
Olá,

O participante que leu o informativo “REGIUS em Números” do mês de março percebeu que a crise 

econômica decorrente da pandemia da COVID-19 afetou os resultados dos Planos no mês. Houve queda no 

desempenho de todos os Planos e surgimento de deficit no Plano BD-01, que não apresentava resultado 

deficitário desde 2015. Importante destacar que se trata de situação transitória e que o Plano permanece 

equilibrado, com solvência suficiente para cumprir suas obrigações, bem como para a manutenção dos 

ativos.

Como os números apresentados causaram estranhamento aos nossos participantes, elaboramos um 

“Perguntas & Respostas” com o intuito de esclarecer dúvidas que possam surgir. Confira!

1. Esse deficit no Plano BD-01 pode ameaçar o pagamento do meu benefício? 

Não. O Plano BD-01 possui liquidez e ativos suficientes para continuar honrando o pagamento pontual dos 

benefícios dos seus 1.167 assistidos e 147 pensionistas.

2. Esse resultado do Plano BD-01 é decorrente de algum aumento de provisão ou de investimentos mal 

feitos, que acarretou em prejuízo para o Plano?

Nem uma coisa nem outra. No mês de março de 2020, as Provisões Matemáticas do Plano BD-01, que vem a 

ser o total de obrigações do Plano, foi reduzida em 0,24%, decorrente da atualização da base cadastral do 

Plano, que ocorre sempre ao final de cada trimestre. Isso quer dizer que em virtude de movimentações 

cadastrais que ocorreram nos últimos meses (óbitos, aposentadorias, etc.), o total de obrigações do Plano 

BD-01 foi reduzida no comparativo com o mês de fevereiro de 2020.

O principal fator que contribuiu para o deficit no BD-01 foi a redução de 1,20% sofrida pelo desempenho 

dos investimentos no mês, não obstante esse resultado ter sido melhor que a média de outras fundações. 

Acontece que essa redução no resultado dos investimentos é decorrente de uma situação de crise, que no 

jargão do mercado financeiro é denominada como situação conjuntural, ou seja, decorrente da conjuntura 

econômica nacional e internacional. Essa situação deve ser revertida nos próximos meses, assim como já 

aconteceu após as grandes crises de 1929 (a grande depressão), 1980 (a crise da dívida dos países da 

América Latina), 1994 (a crise dos mercados emergentes), 2001 (atentado terrorista de 11 de setembro em 

Nova York), 2008 (crise do mercado subprime nos EUA), dentre outras. Essas crises econômicas provocam 

em primeiro instante uma forte desvalorização dos ativos de renda fixa e variável, o que acarreta em uma 

queda abrupta no valor da carteira de investimentos. Tão logo os efeitos da atual crise se dissipem, teremos 

uma recuperação dos ativos e, por consequência, na volta do superavit do Plano.

3. O deficit do Plano BD-01 poderá ocasionar na estipulação de uma nova taxa extraordinária, como 

ocorreu em 2012?

Não. Conforme estabelecem as regras determinadas pela Resolução do Conselho Nacional de Previdência 

Complementar nº 30 (CNPC nº 30), os Planos com característica de benefício definido (BD) possuem limites 

de deficit e superavit que devem ser observados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

(EFPC), justamente para evitar que sejam tomadas providências desnecessárias em caso de deficit ou 

superavit conjuntural.

Relativamente a situação de deficit, existe uma fórmula matemática estabelecida na Resolução que calcula 

até que ponto uma entidade deverá providenciar um plano de equacionamento do deficit. Para o caso do 

Plano BD-01, esse limite de deficit está em pouco mais de R$ 155 milhões, valor esse muito distante dos R$ 

17,3 milhões verificados em março de 2020.

Além disso, o CNPC ainda determina que o plano de equacionamento extraordinário somente deverá ser 

acionado após o cálculo do chamado resultado ajustado, o que é feito após a apuração do ajuste de 

precificação dos títulos públicos em carteira comprados com taxa acima da meta atuarial (IPCA+5% a.a.), 

valor esse que fica registrado no Demonstrativo de Ativo Líquido do Plano (DAL). No final de 2019, o ajuste 

de precificação dos títulos públicos do Plano BD-01 estava positivo em R$ 187,59 milhões. Trazendo esse 

valor para a conta do resultado do BD-01, temos um Superavit Técnico Ajustado de R$ 170,29 milhões, o que 

nos dá grande segurança quanto a solidez e solvência do Plano BD-01.

4. O que a REGIUS vem fazendo para atravessar esse momento de crise sem agravar a situação dos Planos 

administrados?

A REGIUS está promovendo um pequeno rebalanceamento das carteiras, aproveitando algumas boas 

oportunidades de investimento que sempre surgem em momentos de crise, tais como Notas do Tesouro 

Nacional série B (NTN-B), Depósito a Prazo com Garantia Especial (DPGE) e algumas ações de empresas 

listadas na Bolsa (B3).

Acreditamos que tão logo os efeitos da crise se dissipem e a economia brasileira e mundial volte a crescer, 

esses papéis irão trazer excelente rentabilidade para todos os Planos administrados pela REGIUS.

5. Essa crise econômica também pode ameaçar o desempenho dos demais Planos da REGIUS, a ponto de 

não ser possível receber o meu benefício no futuro?

Toda crise econômica, como já dissemos, também proporciona algumas oportunidades de investimentos. A 

REGIUS está atenta a isso, de maneira a permitir uma rápida recuperação no desempenho dos planos, 

garantindo tranquilidade para nossos participantes.

Importante ressaltar que os investimentos da REGIUS miram um horizonte de longo prazo, sendo que essas 

situações conjunturais são normais durante essa trajetória. O importante é que os ativos da REGIUS são de 

boa qualidade, e que continuem sendo administrados de maneira correta e profissional, como mostra o 

histórico positivo de rentabilidade proporcionada pelos nossos Planos nos últimos 10 anos.

6. O que essa crise da pandemia da COVID-19 tem a nos ensinar sobre o futuro?

Talvez o principal ensinamento dessa crise, dentro de uma perspectiva previdenciária, é que devemos estar 

sempre preparados para eventos adversos em nossas vidas. Por esse motivo, ter um plano de previdência 

complementar é fundamental, de forma a garantir tranquilidade para os mais de 5.000 participantes da 

REGIUS. 

Entretanto, considerando as nossas 6 patrocinadoras (BRB, BRBCARD, Corretora Seguros BRB, Saúde BRB, 

Metrô-DF e a própria REGIUS), temos 1.078 empregados que ainda não são nossos participantes, e isso nos 

preocupa muito, pois temos mais de mil famílias que podem ficar desassistidas em caso de eventos 

adversos no futuro. Por isso, a REGIUS não descansará enquanto não trouxer o máximo de pessoas possíveis 

para a integrar a família REGIUS, de maneira a garantir tranquilidade para todos os familiares dos 

empregados dos nossos patrocinadores. 
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