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Certa de sua responsabilidade 
perante os quase 6 mil participantes, 
na gestão dos mais de 3 bilhões 
de patrimônio que irão garantir os 
benefícios regulamentares, fazendo 
cumprir sua missão de proteção social, 
a REGIUS apresenta o Relatório Anual 
de 2021.

A maturidade da governança 
corporativa, a eficiência na gestão 
dos investimentos, o adequado 
gerenciamento dos riscos, a 
persistência do crescimento e o 
foco nos resultados, com diretrizes 
sedimentadas e planos e metas bem 
construídos, proporcionaram avanços 
significativos na sustentabilidade dos 
Planos de Benefícios administrados e 
na solidez da Entidade.

A REGIUS, ao mesmo tempo 
em que vive a consolidação de sua 
marca e o reconhecimento de quase 
40 anos de trabalho em prol de seus 
participantes, firmando sua autoridade 
no mercado de previdência, passa 
por transformações desencadeadoras 
de processos de evolução e 
fortalecimento em um mercado cada 
vez mais competitivo e digital.

 A prestação de contas e a 
transparência são pilares da 
governança corporativa e é com 
satisfação que apresentamos, nesta 
publicação, as principais atividades 
desenvolvidas em 2021 e os resultados 
alcançados na gestão dos Planos de 
Benefícios.

Boa leitura!

APRESENTAÇÃO
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MENSAGEM DA
DIRETORIA EXECUTIVA

O ano de 2021 foi de superação. Aprendemos a lidar 
com situações inusitadas como a pandemia e seus 
reflexos, e foi superando os desafios de tempos difíceis 
que o Time REGIUS consolidou união e perseverança 
na busca do melhor para a Entidade e seus Planos de 
Benefícios. 

Em tempos de rentabilidade baixa dos investimentos, 
a REGIUS aplicou um menor índice de custeio 
administrativo, que significa mais sustentabilidade para 
os Planos administrados e mais recursos acumulados.

A REGIUS continua a trabalhar com excelência, 
buscando desenvolver e aprimorar os seus processos e 
serviços internos para melhor atender aos participantes. 
Para isso, o desafio de buscar e implementar novas 
ferramentas de automatização de processos e de 
autonomia e melhoria do atendimento aos participantes 
continua  e , no ano, a ferramenta de CRM foi implementada 
e orientada para subsidiar a gestão do relacionamento e 
a oferta de planos de previdência. 

O BrasíliaPrev, que representa a extensão da proteção 
social aos familiares dos participantes dos planos 
administrados, completou um ano de funcionamento 
e, para complementar a celebração, angariou mais duas 
instituidoras AABR e REGIUS, levando e ampliando a 
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cobertura previdenciária aos associados da AABR 
e aos familiares dos participantes do Metrô-DF e, 
permitiu o crescimento da família REGIUS.

Mesmo em teletrabalho, a REGIUS não 
descuidou de sua responsabilidade social, realizou 
duas ações beneficentes em cooperação com a 
AFABRB e a Saúde BRB. A primeira teve o objetivo 
de arrecadar itens de inverno e higiene pessoal e a 
segunda, intitulada Natal Solidário, o de arrecadar 
cestas básicas, roupas e brinquedos para diversas 
famílias.

A flexibilização dos Planos de Benefícios, para 
atender melhor às necessidades dos participantes 
e, a revisão das premissas atuarias dos Planos com 
risco atuarial, para maior segurança e equilíbrio 
econômico, são estudos cuidadosamente 
desenvolvidos todos os anos.

Para expandir a lista de benefícios disponíveis 
aos participantes dos Planos, além do programa 
Curtaí, da BRBCARD, a parceria com a plataforma 
de compras on-line Prev4u, de cashback direto no 
Plano de Previdência, proporcionou vantagem em 
dobro.

A implantação de apólices de seguro de morte 
e invalidez para os participantes dos Planos CD-
Metrô-DF, CD-05 e BrasíliaPrev firmada com a 
Mongeral/MAG Seguros, levou a opção de seguro 
de vida e invalidez aos participantes dos Planos.

“Foi superando 
os desafios 
de tempos 
difíceis que o 
Time REGIUS 
consolidou 
união e 
perseverança 
na busca do 
melhor para 
a Entidade e 
seus Planos de 
Benefícios.” 
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O ano de 2021 foi também um período de expansão das atividades da 
Entidade rumo à sustentabilidade, foram feitas campanhas e ações de 
marketing para atrair novos participantes para os Planos de Benefícios e 
consolidar a marca REGIUS.

Foram realizadas ações de atendimento direto aos participantes, 
como o programa REGIUS com Você, para dispor sobre as regras e 
funcionamento da previdência social, complementar e dos Planos 
administrados pela REGIUS e também para levar conhecimento sobre 
planejamento financeiro e previdenciário aos participantes e seus 
familiares.

A aprovação do Plano para entes federativos, o RPC RegiusPrev, e a 
participação nos processos seletivos das prefeituras representam um 
novo mercado para a expansão e fortalecimento da Entidade.

Em 2021, consolidou-se várias ações com o objetivo de fortalecimento 
da gestão de riscos,  controles e compliance, da segurança da informação 
e de privacidade de dados, tais como: atendimento aos requisitos da Lei 
Geral de Proteção de Dados; a preparação da REGIUS para a certificação 
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ISO 27001; a nomeação do Data Protecion Officer – DPO e 
a preparação e certificação dos sucessores; continuidade 
da implementação do Programa de Integridade e 
Compliance; divulgação da independência do Canal de 
Ética;  a reestruturação do Comitê de Ética; revisitação do 
Código de Ética, dos normativos e dos regimentos dos 
órgãos colegiados. 

Adicionalmente, nova avaliação das matrizes de riscos 
do Sistema de Gestão Baseada em Riscos, redundou em 
ações de melhorias em vários processos, como: a melhoria 
nas instalações internas e no espaço de atendimento aos 
participantes; otimização dos canais de comunicação e 
marketing; automatização de processos internos.

Em linha, como a otimização dos processos, gestão de 
riscos e segurança da informação, o novo datacenter da 
REGIUS conta com a estrutura robusta de monitoramento 
de riscos cibernéticos, e o fluxo do investimento conta 
com nova ferramenta de gerenciamento e controle com 
automatização de ponta a ponta.

Agradecemos a todos que fizeram parte da jornada 
2021, em especial ao Time REGIUS, e, esperamos 
continuar contando com a confiança e o apoio dos nossos 
participantes, patrocinadores, instituidores e também 
com o costumeiro comprometimento do Time REGIUS 
na busca da excelência e de fazer cumprir a missão da 
Entidade.  

Agora, com 2022 pela frente, esperamos cada vez 
mais conquistas e novas parcerias, e sucesso para todos 
os envolvidos. Estamos prontos para este novo ano e para 
construir um futuro melhor com você! 

Diretoria Executiva
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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, teve, 

posteriormente, o seu escopo 
expandido para o multipatrocínio. 

Agora, em seu processo de expansão, 
busca também gerir planos multi-

intituídos. 

A REGIUS administra sete 
Planos Previdenciários mais um 

Plano Administrativo: 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, o plano Instituído BrasíliaPrev, 
com Contribuição Definida, além 

do Plano de Gestão Administrativa – 
PGA. Criado em dezembro de 2021, na 
modalidade de Contribuição Definida, 

o Plano de Benefícios RPC RegiusPrev 
é o novo plano administrado pela 

REGIUS destinado a Entes Federativos 
que necessitam implantar o Regime 

de Previdência Complementar (RPC).

CLIQUE AQUI 
e acesse a cartilha 

do Plano BD-01

CLIQUE AQUI 
e acesse a cartilha 
do Plano CD-02

CLIQUE AQUI 
e acesse a cartilha 

do Plano CV-03

CLIQUE AQUI 
e acesse a cartilha do 
Plano CD-Metrô-DF

CLIQUE AQUI 
e acesse a cartilha 
do Plano CD-05

CLIQUE AQUI 
e acesse a cartilha do 

Plano BrasíliaPrev

CLIQUE AQUI 
e saiba mais sobre o 

RPC RegiusPrev

CLIQUE AQUI 
e acesse os 

números do PGA

PERFIL
CORPORATIVO

https://www.regius.org.br/images/arquivos/Cartilhas/Cartilha_BD-01_2020.pdf
https://www.regius.org.br/images/arquivos/Cartilhas/Cartilha_CD-02.pdf
https://www.regius.org.br/images/arquivos/Cartilhas/Cartilha_CV-03_2020.pdf
https://www.regius.org.br/Images/arquivos/Cartilhas/Folder_CD-Metr-DF.pdf
https://www.regius.org.br/images/arquivos/Cartilhas/Folder_CD-05.pdf
https://www.regius.org.br/images/arquivos/Cartilhas/Cartilha_BrasliaPrev.pdf
https://www.regius.org.br/index.php/planos/rpc-regiusprev
https://www.regius.org.br/index.php/comunicacao/regius-em-numeros
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Patrocinadoras e
Instituidoras

As Patrocinadoras são representadas por empresas ou grupos que 
disponibilizam, mediante formalização de convênio com o fundo de pensão, um 
Plano de Benefícios previdenciários para os seus empregados. Nessa situação, 
as contribuições vertidas ao Plano são feitas conjuntamente pela empresa 
Patrocinadora e os participantes do Plano. Desta categoria, que pressupõe a 
existência de vínculo empregatício entre as partes, os Planos administrados pela 
REGIUS possuem seis Patrocinadoras.

As Instituidoras são entidades representativas de caráter profissional, 
classista ou setorial, que disponibilizam, mediante formalização de convênio 
com o fundo de pensão, Plano de Benefícios previdenciários para os seus 
associados ou membros. Nessa situação, as contribuições vertidas ao Plano são 
feitas exclusivamente pelos participantes, ou seja, sem a obrigação de aportes da 
associação que os congrega. Atualmente, a REGIUS possui convênio com duas 
Instituidoras, além da própria REGIUS.
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Em teletrabalho, 2021 foi um ano 
de dedicação para o Time REGIUS. 
A partir das ações previstas no 
planejamento estratégico, muitas 
das atividades do Plano de Gestão 
Estratégica de Pessoas,  como os 
encontros mensais e reuniões de 
líderes, treinamentos institucionais, 
recepção e treinamento de novos 
colaboradores, por videoconferência, 
se tornaram fundamentais para 
tratar de temas de interesse 
coletivo, dar dicas de cuidados com 
a saúde, segurança da informação, 

01 02QUALIFICAÇÃO

Em atendimento à meta do 
Planejamento Estratégico de 
primar pela qualificação téc-
nica de dirigentes, colabora-
dores e membros de Comi-
tês foram realizadas 66 ações 
relacionadas às atividades de 
relacionamento e crescimen-
to e 50 ações relacionadas a 
treinamento e desenvolvi-
mento e educação – TD&E.

PLANEJAMENTO

Com a chegada da vacina, o 
reforço incessante das orien-
tações relacionadas às medi-
das de prevenção do corona-
vírus, realizamos os encontros 
do Planejamento Estratégi-
co de forma híbrida e a parte 
presencial contou com a pre-
sença dos titulares das unida-
des, Diretoria e Conselheiros.

treinamento referente à Lei Geral 
de Proteção de Dados, curso de 
prevenção ao crime de lavagem de 
dinheiro outros e reforçar com todo o 
time os valores da Entidade. 

Também tivemos oportunidade 
de homenagear os feitos e sucessos 
e comemorar os aniversários, além 
de celebrar datas comemorativas 
como o Dia das Mães e dos Pais, 
Páscoa, festa junina, halloween. Com 
a melhora do cenário de saúde, foi 
possível realizar a confraternização 
de fim de ano de forma presencial. 

Nosso
Time
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Total de colaboradores 
em dezembro de 2021: 37 
pessoas, sendo 5 gerentes, 
3 coordenadores, 4 
especialistas, 2 advogados, 
2 Técnicos, 19 assistentes, 1 
auxiliar e 1 estagiária.

Desse total, 20 são do 
sexo masculino e 17 são 
do sexo feminino. 11 são 
pós-graduados, 3 são 
graduandos, 22 graduados 
e 1 tem ensino fundamental.

A confiabilidade é construída quando uma marca 
entrega o que promete. Deve haver alinhamento entre 
o discurso e a prática. Nossas ações estão voltadas ao 
cumprimento das promessas que fazemos aos nossos 
participantes. 

CURSOS 

Entre os cursos reali-
zados, destacam-se: 
Mentoring em Com-
pliance; ISO 31000: 
2018 – Capacitação em 
Gestão de Riscos;  pre-
paratório CPA-20; O 
Papel do DPO (Data 
Protection Officer) nas 
EFPC; Psicologia Eco-
nômica: Um novo pa-
radigma para a previ-
dência complementar.

ENCONTROS

Além dos encontros 
mensais com todo o 
Time e das reuniões 
de líderes, o tradicional 
encontro com os ges-
tores e dirigentes para 
debater os cenários e 
construir o mapa es-
tratégico com foco no 
próximo quinquênio, 
foi realizado em outu-
bro.

CERTIFICAÇÕES 

Para atuação nos ór-
gãos colegiados da 
REGIUS, foram obtidas 
certificações ICSS e 
CPA-20 de colaborado-
res e dirigentes da En-
tidade.
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Nossos
Números

PLANOS DE 
BENENEFÍCIOS, SENDO
6 ABERTOS, 1 FECHADO 

E O PGA

8
PATROCINADORES

6
INSTITUIDORES

3

Rentabilidade 2021

Plano BrasíliaPrev 4,04%

-0,21%Plano CD-05

5,33%Plano CD-Metrô-DF

8,30%Plano CV-03

5,52%Plano CD-02

10,79%Plano BD-01

Patrimônio

3,2
BILHÕES EM 
PATRIMÔNIO
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Nossa
História

5.886
Total de

Participantes

4.268
Ativos

1.459
Assistidos

159
Pensionistas39% 61%

80
Índice de Cobertura 

Previdencial

27,5
Maturidade

Populacional

População dos Planos

10,4% a.a
RENTABILIDADE 

MÉDIA DOS PLANOS
DOS ÚLTIMOS 5 ANOS

57ª
NO RANKING
DA ABRAPP

0,46%
RELAÇÃO DESPESA/

ATIVO TOTAL 
ADMINISTRADO



14

RELATÓRIO ANUAL 2021 – REGIUS

ESTRATÉGIA
INSTITUCIONAL

01 02 03 04 05 06

Prover o 
equilíbrio 

dos Planos 
Administrados, 

frente aos 
compromissos 
previdenciários

Aumentar o 
número de 

patrocinadores, 
instituidores e 
participantes

Melhorar a 
eficiência 
na gestão 

operacional da 
REGIUS

Melhorar a 
eficiência na 

gestão de riscos 
e controle

Primar pela 
qualificação 
técnica de 
dirigentes, 

colaboradores 
e membros de 

Comitês

Atrair e reter os 
Participantes 

dos Planos 
de Benefícios 
administrados 
pela Entidade

Administrar Planos de Previdência Complementar e assegurar 
o pagamento dos benefícios, visando a proteção social e a 
qualidade de vida dos participantes e seus beneficiários.

Missão

Ser referência no segmento de Previdência 
Complementar, pelo padrão de segurança 
econômico-financeiro e atuarial.

Visão

Nosso trabalho se traduz na sustentabilidade dos Planos 
Administrados, fundamentado na eficácia da gestão, 
responsabilidade corporativa, transparência, ética, 
integridade, confiabilidade, inovação e excelência.

Valores

CRESCIMENTO 

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

Postura Estratégica

Referenciais Estratégicos

Objetivos Estratégicos



15

RELATÓRIO ANUAL 2021 – REGIUS

Estrutura de
Governança

CONSELHO DELIBERATIVO (CONDE)

• 3 (três) membros efetivos dentre Participantes Ativos e Assis-
tidos e igual número de suplentes escolhidos em eleição direta 
pelos Participantes Ativos e Assistidos; 
• 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes designa-
dos pelas Patrocinadoras ou Instituidoras dentre seus emprega-
dos, Participantes Ativos dos Planos de Benefícios administrados 
pela REGIUS. 
A presidência do Conselho Deliberativo caberá a um dos mem-
bros indicados pela Patrocinadora-Fundadora, por eles escolhido. 

CONSELHO FISCAL (COFIS)

• 2 (dois) membros efetivos e igual número de suplentes designa-
dos por Patrocinadoras e Instituidoras, dentre seus empregados. 
• 2 (dois) membros efetivos e igual número de suplentes escolhi-
dos em eleição direta pelos Participantes Ativos e Assistidos. 
A presidência do Conselho Fiscal caberá a um dos membros elei-
tos, 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 Partici-
pantes Ativos e Assistidos; 
• Diretor de Planejamento e Controle – eleito dentre os Partici-
pantes Ativos e Assistidos. 

GOVERNANÇA
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COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS

CONSELHO DELIBERATIVO

Membros Efetivos Membros Suplentes

Cristiane Maria Lima Bukowitz | Presidente Juscelino Fernandes de Sá 

Aliomar Carvalho de Jesus Antônio Eigi Nishiyama 

Dario Oswaldo Garcia Júnior Bernardo Sampaio Marks Machado 

Cynthia Judite Perciano Borges Hugo Andreolly Albuquerque Costa Santos 

Teresinha Maria da Cruz Rocha Márcia Regina G. M. da Silva 

Viviane Fernandes Balbinot Lo Monaco Rejane de Sousa Soares 

CONSELHO FISCAL

Membros Efetivos Membros Suplentes

Luiz de França Neto | Presidente Eliomar dos Santos Lacerda 

Eveline Duarte Calcado Joaquim Serra Martins Menezes Neto 

Rodrigo Alves dos Santos Morganna Borges Lisboa

Marcelo da Costa Bernardo William Roberto Vaz de Oliveira 

COMITÊS

Os Órgãos Estatutários contam com o apoio do Comitê de Investi-
mento – COMIN, do Comitê de Patrocinadoras – COPAT, do Comi-
tê de Gerenciamento de Crise e de Imagem – COMCI e do Comitê 
de Gestão de Riscos – CORIS,  sendo os dois primeiros compostos 
por membros indicados pelas Patrocinadoras e Instituidoras dos 
Planos administrados pela Entidade e o último pelos titulares das 
unidades organizacionais  da REGIUS.

NILZA RODRIGUES DE 
MORAIS

Diretora-Presidente e 
Diretora Financeira em 

exercício

Diretoria Executiva

SANDRO SOARES DE 
SOUZA

Diretor de Benefícios e 
Administração 

SEMÍRAMIS R E SILVA 
MAGALHÃES CEZAR 

Diretora de 
Planejamento e 

Controle
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Estrutura 
Organizacional

CONDE – Conselho Deliberativo
COFIS – Conselho Fiscal
DIREX – Diretoria Executiva

COMED – Comitê de Ética e Disciplina
CORIS – Comitê de Riscos
COMCI – Comitê de Gerenciamento de Crise e de Imagem
COMIN – Comitê de Investimentos
COPAT – Comitê de Patrocinadoras

PRESI – Presidência
GEJUR – Gerência Jurídica
GEGOL – Gerência de Governança e Logística Interna

DICON – Diretoria de Planejamento e Controle
GERIC – Gerência de Riscos e Controladoria

DIFIN – Diretoria Financeira
GEINV – Gerência de Investimentos

DIBEN – Diretoria de Benefícios e Administração
GEPRE – Gerência de Previdência e Relacionamento
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COMUNICAÇÃO E
RELACIONAMENTO

Um dos objetivos da REGIUS é 
estar cada vez mais próxima dos 

seus públicos e, para isso, está 
sempre estudando estratégias 

e formas para aumentar essa 
proximidade e transparência.

O período de isolamento social, 
impulsionou diversas mídias 

digitais da Entidade. E, a partir de 
setembro, com o relaxamento das 

medidas sanitárias, foi possível 
realizar ações presenciais que 

possibilitaram estreitar ainda mais o 
relacionamento com participantes, 

assistidos e patrocinadores.

Foram enviados 
33 informativos 
REGIUS Expresso 
e 8 Comunicados 
institucionais. 5 
edições da revista 
trimestral Panorama 
REGIUS foram 
publicadas no site, 
sendo 1 especial 
sobre o BrasíliaPrev. 
11 campanhas foram 
promovidas.

Ao todo foram 7 
encontros com 
participantes 
realizados, incluindo: 
ações do programa 
REGIUS com 
Você, eventos 
comemorativos, 
prestação de contas, 
lives, entre outros.

Em 2021, foram 
publicadas no site 12 
edições do informativo 
REGIUS em Números, 
que traz informações 
sobre a gestão de 
investimentos e a 
performance das 
carteiras dos Planos. 
Foram realizados, 
de forma virtual, 2 
encontros de prestação 
de contas.



19

RELATÓRIO ANUAL 2021 – REGIUS

Redes 
Sociais

4,2 mil
novos seguidores

Nossas mídias digitais criadas em 2020, cresceram 
em 2021, chegando à marca dos mais de 4 mil 
seguidores, graças ao trabalho de divulgação e à 
qualidade dos conteúdos publicados.

Em meio ao isolamento social e com a missão de informar sobre 
assuntos de difícil compreensão e que impactam na vida dos 
participantes, o Time de Comunicação e Marketing ampliou 
não só a quantidade e a periodicidade dos comunicados, como 
também implementou novos canais e formatos de comunicação 
a fim de amplificar ao máximo as mensagens transmitidas 
sempre de forma clara e em linguagem simples.

INSTAGRAM

O perfil da REGIUS no 
Instagram @regiusprev, 
possuía 1.269 seguidores, 
registrando um 
crescimento de 18,6% no 
ano.

FACEBOOK

A página do Facebook 
Regius - Planos de 
Previdência, foi criada 
depois das outras mídias, 
em dezembro de 2020, 
e no seu primeiro ano 
chegou a 1.169 curtidas.

YOUTUBE

Foram publicados 17 
vídeos no Canal da 
Entidade no Youtube e 
407 pessoas passaram a 
seguir /Regius Planos de 
Previdência na plataforma.

LINKEDIN

O LinkedIn é uma 
ferramenta para captação 
de talentos e divulgação 
empresarial. Em 2021, 
a REGIUS fez 1.368 
conexões e registrou um 
crescimento de 54,5% na 
rede.

Atendimento WhatsApp em 
Implementação

Para dar ainda mais agilidade e efetividade ao aten-
dimento, está em estudo e, em breve, será imple-
mentado o atendimento via WhatsApp. 
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REGIUS
com Você

Dia dos
Aposentados

Mesmo com todas as restrições impostas 
pelos órgãos de saúde, a REGIUS conseguiu 
traçar um plano para realizar o tradicional evento 
que contou com o apoio do BRB, AFABRB, AABR, 
Saúde BRB e BRBCard. No dia 22 de janeiro, foi 
feita a entrega de um kit festa para os nossos 
aposentados, contando com o apoio da AABR, 
que cedeu espaço para montagem de drive-thru, 
possibilitando agilidade e segurança, e o apoio a 
Saúde BRB que forneceu os equipamentos de 
proteção aos colaboradores que procederam a 
entrega dos kits. 

No dia 24 de janeiro, a live foi ao ar contando 
com show do grupo musical “Samba das 
Antigas”. Mais de 1.000 pessoas acompanharam 
o evento e ao final,  foram sorteados diversos 
brindes. A REGIUS fez a entrega de todos 
os brindes sorteados aos seus respectivos 
ganhadores nos locais por eles escolhidos, 
evitando assim deslocamentos desnecessários 
em um momento de pandemia. Os aposentados 
celebraram e postaram suas fotos nas redes 
sociais.

Em fevereiro, foi realizado 1 REGIUS com Você presencial, na agência GAMA, 
seguindo todos os protocolos sanitários e de distanciamento. O programa de 
visitas da Entidade, que acontece semanalmente, faz parte da estratégia de 
educação financeira e previdenciária da Entidade e é uma oportunidade para 
tirar dúvidas e saber mais sobre os Planos de Benefícios.

Em tempos de isolamento social, o “REGIUS com Você” também pôde ser 
realizado por videoconferência, utilizando a plataforma específica.
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Programas de
Cashback

Ações de
Endomarketing

A comunicação deu suporte às 
campanhas internas: “Ta no DNA da 
Gente”; divulgação do novo arcabouço 
de normativos internos; preparação 
do Time para a adequação à LGPD e 
IN 34; entre outras campanhas. 

 Dentro da proposta do Plano 
de Gestão Estratégica de Pessoas, 
foram feitas divulgações durante 
os encontros mensais de líderes e 
também nas reuniões internas com 

Em 2021, o Time de Relacionamento 
aprimorou os programas de cashback, 
possibilitando ao participante dobrar o 
benefício. No Curtaí, os pontos acumulados 
no cartão de crédito BRB podem ser 
convertidos em contribuições adicionais 
aos Planos de Benefícios, administrados 
pela REGIUS. Já a REGIUS+Prev4U (https://
regius.prev4u.com.br/) é uma plataforma 
de compras online com diversas lojas 
associadas. Quando o participante compra 
pelo site, recebe parte do valor gasto de 
volta, em forma de cashback, que poderá 
também virar aporte adicional ao Plano de 
Benefícios. 

Para ter a vantagem em dobro, basta 
realizar as compras pela plataforma 
REGIUS+Prev4U e pagar com o cartão 
BRB. Concentrar as compras online na 
Prev4U, utilizando ainda o cartão BRB, o 
cashback dobra. 

Em dezembro, a REGIUS recebeu 
os primeiros aportes do programa de 
cashback REGIUS + Prev4U. 

todo o Time REGIUS.

Foram veiculadas, também, 
campanha a respeito do 
Contigenciamento do Coronavírus, 
com dicas de como manter a saúde 
mental durante o distanciamento 
social, como tornar o home office 
um ambiente favorável e adequado, 
e as regras internas para garantir as 
medidas preventivas recomendadas 
pelos órgãos de saúde.
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REGIUS em
Conformidade

DESTAQUES
DE 2021

PLANO DE INTEGRIDADE
O mecanismo de compliance é o conjunto de políticas e diretrizes que visam 

evitar, detectar e sanar quaisquer desvios ou inconformidades que possam 
ocorrer. São muitas as vantagens  de  manter um sistema de compliance efetivo, 
pois promove relação  de transparência  junto  aos participantes, patrocinadoras  
e  instituidoras, com a sociedade e quaisquer partes relacionadas à REGIUS. 

Além disso, a Lei 12.846/13 define que qualquer empresa, estrangeira ou 
nacional, que ofereça serviços à Administração  Pública  Federal  e  aos  estados  
e  municípios,  necessita  apresentar  ações  que  visem a transparência das 
operações. Sendo assim, o Plano de Integridade 2018, ora revisado no escopo 
do Programa de Integridade e Compliance da REGIUS, tem por finalidade 
demonstrar o cumprimento legal, visto que a Entidade possui relação direta com 
órgãos do governo do Distrito Federal (Banco de Brasília S.A e Metrô-DF), e tem 
interesse em administrar planos de benefícios para entes federativos e, de dar 
transparência à conduta da REGIUS sobre o tema.

O Programa de Integridade e Compliance e o Plano de Integridade 2021-2022 
estão fundamentados nas Leis  12.846/13,  6.112/18  e  alterações,  e  no  Decreto  
8.420/15. Também foram considerados para a sua concepção, o relatório de 
diagnóstico do GT de compliance e as diretrizes da CGU e do Instituto Ethos.

O Programa de Integridade e Compliance e o Plano de Integridade 2021-
2022 têm por objetivo:
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01 02Ratificar o compromisso da 
Entidade com a transparência 
e a ética em seus negócios e 
aprimorar as boas práticas 
organizacionais.

Normatizar as novas diretri-
zes e as práticas  aprovadas 
para entidade, para  o fortale-
cimento da Governança  e da 
atuação da gestão riscos  na 
prevenção ao risco de integri-
dade.

ADEQUAÇÃO À LGPD
Em agosto, começaram a ser aplicadas as 

sanções às empresas pelo descumprimento 
às determinações da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD). A Lei é um marco no Brasil e 
trouxe à tona o cuidado necessário na gestão e 
no tratamento dos dados pessoais.

Em consonância à LGPD, a Entidade nomeou 
o Encarregado de Tratamento de Dados – DPO, 
para garantir a adoção permanente de ações de 
orientação aos funcionários e aos prestadores 
de serviços a respeito das práticas em relação à 
proteção de dados pessoais, e a conformidade 
da Entidade à Lei.

Nesse contexto, essa gestão não é uma 
responsabilidade somente do Encarregado de 
Dados nem do departamento jurídico ou da TI, é 
de todos os colaboradores. E, considerando que, 
na REGIUS, os dados pessoais dos participantes 
permeiam todos os processos de trabalho, essa 
governança, portanto, é entendida como uma 
tarefa multidisciplinar.

Cuidar, proteger e assegurar dados pessoais 
é missão de todos e é com esse foco que a 
REGIUS deu andamento a programa interno 
de conscientização e treinamento, realizando 
e compartilhando conhecimento com todo o 
Time.

No foco da conscientização do Time de 
colaboradores, foram disponibilizados dois 
treinamentos, além de cartilha explicativa e 
uma série de mensagens a respeito do tema 
e da atuação consciente da cada colaborador 
da REGIUS no quesito da segurança de dados 
pessoais.

Na linha de 
adequação à LGPD, 

várias medidas 
foram adotadas, 

como por exemplo: 
levantamento dos 

dados necessários; 
estabelecimento 

do fluxo dos dados 
e das tabelas de 

temporalidade para 
guarda dos dados 
até a eliminação; 
também foi dada 

ênfase a questões 
estruturais, primando 

pela segurança da 
informação. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA PREVIC Nº 34
O Conselho Deliberativo da REGIUS aprovou em 24/02/2021 a 

Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento 
do Terrorismo, visando ao desenvolvimento, disseminação e 
implementação de metodologia para a prevenção dos referidos 
delitos, estabelecendo mecanismos que reforcem a boa conduta, a 
conformidade com a IN 34 e estimulem o cuidado com as situações 
que possam configurar possibilidade de facilitar a efetivação desses 
crimes no âmbito da Entidade.

Em conformidade com a nova Política, foi elaborado manual 
para tratar do cumprimento às diretrizes traçadas. Foram realizados 
treinamentos e mensagens de esclarecimento em relação à nova 
norma.

Todo o Time REGIUS está envolvido nesse propósito de fortalecer 
a imagem da Entidade e de cumprir o dever de fidúcia, para o 
alcance dos objetivos estratégicos e da missão institucional.

CANAL DE ÉTICA 
A REGIUS investe nas boas práticas de 
governança, com foco nos princípios 
que norteiam o relacionamento com 
participantes, patrocinadores e todas 
as demais partes relacionadas: Senso 
de Justiça; Transparência; Prestação 
de Contas; e Responsabilidade 
Corporativa.

Em alinhamento a esses princípios, 
a Entidade disponibilizou, em março,  o 
Canal de Ética em plataforma externa 
e totalmente independente, para 
registros de denúncias, sugestões e para 
dirimir dúvidas. O acesso ao Canal pode 
ser feito por telefone 0800 800 8090 
ou por meio do portal contatoseguro.
com.br/regiuscanaldeetica. Tudo é 
tratado com absoluto sigilo.

Todas as informações inseridas no 
Canal de Ética serão acessadas pelo 
Comitê de Ética e Disciplina, e este tem 
como princípio a confidencialidade 
sobre os relatos recebidos. 
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Um ano de
BrasíliaPrev

Em dezembro, o Plano BrasíliaPrev 
completou um ano do seu lançamento e foi 

motivo de comemoração, pois é primeiro 
plano não patrocinado da REGIUS e já 

contava com 130 participantes. 

Dada a sua amplitude de público e 
flexibilidade, o objetivo é fazer com que 
esse seja o maior Plano em números de 

participantes dentre os administrados pela 
Entidade. 

Para garantir o sucesso do Plano, foram 
traçadas novas estratégias de abordagem 

de vendas e de divulgação, que trarão o 
crescimento do plano no médio e longo 

prazos. Com mudança na cultura interna 
e do público-alvo, que após a reforma da 

Previdência Social mudou o olhar sobre a 
Previdência Complementar, as expectativas 
são de que o BrasiliaPrev crescerá em ritmo 

maior que os planos patrocinados. 

O BrasíliaPrev possibilitou rejuvenescer a 
população atendida pelos Planos, inclusive, 

grande parte dos novos participantes 
são menores de idade. Fato que também 

traz uma grande responsabilidade para 
a Entidade, que ajudará a construir um 

futuro melhor para esses jovens e crianças 
desde o começo de suas vidas profissionais 

e até mesmo antes. Por isso, a Entidade 
continuará a investir nas mídias socias, na 

disponibilização de ferramentas tecnológicas 
adequadas e em times especializados na 

gestão dos investimentos e de planejamento 
previdenciário para garantir que os 

participantes recebam bons retornos dos 
recursos investidos no seu Plano e boas 

orientações para constituirem o caminho 
previdenciário sem frustação no futuro.
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A REGIUS, em parceria com AFABRB e a Saúde BRB, 
realizou duas campanhas AFA Solidária. A primeira, 
ocorreu entre os dias 5 e 26 de julho, com o objetivo 
de arrecadar artigos de inverno, como casacos, roupas, 
cobertores, cestas básicas e até mesmo doações em 
espécie. Foram diversos pontos de arrecadação nas sedes 
da AFABRB, REGIUS e Saúde BRB. 

A segunda, intitulada Natal Solidário, aconteceu entre 
os dias 14 e 27 de dezembro de 2021, com o objetivo de 
arrecadar cestas básicas, roupas e calçados, brinquedos, 
itens de higiene e valores em espécie para mudar o Natal 
de famílias carentes. 

No dia 30 de dezembro, as doações foram entregues 
na Cidade Estrutural. Foram adquiridas 132 cestas básicas, 
arrecadadas 10 cestas básicas e sacolas de roupas e 
calçados. Ao todo, foram arrecadados R$7.270,00.

Responsabilidade
Social

Diante da destacada experiência na gestão de planos de previdência 
complementar de empregados públicos, regência da Lei Complementar 108, a 
REGIUS criou a solução em previdência completa para os Entes Federativos que 
necessitam implantar o Regime de Previdência Complementar (RPC) para seus 
servidores públicos, conforme determina a Emenda Constitucional nº 103, de 12 
de novembro de 2019, independentemente de possuírem servidores com salários 
acima do teto do RGPS.

Elaborado na modalidade de Contribuição Definida, o Plano de Benefícios 
RPC RegiusPrev é destinado a Estados e Municípios que desejam adequar-se à 
norma constitucional.

O Plano de Benefícios RPC RegiusPrev foi aprovado na 601ª e na 603 reuniões 
do Conselho Deliberativo da REGIUS, realizadas em 28 de setembro de 2021 e 19 de 
novembro de 2021, respectivamente, e aprovada pela Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar – PREVIC, conforme Portaria nº 841, publicada em 
16 de dezembro de 2021, e no DOU em 22 de dezembro de 2021. 

Plano para Entes 
Federativos 
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Transformação
Tecnológica

A principal vantagem da transformação 
digital é a melhoria da experiência do cliente 
ao mesmo passo que deve lhe proporcionar 
facilidade, e para isso, é necessário conhecer seu 
comportamento, suas necessidades, para tornar 
sua jornada o mais agradável possível. Além 
disso, a atualização tecnológica proporciona a 
otimização dos processos que leva incentivo à 
inovação e criatividade, para, assim, ter agilidade 
nas entregas, flexibilidade de adaptações às 
mudanças do mercado e aos hábitos dos clientes. 
Para isso, a infraestrutura de suporte precisa, 
necessariamente, garantir segurança. 

A REGIUS, em linha com a estratégia de 
crescimento e de cuidado com a experiência e 
segurança dos seus clientes, deu início ao processo 
para obter a Certificação das normas ISO 27701 
e 27701, que irá garantir, além da segurança da 
informação, a privacidade de dados e informações 
e uma jornada agradável aos participantes. Esse 
processo vem sendo coordenado por Grupo de 
Trabalho, com auxílio de consultoria externa (A. 
Melo) e olhar e supervisão do Encarregado de 
Dados da Entidade.

SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO

Foram realizadas 
alterações 
principalmente na rede 
da REGIUS, otimizando 
as configurações de 
firewall e do Wi-Fi.

DATACENTER

A nova estrutura de datacenter remoto 
conta com mecanismos de proteção 
aos riscos de segurança da informação, 
inclusive, riscos cibernéticos e também 
possui dinâmica moderna de acesso e 
navegação.

CONSCIENTIZAÇÃO

Foram realizadas 
campanhas de 
conscientização 
sobre a utilização 
responsável dos 
recursos tecnológicos.
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Ações
Comerciais

AABR

No mês de julho, a Associação   Atlética 
Banco de Brasília – AABR firmou convênio 
com a REGIUS, possibilitando que seus 
associados e familiares de até terceiro grau 
participem do Plano BrasíliaPrev.

Assim, em comemoração a essa nova 
parceria, a REGIUS visitou o Clube para 
distribuir brindes e esclarecer as dúvidas 
referentes ao novo benefício oferecido aos 
associados, com direito a simulações com os 
especialistas do Time REGIUS para auxiliá-
los a construir um futuro melhor ao lado da 
Entidade.

As ações externas desenvolvidas pela REGIUS têm dois objetivos, o primeiro, 
que está inserido no Programa de Educação Financeira e Previdenciária da 
Entidade, tem o intuito de levar informações aos participantes, esclarecer dúvidas 
e orientar no que for preciso quanto às principais informações dos Planos de 
Benefícios. 

O segundo objetivo das ações externas tem cunho comercial, onde o 
Time REGIUS apresenta os novos produtos e suas vantagens, propagando a 
consciência previdenciária e procurando ampliar a proteção social da previdência 
complementar a um número maior de pessoas.
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CLÍNICA SAÚDE BRB

Em agosto, o Time REGIUS visitou a Clínica Saúde BRB para conversar com 
os participantes, tirar dúvidas, apresentar as vantagens dos Planos de Benefícios 
administrados pela Entidade e para prestar diversos serviços. O intuito foi levar 
informações aos empregados que ainda não estavam aproveitando o benefício 
de ter um plano de previdência patrocinado.

SEMANAPREV EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO BRB

Em comemoração ao aniversário de 55 anos do BRB, foi realizada a 1ª 
SEMANAPREV REGIUS, evento que reuniu diversas atividades com o objetivo de 
despertar a consciência da importância da previdência complementar em nossas 
vidas. 

A intenção é 
propagar a 
consciência 
previdenciária e 
ampliar a proteção 
previdenciária a um 
maior número de 
pessoas.

No período de 27 a 30 de setembro, 
os empregados das patrocinadoras 
locadas no Edifício CNC, puderam tirar 
dúvidas; fazer simulações; aumentar o 
percentual de contribuição; atualizar 
o cadastro; aderir ao Plano CD-05; ou 
incluir familiares no Plano Instituído 
BrasíliaPrev.

Os participantes foram convidados 
a cuidar do futuro, tanto do ponto 
de vista das finanças pessoais e da 
aposentadoria, quanto da saúde. A 
REGIUS montou estandes e tótens 

para atendimento pelos especialistas 
em previdência; um “cantinho da 
tranquilidade”, com massagem assim 
como aferição da pressão arterial e 
ocular, disponibilizados por parceiros 
da Saúde BRB. 

Quem visitou os estandes, pode 
desgustar picolés, balas e bombons. 
Brindes foram sorteados a todos 
que realizaram algum serviço 
com a REGIUS durante a semana 
previdenciária.
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DIA DAS CRIANÇAS NA AABR

No dia 12 de outubro, o Time REGIUS esteve junto com a AABR na comemoração 
do Dia das Crianças. Quem visitou o estande pôde fazer sua adesão e a inscrição 
de seus familiares, que ganharam a oportunidade de participar do sorteio de uma 
bicicleta, um par de patins, bolas e outros brinquedos. Mas o melhor presente para 
as crianças é o futuro que elas sonham e muitas puderam começar a construir 
seus sonhos dando seus primeiros passos no BrasíliaPrev.

NATAL NO EDIFÍCIO CNC

Já pensou em dar futuro de 
presente? Foi com esse tema que a 
REGIUS celebrou o Natal e o primeiro 
aniversário do Plano Família e estimulou 
os participantes a presentearem 
quem mais amam com um plano de 
previdência.

Assim, a REGIUS realizou ação de 
Natal com divulgação de seus planos de 
previdência complementar no Edifício 
CNC, nos dias 20 e 21 de dezembro. 
No estande, instalado em frente ao 
escritório de negócios do edifício, 
os empregados do Conglomerado 
puderam contar com o Time para 
atendê-los e esclarecer suas dúvidas.  

 Aqueles que aderiram ao BrasíliaPrev 
durante a ação concorreram a brindes, 
entre power banks, bolsas térmicas, 
squeezes, mochilas de computador, 
bolas de couro e uma bicicleta. Além 
disso, foi disponibilizado um totém 
fotográfico para registros com o Papai 
Noel e suas noeletes, que distribuíram 
doces aos participantes.   
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INDICADORES  
DE GESTÃO

Recadastramento Em 3 anos: 78,22%
Em 2021: 58,46%

Custo X Custeio 
Administrativo

Despesas Administrativas – R$15.895 milhões
Receitas Administrativas – R$21.034 milhões

Despesa 
Per Capita

REGIUS: R$2.592

Fundos de Pensão – estudo PREVIC 2020 
Média: R$1.722

Mediana: R$1.135

Custeio Administrativo
 X

Ativo Total 
Administrado

REGIUS: 0,38%
Fundos de Pensão – segmento de 2 a 15 bilhões 

0,37%

Custo Administrativo
 X 

Ativo total administrado 

REGIUS: 0,46%

Mediana dos Fundos de Pensão segundo 
a Previc – 0,36%

Indicador de Eficiência 70,59% 

Indicador de Eficácia 25% 

Orçamento Realizado 7,94% abaixo do orçado
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