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Após ser submetido à au-
ditoria da empresa Bureau 
Veritas Certification – BVC, 
líder mundial em certifica-
ção de Qualidade, o Nucleos 
manteve, com méritos in-
questionáveis, a certificação 
na Norma ISO 9001:2000, 
abrangendo o escopo “Ges-
tão de Planos de Benefícios 
de Entidades Fechadas de 
Previdência Privada”. O co-
municado da manutenção da 
Norma ISO foi feito no dia 
29 de junho último. 

Em seu relatório, a BVC 
destacou a qualidade e a  
objetividade da documenta-
ção interna, da gestão de 
todos os processos, a sua 
organização e, principalmen-
te, o grande comprometi-
mento de todos os colabora-
dores do Instituto. “O Nu-
cleos apresentou uma evo-
lução expressiva e raramen-
te vista entre a auditoria de 
certificação e esta primeira 
auditoria de manutenção da 
Norma ISO”, afirmou o audi-
tor-líder da BVC, Marcos S. 
Vahia de Abreu. 

Não por acaso, represen-
tantes de grandes fundos de 
pensão do país procuraram 
recentemente o Nucleos pa-
ra conhecer melhor os seus 
procedimentos de gestão e 
adotá-los “como modelo” pa-

ra um eventual processo em 
busca da sua própria certifi-
cação. 

A Norma ISO representa 
um reconhecimento em ní-
vel internacional de que o 
Nucleos adota e mantém 
práticas de gestão compatí-
veis com aquelas utilizadas 
pelas mais modernas corpo-
rações do mercado globali-
zado. Esta nova conquista, a 
manutenção da certificação, 
revela a intenção clara em 
buscar, de modo constante, 

a excelência de seus traba-
lhos. O objetivo é, acima de 
tudo, propiciar a continuida-
de do programa de seguri-
dade através de uma ges-
tão tão eficaz quanto segu-
ra dos recursos garantido-
res. A certificação e sua ma-
nutenção comprovam, uma 
vez mais, a mais absoluta 
transparência e a competên-
cia que marcam a relação 
entre o Instituto, seus parti-
cipantes e assistidos e a so-
ciedade em geral. 
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Para a BVC, gestão do Instituto 
“apresentou evolução expressiva” 
 

 

Líder mundial em certificação de Qualidade, Bureau Veritas Certification destacou o 
comprometimento de todos os colaboradores para justificar a manutenção da Norma 

Marcos S. Vahia de Abreu (de terno azul), auditor-líder do Bureau 
Veritas Certification, e a equipe de gestores do Nucleos 


