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CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS 
APROVA NOVO PLANO DE CUSTEIO

Conforme divulgado no Nuclin Express 51, de 25/01/2013, o Nucleos obteve um excelente retorno nos seus 
investimentos em 2012, auferindo uma rentabilidade de 26,62%, mais do que o dobro (211%) da meta atua-
rial prevista para o exercício. O retorno expressivo foi fruto de estratégias acertadas que foram adotadas pela 
administração do Instituto nos últimos anos.

A meta atuarial prevista em 2012, de  INPC + 6% ao ano, que representa a evolução esperada do passivo 
atuarial (estimativa de obrigações futuras a pagar), foi de 12,57% no referido ano.

Entretanto, o passivo atuarial, após atualizados os dados numéricos das patrocinadoras, evoluiu um pouco 
mais em 2012 do que a meta então prevista, situando-se no patamar de 17,03%, em consequência de altera-
ções salariais ocorridas, entre 2011 e 2012, acima das previsões adotadas no estudo atuarial de 2011. Veja o 
gráfico a seguir :

Mesmo assim,  a excelente performance nos investimentos em 2012 absorveu com folga o incremento ocor-
rido no passivo atuarial, o que possibilitou ao Nucleos, mantendo ainda o equilíbrio do Plano Básico de 
Benefícios, constituir um fundo no balanço de 2012 de R$ 119 milhões. Este fundo tem o objetivo de absor-
ver os impactos futuros diante do novo cenário econômico brasileiro, que projeta retorno de investimentos 
menores, visando atender o estabelecido na Resolução nº 9/2012, do Conselho Nacional de Previdência 
Complementar – CNPC, publicada em 23/01/2013. Foi também possível implementar pequena redução das 
contribuições dos participantes ativos que tinham sido majoradas em 2012.

A nova tabela simplificada para o cálculo da contribuição dos participantes ativos a ser adotada a partir de 
abril de 2013, com lançamento nos contracheques pagos no início de maio de 2013, será:

A contribuição dos participantes assistidos, paga somente por aqueles que recebem abono de aposentadoria, 
ficará inalterada, tal como ocorreu no plano de custeio de 2012.

Face o exposto, dentro de suas atribuições legais e estatutárias, o Conselho Deliberativo do Nucleos, em reu-
nião ocorrida no dia 1º de fevereiro, aprovou, por unanimidade,  com base no estudo atuarial desenvolvido 
pela consultoria externa Towers Watson o Plano de Custeio de 2013, que entrará em vigor a partir de 1º de 
abril de 2013.

Se quiser saber um pouco mais sobre plano de custeio, clique aqui e assista o vídeo do Nucleos (Plano de 
Custeio).

Valor de salário de participação limitado em R$ 12.477,00
Contribuição = (Salário de Participação x Coeficiente) - Parcela a Deduzir
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