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Nucleos oBTÉM gaNho líquido de cerca de 
r$ 50 Milhões

Programa de Investimentos do Instituto supera com folga a meta atuarial no 
fechamento do primeiro trimestre de 2012

PrograMa de iNVesTiMeNTos Nucleos Vs eFPcs
reNTaBilidade acuMulada eM 2012 (aTÉ Março)
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No primeiro trimestre de 2012 o programa de investimentos 
do Nucleos acumulou alta de 6,40%, o que representa 
149% do mínimo atuarial. Este resultado se deveu, prin-
cipalmente, às sucessivas reduções, e expectativas de 
reduções, da taxa básica de juros, a Selic, pelo Comitê de 
Política Monetária - Copom. 

Além disso, é importante ressaltar que as metas para os 
segmentos de Renda Fixa e de Renda Variável foram al-
teradas na Política de Investimentos 2012-2016, e passaram 
a vigorar a partir de janeiro de 2012. As metas, ou bench-
marks, foram definidos levando-se em consideração as 
perspectivas dos diversos segmentos e optando-se pelos 
índices de melhor rentabilidade esperada para o ano, o 
que se mostrou uma estratégia acertada neste primeiro tri-
mestre. Isso evidencia e comprova a  competência do cor-
po técnico e da administração profissional que hoje existe 

dentro do Instituto. A equipe do Nucleos segue determinada 
a continuar com o bom desempenho dos investimentos e, 
assim, garantir o principal objetivo do Nucleos – que é pagar 
rigorosamente em dia todos os benefícios dos atuais e fu-
turos aposentados.

Vale destacar que, caso o resultado positivo do primeiro 
trimestre se concretize também nos próximos trimestres e 
o passivo atuarial permaneça estável ao longo do exercício 
de 2012, poderá ocorrer a diminuição das contribuições 
dos participantes e patrocinadoras no plano de custeio 
que vigorará a partir de abril de 2013.

Lembramos ainda que, a exemplo de todos os anos, somente 
se saberá do resultado do exercício com as necessidades do 
plano de custeio de 2013, quando ocorrer o fechamento 
contábil do mesmo, em 31 de dezembro de 2012.

MEtA AtuARIAL

PRoGRAMA DE INVEStIMENtoS

MeTa aTuarial Vs PrograMa de iNVesTiMeNTos
eVoluçÂo acuMulaTiVa eM 2012

R$ 50.000.000,00

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

-3,00

0,00

3,00

6,00

9,00

12,00

15,00

Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Set/12Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 out/12 Nov/12 Dez/12

2,41

4,54

6,40

1,00
1,89

2,57


