planos 
de Benefícios, considerando que confiança na gestão é o alicerce para a 
construção de planos saudáveis e o cumprimento da missão institucional 
da REGIUS.
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 ◆ Integridade e Ética
 ◆ Gestão de Riscos
 ◆ Conduta e Políticas
 ◆ Transparência
 ◆ Comunicação
 ◆ Monitoramento

TIME REGIUS
=
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O comprometimento da 
Diretoria e dos colaboradores 
é o que tornou o Programa de 
Compliance uma realidade na 

REGIUS.

3.3.3. Eleições 2019

A REGIUS realizou, em junho, as Eleições 2019. As candidaturas 
vencedoras foram eleitas pelos Participantes Ativos e Assistidos 
vinculados aos Planos de Benefícios administrados pela Entidade, 
em processo eleitoral democrático e participativo.

Os novos membros do Conselho Deliberativo (CONDE), da Diretoria 
Executiva (DIREX) e do Conselho Fiscal (COFIS) foram empossados 
no dia 17 de junho de 2019.

3.3.4. Aprendizagem e Crescimento

Com o objetivo de ampliar o nível de qualificação técnica dos 
dirigentes e colaboradores da Entidade, a REGIUS investiu em 
certificações e treinamentos, com destaque à qualificação dos 
empregados relacionados às áreas de investimentos e de gestão de 
riscos e controles internos.

A Entidade deu andamento ao Plano de Gestão Estratégica de 
Pessoas – PGEP e realizou, no ano, diversas ações de treinamento, 
desenvolvimento, motivacionais e de incentivos dos colaboradores. 

3.3.5. Adesões a Códigos

Com o propósito de elevar o grau de confiança institucional e 
de garantir adequada gestão de riscos, a REGIUS aderiu ao Código 
de Autorregulação em Governança de Investimentos e ao Código 
de Governança Corporativa, iniciativas da Abrapp – Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
para incremento do setor.

Além dessas, outras ações foram realizadas no sentido de 
demonstrar o compromisso da Entidade com seus valores e 
com o aperfeiçoamento constante da gestão. A REGIUS passou 
a ser signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a 
Corrupção do Instituto Ethos e, com efetivo programa de compliance, 
buscará também o Selo Pró-Ética da Controladoria Geral da União. 

A intenção é sinalizar, para o mercado, que a Entidade adota 
boas práticas de governança e transmitir aos participantes e 
patrocinadoras o compromisso e a responsabilidade na gestão dos 
recursos colocados em confiança. São esses valores que queremos 
agregar à marca e à imagem da Entidade.
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3.4. Nossos Números

3.4.1. Grandes Números

3.4.3. Participantes

* No total de Participantes estão incluídos os 551 Participantes do Plano CD-2, que também 
fazem parte do Plano BD-01.

PLANO PATROCINADORA
NÚMERO DE PARTICIPANTES E PENSIONISTAS

2018 2019 MÉDIA DE IDADE

BD-01
BRB

1.833 1.827
Ativos 54 ANOS

REGIUS Assistidos 66 ANOS

CV-03

BRB

2.247 2.214

Ativos 38 ANOS
REGIUS

BRB CARD
Assistidos 58 ANOS

SEGUROS BRB

CD-02
BRB

551 507
Ativos 55 ANOS

REGIUS Assistidos 58 ANOS

CD-METRÔ-DF METRÔ-DF 771 744 Ativos 41 ANOS

CD-05

SAÚDE BRB

196 226 Ativos 38 ANOS
BRB

BRB CARD

SEGUROS BRB

TOTAL DE PARTICIPANTES 5.598 5.518 - -

QUADRO 1 – Quantidade de Participantes por Plano

3.4.2. Patrimônio Consolidado 2019

 GRÁFICO 1 – Patrimônio Consolidade 2019

BD-01

CD-02

CV-03

CD-Metrô-DF

CD-05

PGA79%

13%

3%2%

3%

5008
VIDAS, SENDO
3666 ATIVOS,

1195 ASSISTIDOS E
147 PENSIONISTAS

5
PLANOS DE 

BENEFÍCIOS, SENDO 
4 ABERTOS, 

1 FECHADO E O PGA

6
PATROCINADORES2,8

BILHÕES EM
PATRIMÔNIO
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CRIADA EM

1985 5008
VIDAS 77%

ÍNDICE DE ADESÃO 
GERAL DE 58ª

NO RANKING
DA ABRAPP

0,49
RELAÇÃO
DESPESA/

PATRIMÔNIO

QUADRO 2 – Variação da Quantidade de Participantes 2018/2019

População 2018 2019

Plano BD
01

CV
03

CD
02

CD
Metrô-

DF

CD
05

BD
01

CV
03

CD
02

CD 
Metrô-

DF

CD 
05

Ativos 654 2.224 482 771 196 512 2187 375 744 226

Assistidos 1.040 23 69 - - 1.168 27 132 0 0

Pensionistas 139 - - - - 147 0 0 0 0

Total 1.833 2.247 551 771 196 1827 2214 507 744 226

Planos Em 
2019

Em 
2018

Em 
2017

Em 
2016

Em 
2015

5 anos
(2015/2019)

10 anos
(2010/2019)

BD-01 11,62 11,37 10,2 15,76 13,77 78,7 273,26

CD-02 9,3 9,52 8,91 13,22 14,49 72,55 -

CV-03 12 10,35 10,56 14,99 13,72 75,25 238,63

CD-METRÔ-DF 14,08 9,92 9,05 12,74 12,68 - -

CD-05 11,98 9,05 6,41 - - - -

TAXA SELIC 5,97 6,4 9,94 14,18 13,47 60,61 157,46

3.4.4. Rentabilidade Histórica – Evolução

QUADRO 3 – Rentabilidade – Evolução

3.4.5. Rentabilidade 2019

QUADRO 4 – Rentabilidade 2019

Planos Recurso dos 
Planos

Rentabilidade
(%) Desempenho Meta/

Benchmark

BD-01 2.232.440.005 11,62 131,90 IPCA + 5,36% a.a.

CD-02 75.127.241 9,30 117,42 IPCA + 4,50% a.a.

CV-03 378.202.046 12,00 151,52 IPCA + 4,50% a.a.

CD-METRÔ-DF 47.946.930 14,08 177,78 IPCA + 4,50% a.a.

CD-05 4.491.835 11,98 151,26 IPCA + 4,50% a.a.

PGA 83.483.325 9,61 121,34 IPCA + 4,50% a.a.

Total dos Recursos dos Planos 2.821.691.382 
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FIGURA 1 – Referencial Estratégico

VALORES

Nosso trabalho se traduz na sustentabilidade dos Planos Administrados, 
fundamentado na eficácia da gestão, responsabilidade corporativa, 

transparência e confiabilidade.

Administrar Planos de Previdência 
Complementar e assegurar o 
pagamento dos benefícios, 

visando à proteção social dos 
participantes e seus beneficiários. 

MISSÃO VISÃO

Ser reconhecida como uma entidade 
de Previdência Complementar 
com alto padrão de segurança 

econômico-financeira e atuarial.

CRESCIMENTO – Fortalecimento da REGIUS como entidade multipatrocinada, pelo 
aumento do número de participantes, patrocinadores e instituidores.

POSTURA ESTRATÉGICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Prover o equilíbrio dos Planos Administrados, frente aos compromissos 
previdenciários;
2. Melhorar a eficácia na gestão da REGIUS;
3. Ampliar o nível de qualificação técnica de dirigentes e colaboradores da 
Entidade;
4. Aumentar o número de patrocinadores/instituidores.
5. Aumentar o número de participantes dos Planos Administrados e o percentual 
médio das contribuições;  e
6. Aumentar o nível de satisfação dos participantes com relação aos serviços 
prestados pela REGIUS.

4. Estratégia Institucional
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5.1. Estrutura de Governança

A estrutura de governança da REGIUS, em conformidade com a 
legislação vigente, está definida por:

Conselho Deliberativo (CONDE)

 ◆ 3 (três) membros efetivos dentre Participantes Ativos e Assistidos e igual 
número de suplentes escolhidos em eleição direta pelos Participantes 
Ativos e Assistidos;

 ◆ 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes designados pelas 
Patrocinadoras ou Instituidoras dentre seus empregados, Participantes 
Ativos dos Planos de Benefícios administrados pela REGIUS.

A presidência do Conselho Deliberativo caberá a um dos membros 
indicados pela Patrocinadora-Fundadora, por eles escolhido.

Conselho Fiscal (COFIS)

 ◆ 2 (dois) membros efetivos e igual número de suplentes designados por 
Patrocinadoras e Instituidoras, dentre seus empregados.

 ◆ 2 (dois) membros efetivos e igual número de suplentes escolhidos em 
eleição direta pelos Participantes Ativos e Assistidos.

A presidência do Conselho Fiscal caberá a um dos membros eleitos, 
escolhido por estes.

Diretoria Executiva (DIREX)

 ◆ Diretor-Presidente – nomeado pelo Conselho Deliberativo;
 ◆ Diretor Financeiro – nomeado pelo Conselho Deliberativo;
 ◆ Diretor de Benefício e Administração – eleito dentre os Participantes 

Ativos e Assistidos;
 ◆ Diretor de Planejamento e Controle – eleito dentre os Participantes 

Ativos e Assistidos.
Os Órgãos Estatutários contam com o apoio do Comitê de Investimento 

– COMIN, do Comitê de Patrocinadoras – COPAT e do Comitê de Gestão 

5. Governança

de Riscos – CORIS, sendo os dois primeiros compostos por membros 
indicados pelas Patrocinadoras dos Planos administrados pela Entidade e 
o último por técnicos da REGIUS, sob coordenação do titular da Diretoria 
de Planejamento e Controle. Em 2018, foi aprovado do Comitê de Ética e 
Disciplina – COMED, formado por representantes do Conselho Fiscal e pelo 
titular da Diretoria de Planejamento e Controle.

FIGURA 2 – Composição dos Órgãos Estatutários

CONSELHO DELIBERATIVO

Romes Gonçalves Ribeiro | Presidente
Aliomar Carvalho de Jesus
Carlos Cesar Borges
Jânio Deodoro Bragança de Vasconcelos
Teresinha Maria da Cruz Rocha
Viviane Fernandes Balbinot Lo Monaco

Juscelino Fernandes de Sá
Antônio Eigi Nishiyama
Elaine da Rocha Silva e Lima 
Sirlene das Dores Evangelista
Marcia Regina G. M. da Silva
Rejane de Sousa Soares

MEMBROS EFETIVOS MEMBROS SUPLENTES

CONSELHO FISCAL

Eliomar dos Santos Lacerda 
Mônica Beatriz Alves da Cunha Maciel
William Roberto Vaz de Oliveira
Hélio Goiás de Sá

Luiz de França Neto | Presidente
Élcio Flávio Braga
Marcelo da Costa Bernardo
Shirley Fonseca Silva

MEMBROS EFETIVOS MEMBROS SUPLENTES

DIRETORIA EXECUTIVA

Nilza Rodrigues de Morais – Diretora-Presidente
Marcello Furlanetto Gomes – Diretor Financeiro
Sandro Soares de Souza – Diretor de Benefícios e Administração
Semíramis R e Silva Magalhães Cezar – Diretora de Planejamento e Controle

COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS
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Conselho Deliberativo
O Conselho Deliberativo é o órgão máximo, responsável 

pela definição da política geral de administração da 
REGIUS e de seus planos de benefícios e sua ação se 

exercerá pelo estabelecimento de diretrizes fundamentais 
e orientações gerais de organização, operação e 

administração.

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é o órgão de controle interno e de 

fiscalização da REGIUS, cabendo- lhe, precipuamente, 
zelar por sua gestão.

Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela 

administração geral da REGIUS cabendo-lhe, 
precipuamente, cumprir e fazer cumprir normas legais 
e infralegais, estatutárias e regulamentares, bem como 

fazer executar as diretrizes gerais baixadas pelo Conselho 
Deliberativo, dentro dos objetivos por ele fixados.
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5.2. Estrutura Organizacional

FIGURA 3 – Estrutura  Organizacional

CONDE – Conselho Deliberativo
COMED – Comitê de Ética e Disciplina
COFIS – Conselho Fiscal
DIREX – Diretoria Executiva

CORIS – Comitê de Riscos
COMIN – Comitê de Investimentos
COPAT – Comitê de Patrocinadoras

PRESI – Presidência
GEJUR – Gerência Jurídica
SECEX – Secretaria Executiva

DIFIN – Diretoria Financeira
GEINV – Gerência de Investimentos

DIBEN – Diretoria de Benefícios e Administração
GEPRE – Gerência de Previdência e Relacionamento
COOAD – Coordenadoria de Administração
COOTI – Coordenadoria de Tecnologia da Informação

DICON – Diretoria de Planejamento e Controle
CPLAC – Coordenadoria de Planejamento e Controle
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Comitê de Ética e Disciplina
O COMED tem a finalidade de promover a Instauração, Instrução e Julgamento 

do procedimento ético e disciplinar em face de colaboradores e membros 
dos órgãos estatutários da REGIUS, nos termos do seu Regimento Interno, 

observadas as disposições expressas na legislação, no Estatuto da Entidade, no 
Código de Conduta e Ética e nos demais normativos internos vigentes.

Comitê de Gestão de Riscos
O CORIS tem a finalidade de verificar a identificação, classificação, 

medição, controle e monitoramento dos riscos e controles da Entidade, 
por parte das áreas, nos termos deste Regimento Interno, observadas as 

disposições expressas na legislação, no Estatuto da Entidade e nos demais 
normativos internos vigentes.

Comitê de Patrocinadoras
O COPAT tem por finalidade e competência acompanhar o desempenho 

atuarial, financeiro e administrativo dos Planos de Benefícios, em 
consonância com o planejamento estratégico e as políticas internas da 

Entidade, podendo manifestar-se quando das proposições de alterações 
regulamentares, estatutárias e do plano de custeio.

Comitê de Investimento
O COMIN tem por finalidade analisar e acompanhar estratégias e operações 

de investimentos e orientar a execução da Política de Investimento 
aprovada pelo Conselho Deliberativo, bem como acompanhar o 

crescimento das reservas matemáticas vis a vis o crescimento dos recursos 
que visam garantir o pagamento dos benefícios contratados.
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Durante o ano de 2019, a REGIUS passou por várias mudanças visando 
tornar o acesso à informação e à comunicação com os nossos participantes 
cada vez mais ágil e fácil.

Campanhas
Em 2019, a REGIUS realizou campanhas de adesão, de recadastramento 

e de incentivo ao aumento de percentual de contribuição dos Planos CD-
02, CD-05 e CV-03. Como forma de incentivar o aumento do percentual, a 
REGIUS ofereceu kits de academia para os 20 primeiros participantes que 
aderissem à campanha.  

Tecnologia
Durante o ano de 2019, a REGIUS passou por várias mudanças visando 

tornar o acesso à informação e à comunicação com os nossos Participantes 
cada vez mais ágeis e fáceis e, para que isso fosse possível, diversos avanços 
tecnológicos foram feitos.

O primeiro passo foi a renovação do site, tornando-o mais funcional 
para melhorar a experiência de todos. Depois, a revitalização do aplicativo 
REGIUS Mobile, que agora possui uma interface mais agradável e diversas 
ferramentas como o acesso aos contracheques, simulação de empréstimos, 
acesso aos contatos da REGIUS, entre outros. 

Plataforma Moodle de EAD
Umas das ferramentas de Educação a Distância (EAD) mais utilizadas 

no meio acadêmico brasileiro é a Plataforma Moodle, também conhecida 
como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Aproveitando essa 
tecnologia existente, a REGIUS criou a Plataforma Moodle de Educação 
Financeira e Previdenciária, que está disponível para todos os empregados 

6. Comunicação e Relacionamento
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das empresas patrocinadoras, participantes ou não dos Planos de Benefícios 
administrados pela Entidade. O conteúdo da Plataforma foi todo criado pela 
equipe da REGIUS, utilizando-se da bibliografia existente e em consonância 
com a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), que nada mais 
é que uma mobilização multissetorial em torno da promoção de ações de 
educação financeira no Brasil. 
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Eventos
A REGIUS realizou diversos eventos em 2019, com foco na promoção do 

bem-estar dos participantes e na transparência dos atos de gestão. 

Dia do Aposentado 

Dentre os eventos promovidos, destaca-se o Dia do Aposentado, que 
contou com a parceria da Saúde BRB e foi realizado em janeiro, no Shopping 
Liberty Mall.

REGIUS Itinerante

Foram realizadas 16 visitas do Programa REGIUS Itinerante à agências 
do BRB e ao Centro Administrativo e Operacional do Metrô-DF. A REGIUS 
intensificou as visitas no segundo semestre de 2019, tendo visitado as 
agências Hélio Prates, Jardim Botânico, SAAN, QNL, dentre outras.

Encontros

 O 1º Encontro de Representantes REGIUS e o 2º Workshop do projeto 
Árvore da Vida, em parceria com o BRB, ocorreram no mês de março. 

A REGIUS também realizou o tradicional Encontro de Prestação de Contas 
em duas edições, uma em abril e outra em setembro. O foco deste evento 
é mostrar os resultados e apresentar as ações que serão implementadas no 
próximo semestre, com vistas à obtenção dos melhores resultados para os 
Planos de Benefícios administrados.
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Revista Panorama REGIUS
Em 2019, a REGIUS lançou um novo veículo de comunicação, a Panorama 

REGIUS, revista trimestral, totalmente eletrônica, com design mais atrativo 
e matérias de conteúdo aprofundado sobre o mercdo de previdência 
complementar e sobre a Entidade.

Programa de Conversão de Pontos BRBCard
Em dezembro de 2019, foi assinado o contrato de parceria entre o 

BRB – Banco de Brasília, a BRBCARD e a REGIUS para o Programa de 
Relacionamento CURTAÍ. O acordo representa uma importante inovação, 
possibilitando a transformação de pontos do cartão de crédito em 
poupança previdenciária. Com a parceria todos ganham: a BRBCARD, na 
busca pela fidelização e captação de novos clientes; a REGIUS, fortalecida 
por possibilitar aos participantes dos Planos de Benefícios administrados, 
acumular mais recursos no seu plano de previdência complementar e 
aumentar sua poupança previdenciária; e o BRB, que reforça sua marca 
e consolida ainda mais sua política de valorização de talentos e gestão de 
pessoas.
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Patrimônio Consolidado supera R$ 2,8 bilhões
O Ativo total administrado pela REGIUS, em dezembro/2019, totalizou 

R$2.821.691.382, distribuídos da seguinte forma: 79% do Plano BD-01, 3% 
do Plano CD-02, 13% do Plano CV-03, 2% do Plano CD-Metrô-DF, 0,16% do 
Plano CD-05 e 3% do PGA – Plano de Gestão Administrativa.

Concedidos 235 novos benefícios
No segundo semestre de 2019 o BRB promoveu o desligamento de  143 

empregados por intermédio do seu Programa de Demissão Incentivada e 
Voluntária (PDVI). Como a maioria dos desligados eram participantes dos 
Planos BD-01 e CD-02, isso representou um grande desafio de logística na 
entidade, pois a Entidade efetuou a concessão de 235 novos benefícios em 
apenas 2 meses, fato inédito na história da REGIUS.

Revisão das premissas atuariais e econômico-
financeiras dos Planos BD-01 e CV-03

Como acontece todos os anos, a REGIUS promoveu estudos robustos 
das premissas atuariais utilizadas nos Planos BD-01 e CV-03. Disso resultou 
na alteração de premissas importantes, como tábua de mortalidade 
de válidos e inválidos, fator de capacidade, custeio administrativo e, 
principalmente, taxa de juros parâmetro, cujo impacto está demonstrado 
nos demonstrativos atuariais anexos a este relatório.

Substituição da consultoria atuarial, com revisão 
completa dos cálculos atuariais

Como uma boa prática de gestão, a REGIUS substituiu a consultoria 
atuarial, que prestava serviço para a REGIUS desde 2013. A nova consultoria 

7. Destaques da Gestão
atuarial efetuou uma profunda revisão dos cálculos atuariais, funcionando 
quase como uma nova auditoria atuarial, confirmando os cálculos atuariais 
que vinham sendo praticados pela entidade, em especial nos Planos BD-01 
e CV-03.

Proposta de atualização do Regulamento do Plano 
CV-03 aprovada no Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo aprovou uma série de inovações no 
Regulamento do Plano CV-03, dentre os quais destacamos a simplificação 
do rol de benefícios e a instituição da pensão temporária para filhos 
menores de 21 anos dos participantes. Essas alterações encontram-se sob 
análise das patrocinadoras, para poder seguir o trâmite de aprovação junto 
à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

Regulamento e Convênio de Adesão do Plano 
Instituído (BrasíliaPrev) aprovado pelo CONDE

Foi aprovada no Conselho Deliberativo a criação do Plano de Previdência 
voltado para familiares dos participantes da REGIUS, o Plano BrasíliaPrev. 
Fruto de uma parceria com a Associação dos Empregados do BRB (AEBRB). 
Com isso, a Entidade oferecerá a previdência complementar para filhos e 
netos de participantes, ampliando assim a proteção social promovida pela 
REGIUS.

Desempenho destacado nos investimentos
Pelo quarto ano consecutivo, todos os Planos de Benefícios administra-
dos pela REGIUS superaram a meta atuarial / referencial de rentabilidade. 
Com destaque para o Plano CD-Metrô-DF, que obteve, em 2019, o maior 
rendimento desde abertura do Plano para captação, em 2015.

Reformulação das Politicas de Investimentos, 
maior diversificação
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de Riscos parâmetros adequados para avaliar a efetividade dos controles e 
indicar pontos de melhoria, quando identificada a necessidade.

Realização de treinamentos com foco na cultura 
de gestão de riscos e controles

Como parte do investimento permanente na capacitação dos 
colaboradores e na disseminação da cultura de gestão de riscos e controles, 
a REGIUS promoveu treinamentos  in company e eventos específicos.

Profissionalização da equipe de gestão de 
investimento 

Foram realizados cursos in company e disponibilizadas ferramentas de 
suporte aos estudos.

A Adesão ao Código de Governança de Investimento 
da Abrapp

Em 2019, a REGIUS decidiu buscar o Selo de Governança em Investimentos 
previsto no Código de Autorregulação em Governança de Investimentos 
da Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fecha das de Previdência 
Complementar, com o propósito de elevar o grau de confiança institucional 
e de garantir adequada gestão de riscos.

Revisão das premissas financeiras dos Planos de 
acordo com o retorno da carteira de investimento 
e cenário prospectivo

Implantação do Sistema de Gestão Baseada em 
Riscos – SGBR

Avaliação dos 35 riscos considerados como mais relevantes, avaliação 
de 1.715 questões, com identificação de 1.526 controles adequados e 
estabelecimento de 189 Ações de Melhoria.

Atualização de 70% do arcabouço normativo 
interno

Buscando manter seus normativos atualizados, dada a sua essencialidade 
para que os processos sejam executados de forma segura, todas as 
unidades da REGIUS engajaram esforços para garantir que os documentos 
estejam sempre atualizados e vigentes, zelando assim pela observância e 
cumprimento das regras e diretrizes estabelecidas pelos órgãos reguladores 
e fiscalizadores.

Realização de inspeções de conformidade nos 
processos mais relevantes

Visando avaliar e acompanhar a adequação, eficácia e eficiência dos 
processos, foram realizadas verificações de conformidade nos processos 
mais relevantes da REGIUS, propiciando aos gestores maior segurança 
nas rotinas inerentes à gestão dos planos administrados pela Entidade e 
ao mesmo tempo permitindo à área de controles da REGIUS e ao Comitê 
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