
Prezados Participantes,

A melhoria contínua dos controles internos e o fortalecimento da governança estão sempre no radar dos 

gestores da REGIUS.

Desde 2004, com a edição da Resolução CGPC n.13/2004, a Entidade investiu no sentido de melhorar a 

estrutura de controles, implementando medidas prudenciais importantes como o mapeamento dos 

processos operacionais e a normatização das rotinas; a avaliação semestral das matrizes de riscos; a criação 

de comitês de assessoramento; a realização das verificações de conformidade nas unidades 

organizacionais; o investimento na formação e na capacitação dos colaboradores; além do estabelecimento 

de processo de melhoria contínua da gestão.

Em 2018, o Programa de Integridade da REGIUS foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, cujas medidas 

objetivaram estabelecer cultura de estímulo à conduta ética dos entes de Governança e de todos os 

colaboradores, criando mecanismos que minimizassem a possibilidade de ocorrência de fraudes e 

descumprimento das regras estabelecidas no Código de Conduta e Ética da REGIUS. Levou-se em 

consideração os ditames da Lei 12.846/2013 (que trata dos crimes financeiros) e a condução de processos, 

de forma tempestiva, em caso de detecção de algum fato de descumprimento dos princípios da boa gestão. 

Para tanto, foi criado o COMED – Comitê de Ética e Disciplina e o canal de denúncia:  

integridade@REGIUS.org.br, além do ajuste de rotinas internas, especialmente no que se refere à 

contratação de serviços de terceiros, à gestão dos investimento e ao monitoramento de riscos e controles. 

Foram elaboradas novas políticas com diretrizes relacionadas a riscos, controles e conformidade.

Programa de Integridade e Ética da REGIUS

Diretrizes:

Ÿ Contribuir para a consecução da missão, visão e objetivos estratégicos da REGIUS, para o fortalecimento 

da gestão de riscos, controles e conformidade na Entidade;

Ÿ Salvaguardar os interesses, a reputação e a imagem da marca REGIUS, além de promover a melhoria 

contínua dos processos organizacionais;

Ÿ Garantir um ambiente seguro para a tomada de decisão que visa a proteger os interesses de 

participantes, patrocinadores, dirigentes, gestores e empregados;

Ÿ Desenvolver nova cultura na organização em que todos os colaboradores sejam responsáveis por criar 

um ambiente seguro e livre de fraudes e de atitudes que não condizem com as diretrizes definidas pelo 

Código de Conduta e Ética da Entidade;

Ÿ Fortalecer a resiliência, a capacidade de resposta eficaz e a adoção de medidas corretivas, tempestivas e 

efetivas.

 

Objetivos:

Ÿ Reforçar a gestão de riscos, controles e conformidade da REGIUS, com o envolvimento de todos os 

empregados para manutenção de um ambiente seguro e propício à execução dos processos 

operacionais;

Ÿ Aprimorar as medidas de conformidade e de controles já adotadas, com vistas à mitigação dos riscos e à 

prevenção de ocorrência de fraudes e/ou descumprimento das regras estabelecidas no Código de 

Conduta e Ética da REGIUS, levando-se em consideração os ditames da Lei 12.846/2013;

Ÿ Agir de forma tempestiva em caso de detecção de algum fato de descumprimento dos princípios da boa 

gestão, levando-se em consideração as rotinas estabelecidas e as diretrizes traçadas na Política de Riscos, 

Controles e Conformidade da REGIUS.

 

Nesta linha de atuação, em 2019, foi contratado um novo sistema de gestão baseada em riscos e o primeiro 

ciclo de avaliação das matrizes de riscos, que resultou no estabelecimento de mais de 150 ações de 

melhoria, voltadas para reforçar a gestão de riscos dos macroprocessos, tais como as gestões: atuarial, 

administrativa, de cadastro, de benefícios, de investimentos, de comunicação, de governança, de 

conformidade, de tecnologia, dentre outras.

Até o final de março, 97% das ações foram cumpridas, resultando em melhoria significativa dos controles de 

primeira e segunda camada. O segundo ciclo de avaliação das matrizes, envolvendo todos os colaboradores 

da Entidade, teve início em maio. Os resultados da avaliação serão compilados em um relatório a ser 

submetido ao crivo do Comitê de Riscos e ao Conselho Fiscal, que por sua vez emitirá o Relatório Semestral 

de Controles Internos, conforme estabelece a Resolução CGPC 13/2004. Posteriormente, toda a 

documentação será encaminhada à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo, em instância final.

 

Como o processo de conformidade é dinâmico e contínuo, para 2020, estão previstas outras importantes 

ações: contratação de canal de denúncia de empresa externa; conclusão da revisão do arcabouço normativo 

(85% já foi revisado); obtenção de Selo de Governança da ABRAPP; realização do estudo de adequação das 

premissas atuariais, dentre outras.

 

Ainda, diante do atual cenário de pandemia, algumas ações emergenciais estão sendo planejadas: rodar um 

novo estudo de ALM (que avalia o ativo e o passivo e sugere alternativas viáveis dos investimentos, 

considerando o perfil e as particularidades de cada Plano), com possível revisão das políticas de 

investimentos; ajustes no Planejamento Estratégico; e avaliação do orçamento.

 

Seguimos firmes no empenho de gerir a REGIUS com foco na segurança, na parcimônia e na conformidade.

Semíramis Rezende e Silva Magalhães Cezar

Diretora de Planejamento e Controle

Riscos e Controle
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