
Prezados Participantes,

O mundo entrou em transformação, a crise pandêmica poderá mudar a sociedade e o comportamento das 

pessoas, mas o seu futuro está sendo cuidado pela sua Entidade de Previdência. Embora distantes 

fisicamente nesse momento, estamos cuidando de perto dos investimentos do seu plano. Estamos 

acompanhando informações e analisando os reflexos da crise do coronavírus, monitorando a conjuntura 

econômica e gerenciando o impacto nos investimentos.  Em que pese o impacto do risco sistêmico na 

rentabilidade dos investimentos, a crise gerou oportunidade de novos investimentos e a turbulência da 

economia mundial gerou ações dos governantes do mundo.

O banco central dos EUA anunciou medidas de injeção de liquidez no sistema financeiro norte-americano 

que totalizam US$ 2,3 trilhões. Na Europa, houve um acordo para a liberação de um pacote de 500 bilhões 

de euros, com o objetivo de tentar diminuir os impactos econômicos da pandemia na região. Essa é a tônica 

de todos os países no mundo, incluindo o Brasil, para buscar reduzir o impacto decorrente da pandemia na 

economia, no intuito de ter uma recuperação mais rápida.

Por fim, ocorreu a reunião da Opep+ com a participação da Rússia, na qual os membros chegaram a um 

acordo de redução da produção do petróleo no curto prazo. Contudo, não foi suficiente para reduzir a 

queda do preço do petróleo, pois há dúvidas quanto à demanda pelo produto.

Informações recentes do coronavírus no Brasil, ainda demonstra crescimento de infectados e letalidade 

próxima a 7%. Por outro lado, também são crescentes os números de recuperação da saúde. Há movimentos 

de países para reabertura das economias que pode gerar melhoria nas expectativas de recuperação 

econômica no mundo.

No mês de abril, o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou relatório com previsões para a economia 

mundial para 2020 e 2021. A projeção é de queda da economia global em 3% para 2020 e crescimento de 

5,8% para 2021. Para o Brasil a queda, projetada é de 5,3% e crescimento de 2,9%, para 2020 e 2021, 

respectivamente. O mercado financeiro local prevê para este ano uma queda do PIB de 2,96% e aumento de 

3,10%, para o próximo. Portanto apesar da dificuldade para este ano, a perspectiva é de melhora para o 

seguinte.

O Patrimônio gerido pela REGIUS tem predominância de investimento em Renda Fixa e sua maior parte em 

títulos públicos, como pode ser visto na composição da carteira consolidada dos Planos em março de 2020:

A alocação em ativos de Renda Fixa, em empréstimos (apenas nos Planos BD-01, C-V03 e CD-04) e em 

imóveis (apenas no Plano BD-01) monta 96% do total do patrimônio administrado pela Entidade.  A 

estratégia de investimento adotada, associada ao casamento entre o vencimento dos ativos e o pagamento 

de benefícios futuros de cada Plano, gera maior capacidade de resistir às flutuações de preços, decorrentes 

de crises econômicas e financeiras.

O momento de crise abriu a oportunidade para a compra de títulos públicos, com taxa superior à meta ou 

referência de rentabilidade dos planos, e de títulos privados DPGE (emitidos por bancos que detém garantia 

do Fundo Garantidor de Crédito), também com rentabilidade superior à meta atuarial dos planos. As 

alocações assertivas minimizaram os impactos da crise sobre os ativos de Bolsa e dos títulos com marcação a 

mercado.

O aproveitamento da oportunidade de compra de ativos com taxas maiores só foi possível porque os planos 

estavam com boa liquidez. Com isso, além de comprar novos ativos com taxas maiores, não precisará 

desfazer de ativos, em um momento de baixa de mercado. Planos de previdência têm perfil de longo prazo, 

portanto têm tempo para esperar a superação da crise pandêmica e volta do melhor cenário econômico, 

sem a necessidade de vender ativos.

Continuamos à disposição para os esclarecimentos e para dirimir quaisquer dúvidas por meio dos canais 

digitais da REGIUS. Reforço o compromisso REGIUS com a diligência e com a transparência na gestão dos 

ativos. 

Marcello Furlanetto Gomes

Diretor Financeiro
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