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Estamos atravessando um momento 
sem precedentes. A crise sanitária 
instalada pelo Covid-19 atingiu em 

cheio a economia real. Ainda não se tem 
uma clareza nos mercados sobre a dimensão 
da força da pandemia na economia mundial. 
Com o sobe e desce dos mercados, prudên-
cia é a palavra de ordem.

A instabilidade vem sendo sentida desde o 
inicio de 2020, porém o mês de março foi 
o ápice. Apesar das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar alcançarem boas 
rentabilidades ao longo da sua trajetória, os 
resultados do segmento também foram pro-
fundamente impacatados pelo comporta-
mento instável do mercado financeiro.

A BASES, assim como os demias investi-
dores, também sentiu os efeitos. Havíamos 
encerrado o ano de 2019 com resultado su-
peravitário nos dois Planos de Benefícios. 
Porém, afetados pela turbulência dos merca-
dos, os resultados ficaram negativos ao final 
do primeiro trimestre deste ano, período que  
já é considerado pelos especialistas do mer-
cado como o pior da história. 

Os meses de abril e maio trouxeram um alí-
vio. A bolsa voltou a subir e recuperou parte 
das perdas com a crise do coronavírus. O de-
sempenho positivo refletiu nos investimen-
tos da Fundação e conseguimos reverter um 
pouco os resultados negativos do trimestre, 
como pode ser visto nos gráficos 1 e 2.
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Mercado financeiro 
em meio à pandemia

Momento ainda pede cautela, mas foco é no longo prazo
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Como já dissemos em momentos anterio-
res,  a economia é cíclica. O resultado de 
agora é pontual e reflete as oscilações do 
curto prazo vividas no país. Se espera que 
a retomada da economia suavize os impac-
tos da crise. Porém, o momento atual ain-
da pede cautela aos investidores e sugere 
aguardarmos um cenário mais claro. 
 
Não podemos desviar do nosso foco. Nos-
sa estratégia contempla um horizonte de 
longo prazo.  Por isso mesmo, as decisões 
de investimentos devem ser tomadas após 
análise minuciosa do comportamento dos 
mercados, resultados obtidos no período, 
liquidez e relação entre risco e retorno.

É importante esclarecer que a BASES tem 
sido capaz de superar momentos de crise, 
recuperando perdas de maneira substan-
cial e voltando a entregar bons resultados. 
Nunca, em toda sua história, a Fundação 
deixou de cumprir seus compromissos. A 
Entidade está preparada para repetir a reto-
mada de desempenho.

Nossa gestão é orientada por princípios éti-
cos de transparência, responsabilidade, in-
tegridade, respeito, qualidade, competência, 
profissionalismo e comprometimento. Na 
atual crise, realçamos a importância desses 
valores que continuarão a ser executados 
ainda com mais enfase e intensidade.
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Uma decisão do Banco 
Central estabeleceu novas 
diretrizes para os inves-

timentos das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar. A 
Resolução CMN n.º 4.661/2018 
alterou algumas regras de aplica-
ção dos recursos administados pe-
las Fundações. Entre as mudanças 
está a obrigatoriedade da alienação 
da carteira de imóveis e terrenos, 
em até doze anos, a contar da en-
trada em vigor da resolução. 

Um dos objetivos desta medida  
é proporcionar mais liquidez aos 
investimentos, contribuindo para 
que os recursos se convertam mais 
rapidamente em dinheiro para o 
pagamento das obrigações das 
Entidades.  

Outro ponto importante é a ques-
tão da avaliação dos imóveis. Por 
lei, os fundos de pensão são obri-
gados a realizar avaliações imobi-
liárias de seus ativos anualmente 

ou pelo menos a cada três anos, o 
que gera custos para as Fundações. 

Assim, para atender o normati-
vo que já está em vigor há dois 
anos, a BASES colocará todos os 
seus imóveis à venda, inclusive 
sua sede, uma vez que a resolução 
não prevê exceções. Porém, toda a 
operação será feita de forma trans-
parante e seguindo os critérios da 
legislação. 

Atualmente, a Fundação possui 14 
imóveis em sua carteira carteira, 
conforme demonstrado no gráfi-
co ao lado.

Importante ressaltar que esse pro-
cesso visa apenas cumprir a deter-
minação do Banco Central. Inde-
pendente de ter uma sede própria 
ou alugada, a BASES continuará 
existindo e permanecerá estrutura-
da para atender seus participantes 
e honrar os compromissos como 
sempre fez em toda sua história. 

Entidades de previdência terão que vender seus imóveis

Mudança nos investimentos 
em imóveis dos fundos 
de pensão

Locados ao Patrocinador
Locados a terceiros

Participações
Uso próprio  - sede

Imóveis vagos

IMÓVEIS - SITUAÇÃO ATUAL
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* Alguns desses imóveis são 
compostos por várias salas
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BASES  completa 34 anos

Não é todo dia que se faz ani-
versário e também não é 
todo dia que uma empresa 

pode se orgulhar de fazer 34 anos de 
existência, idade que a BASES com-
pletou no último dia 20 de maio. 

Uma trajetória marcada pelo profis-
sionalismo e responsabilidade, ca-
racterísticas que fizeram e fazem da 
BASES uma entidade sólida, que se 
encontra entre os principais fundos 
de pensão do Nordeste.

Este ano, por causa da pandemia de 
Covid-19, a data foi comemorada 
como nunca antes: com cada um na 
sua casa, afinal precisamos manter o 
isolamento social para evitar a disse-
minação do coronavírus. 

Mas o distanciamento social não im-
pediu que uma data tão especial para 
todos nós fosse celebrada. A funda-
ção produziu um vídeo especial com 

a participação de todos os funcioná-
rios. Para assistir o vídeo, clique aqui. 

Atualmente somos mais de 1.800 
participantes, entre ativos e assistidos 
amparados sob o “guarda-chuva” da 
BASES. O compromisso assumido 
entre a Fundação e você naquele 20 
de maio de 1986 continua sendo a 
poupança de longo prazo, com vistas 
a contribuir para que a sua aposenta-
doria seja mais tranquila. É para isso 
que tabalhamos. não somente a data 
comemorativa, mas o amor pelo fu-
turo

"Através dos esforços dos Dirigentes, 
antigos e atuais, bem como de todos 
os Conselheiros e Colaboradores, a 
nossa Entidade coleciona anos de 
lutas, desafios e conquistas, levando 
estabilidade, segurança e tranquilida-
de para os participantes e seus depen-
dentes.", Ingryd Cunha Lemos, Presi-
dente da BASES. 
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Em conformidade com seu 
compromisso de transpa-
rência, a Bases disponibili-

zou em seu site, no dia 29 de maio, 
o Relatório Anual de Informações 
(RAI) referente ao ano de 2019, no 
qual apresenta uma síntese da ges-
tão da Entidade, principais núme-
ros, registros relevantes, além das 
Demonstrações Contábeis e Notas 
Explicativas, acompanhadas do Re-
latório dos Auditores Independen-
tes, Pareceres Atuariais e dos Ór-
gãos de Governança.

O Relatório Anual de Informações 
é uma obrigação legal prevista na 
Resolução 32/2019. O seu conteú-
do está em consonância com os 
aspectos legais estabelecidos pela 
Superintendência Nacional de Pre-
vidência Complementar (PREVIC).

O Relatório traz informações que 
permitem que os participantes 
acompanhem a gestão da BASES 

e dos Planos, através de demons-
trativos contábeis e financeiros do 
Instituto, além do detalhamento dos 
investimentos.

Em setembro de 2014, a Superin-
tendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc) publicou 
a Instrução n.º 11, dispensando as 
Entidades do envio, por meio im-
presso, do resumo do relatório anual 
de informações aos participantes 
ativos e assistidos. Por isso, o RAI 
estará disponível somente no site 
da BASES. A decisão é fruto de de-
mandas do próprio setor de previ-
dência e visa desoneração de custos 
de impressão, postagem, além de 
princípios de sustentabilidade am-
biental.

Aquele que desejar, poderá ter aces-
so ao documento em meio impresso, 
solicitando-o pelos canais de atendi-
mento da BASES ou imprimindo-o 
no site (clique aqui).

Fundação publica 
Relatório Anual 
de 2019
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A crise do coronavírus está gerando estresse na 
população. As pessoas estão preocupadas com a 
saúde, com os idosos, com os empregos, a vida 

social, a economia. No entanto, é importante não deixar 
de fora os cuidados com a saúde mental em meio a essa 
crise. É difícil ficar imune a essa onda de ansiedade. E 
os efeitos do cenário de incerteza podem ser ainda mais 
graves para quem já tem condições como a ansiedade e o 
transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). 

Uma dica da OMS (Organização Mundial da Saúde) é 
evitar o bombardeio de informações. A todo momento 
surge um dado novo sobre casos confirmados do coro-
navírus, o que leva os noticiários a lotarem sua programa-
ção de reportagens. Apesar de ser importante procurar 
conhecimento, o fluxo constante de notícias gera preocu-
pação e estresse.

Sentiu que os sites e jornais estão te deixando ansioso? 
Tente se informar em momentos específicos, de uma a 
duas vezes ao longo do dia. E foque naquilo que ajudará 
a tomar atitudes práticas para prevenção. E, claro, cuida-
do para não cair em fake news. Informe-se com base em 

veículos confiáveis de informação e em fontes oficiais, 
como o site do Ministério da Saúde e da própria OMS. 
Tome cuidado com informações falsas que circulam nos 
grupos de WhatsApp. Você pode ficar preocupado sem 
motivo, passar a informação pra frente e preocupar mais 
alguém com base em algo que nem é verdade.

Durante os períodos de estresse, pare e preste atenção 
nas suas próprias necessidades e sentimentos. É dica da 
OMS também. Procure atividades que você goste e que 
te façam relaxar. Também faça exercícios regularmente 
(mesmo que adaptados a um novo contexto), mantenha 
uma rotina de sono e procure se alimentar de forma sau-
dável. Tudo isso vai colaborar com o seu corpo e a sua 
mente. 

Espalhe histórias positivas. A OMS recomenda que as 
pessoas compartilhem histórias positivas sobre esse 
tema, como de pessoas que se recuperaram da covid-19 e 
compartilharam essa experiência. Não dá para negar que 
estamos vivendo uma crise sem precedentes na história 
recente, mas é preciso também ver o que há de positivo 
em meio a essa situação.

Respira, 

não pira
inspira,
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Quando tudo isso passar, 
a BASES te espera de 

portas abertas!




