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Nucleos e Bradesco

A nova aliança com o Bradesco teve início, no dia vinte e dois de agosto, 
para garantir ao Nucleos maior segurança e solidez. Isto porque o Bra-
desco Custódia é a primeira Instituição, desde abril de 2007, no ranking 
nacional dos custodiantes - entidade que presta o serviço de guarda de 
títulos e de exercício de direitos de todos os eventos relacionados a essa 
posse - e a segunda Instituição de Controladoria de Ativos. 

Com experiência de mais de 30 anos no mercado de capitais, o Bra-
desco Custódia, em maio de 2011, totalizou R$ 265,327 bilhões de 
recursos administrados entre ativos (créditos, títulos e fianças) e pas-
sivos (depósitos, fundos e carteiras). Estes dados tornam o Bradesco, 
uma instituição capaz de oferecer aos seus diversos clientes – e, por-
tanto ao Nucleos - diferentes soluções e serviços qualificados. Além disso, a 
Instituição conta com mais de dez certificações que ampliam as estruturas 
de controles e reforçam a eficácia dos processos: 10 Certificações relaciona-
das à Gestão da Qualidade ISO 9001:2008 e três certificações referentes à 
Proteção de Dados GoodPriv@cy.
Dos serviços oferecidos pelo Bradesco Custódia, o Nucleos contratou a cus-
tódia qualificada de seus títulos e valores mobiliários - cerca de R$ 1 bilhão - 
e a controladoria de seus fundos de investimento e carteiras administradas. 
Com uma dedicada estrutura de pessoas, bem como investimentos em 
tecnologia, em treinamento e reciclagem de pessoal, pode-se afirmar 
que a gestão de controles internos, ou compliance operacional, na 
Organização Bradesco, é efetiva e está alinhada aos padrões interna-

Líder do ranking brasileiro de bancos custodiantes garante mais segurança e proteção para o Instituto 
— e com menores custos.

cionais, de maneira a atender os requerimentos estabelecidos pelos 
órgãos reguladores nacionais e estrangeiros, que o Instituto precisa. 
Nesta robusta estrutura, o Bradesco Controladoria desempenha um 
conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regula-
mentares, as políticas de investimentos e as diretrizes estabelecidas 
para o negócio e para as atividades do Nucleos, através das quais, as 
movimentações financeiras são monitoradas simultaneamente às ações.

O contrato com o Bradesco certifica rigor absoluto e extremo controle, a 
fim de assegurar ao patrimônio do Nucleos a maior segurança possível. 
Portanto, esta é uma promissora relação de parceria duradoura e comple-
ta, pois permite que o Nucleos atue e decida, não só de acordo com as 
regras exigidas e, ao mesmo tempo, busque resultados com qualidade. 

 

Nucleos 32 anos – Maturidade Conquistada

No dia 1º de setembro, o Nucleos – Instituto de Seguridade Social 
comemorou seus 32 anos em sua nova sede. E há bons motivos para 
comemorar: este aniversário reafirma a gestão bem-sucedida que 
transformou o Nucleos em uma entidade, hoje, sólida, vigorosa e in-
discutivelmente respeitada. 
São 32 anos cumprindo com pontualidade e total responsabilidade a 
nossa principal missão: garantir a todos os participantes e assistidos 
um futuro com segurança e tranquilidade, gerando benefícios dura-
douros através de uma gestão que prima pela total transparência, 
pela qualidade de seus serviços e pelo alto profissionalismo – e que 
mantém um diálogo cada vez mais aberto, direto e honesto com seus 
participantes e assistidos.
O que mostra que estamos na direção correta são os resultados. Por 
isso, agradecemos uma vez mais todo o apoio que recebemos dos parti-
cipantes e colaboradores, apoio este que possibilitou ao Instituto ter em 
sua história substantivos como superação, crescimento e sucesso.

Para maiores informações sobre o Bradesco visite o site:
http://www.bradescocustodia.com.br/

Ordem
Instituição
Custodiante

Total de Ativos 
Custodiados

Participação
Relativa (%)

1 BRADESCO  762.789,0 24,4
2  ITAU-UNIBANCO SA  756.329,4 24,2
3 BB 510.903,8 16,4
4 CITIBANK 473.860,1 15,2
5 HSBC 186.517,1 6,0
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