
Prezados Participantes,

Gerir recursos de terceiros é atividade que requer, além de dedicação e constante aprimoramento técnico 

dos profissionais, habilidade para enfrentar desafios e capacidade de manter a credibilidade e a solidez. 

Para uma entidade que tem essa finalidade, é vital que sua estrutura de governança corporativa seja capaz 

de resguardar valores, princípios e boas práticas organizacionais no mercado em que se insere. Neste 

contexto, essa mesma estrutura deve garantir transparência, responsabilidade corporativa, equidade e 

prestação de contas, pilares que, associados à definição clara dos papéis, proporcionam segurança 

institucional e asseguram o compromisso com o dever fiduciário. 

Com o propósito de elevar o grau de confiança institucional e de garantir adequada gestão de riscos de 

investimentos, 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.

A autorregulação tem a finalidade de aperfeiçoar as práticas de gestão e fortalecer “organicamente” 

determinado mercado. E foi com o objetivo de defender o propósito e a imagem do segmento de 

previdência privada no Brasil que a Abrapp decidiu lançar os códigos de autorregulação, também 

conhecidos como códigos de melhores práticas.

O Código de Autorregulação de Governança em Investimentos da Abrapp busca, além do 

aperfeiçoamento das práticas de governança de investimentos, mitigar a percepção de riscos existentes e 

contribuir para o desenvolvimento sustentável da previdência complementar fechada do país, 

beneficiando, sobretudo, os participantes, assistidos, instituidores e patrocinadores das Entidades Fechadas 

de Previdência Complementar – EFPC. A Entidade que adere ao Código compromete-se a observar os 

princípios e as regras nele previstos e a atender às deliberações do conselho de autorregulação.

No dia 8 de abril de 2020, a REGIUS recebeu o Selo de Autorregulação em 

Governança de Investimentos da Abrapp e aguarda o processo de 

diligência referente à adesão ao Código de Governança Corporativa da 

Abrapp.

A concessão do referido Selo à Entidade atesta que os princípios 

estabelecidos pelo código são e estarão sendo respeitados e constitui-se 

certificado de que a estrutura de governança da REGIUS é capaz de 

blindar esses princípios norteadores e de garantir o cumprimento da 

conduta esperada pelo código, atributos essenciais para conferir proteção 

aos investimentos e solidez aos Planos administrados.

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.

Essa é uma das diversas conquistas perseguidas pela Entidade em 2020, resultado de trabalho e 

comprometimento profissional do Time REGIUS, motivo de orgulho para todos.

Nilza Rodrigues de Morais

Diretora-Presidente

Governança
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