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FUTURO 
PROMISSOR
Apesar das dificuldades nos últimos 12 meses 
para a Previdência Complementar, Nucleos entra em 2014 
com total solidez e expectativa de um novo ciclo positivo
Para o setor de Previdência Complementar brasileiro e para os investidores em geral, 2013 foi um 
ano muito difícil. Fortes oscilações dos principais índices econômicos do País – juros e Bovespa, em 
particular – exigiram dos gestores atenção e cuidados redobrados. O saldo final, após o fechamento 
dos balanços, será, muito provavelmente, e como têm publicado os principais veículos especializados 
da mídia, uma dificuldade generalizada dos fundos de pensão para atingir a meta atuarial.

Se 2013 revelou-se difícil para o setor, para nós, do Nucleos, a realidade não foi diferente. Contudo, 
os profissionais que administram os recursos do Instituto conseguiram gerenciar a crise deste ano, 
com uma gestão ainda mais rigorosa e técnica. A entidade entrará em 2014 sólida e consistente como 
nos últimos anos: não há qualquer tipo de problema de solvência ou liquidez, diferentemente do ce-
nário de menos de uma década atrás.

Ou seja: nossos participantes não têm com o que se preocupar. Provas maiores desta afirmação são os 
resultados das auditorias da Previc, finalizados pelo próprios auditores da Receita Federal do Brasil, 
e das patrocinadoras, sem constatação de quaisquer irregularidades. 

O que interessa agora é olhar para frente, para o futuro. As perspectivas para 2014 são animadoras. 
Há uma tendência de melhora na economia global e prevê-se o início de um novo ciclo, mais estável e 
auspicioso. Seja como for, o Nucleos, com sua estrutura enxuta (como a de poucos fundos de pensão 
do País), seus profissionais certificados e baixos custos operacionais, está plenamente preparado para 
os próximos 12 meses. 

Essa segurança em relação ao futuro, alcançada graças ao empenho de uma equipe dedicada e ao rele-
vante e indiscutível apoio de nossos participantes e das patrocinadoras, é motivo de enorme orgulho. 
Orgulho para todos nós, gestores, e, igualmente, para vocês, participantes.

Que este Natal e o Ano Novo tragam muitas paz, luz, saúde e 
realizações para as famílias de todos os nossos participantes.
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