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Esclarecimento sobre os investimentos
 

Cumprindo o nosso compromisso com a transparência e prestação de informações
aos participantes, assistidos e patrocinadoras, o Nucleos, em adição às informações
anteriormente prestadas, disponíveis em sua página eletrônica (www.nucleos.com.br),
informa as ações, com relação aos investimentos, que estão sendo tomadas neste
contexto crítico que o mundo atravessa, que começou com a pandemia da  Covid-19 e
acarretou, concomitantemente, uma nova crise econômica.

Em razão da extensa suspensão das atividades da indústria, do comércio e dos
serviços, não só no Brasil como em diversos países ao redor do mundo, entendemos
que, no momento, ninguém tem a capacidade de saber exatamente o que nos reserva
o futuro, mas estamos convencidos de que a crise atual será superada, assim como
outras do passado.

Nesse sentido, pautados nos princípios de governança corporativa, pontuamos uma
série de ações incorporadas a nossa rotina para mitigar os efeitos dessa crise para o
plano de benefícios administrado pelo Nucleos, no que tange à gestão dos seus
recursos garantidores (investimentos). Dentre elas, podemos destacar: maior
interação entre os membros do Comitê Consultivo de Investimentos do Instituto para
definir medidas a serem tomadas com relação aos investimentos; apresentações ao
Conselho Deliberativo das medidas a serem adotadas em virtude das consequências
dessa crise sobre os investimentos do Nucleos; disponibilização de relatório diário
com a posição atualizada dos investimentos os; informações disponibilizadas
diariamente para todos os entes envolvidos nas as decisões de investimentos
(Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, Comitê Consultivo de Investimentos e
Conselho Fiscal) sobre o mercado financeiro nacional e internacional; e a
intensificação do monitoramento dos gestores de recursos do Nucleos.

Para os gestores, estabelecemos novos procedimentos,além daqueles já definidos no
Manual de Investimentos, intensificando o acompanhamento de informações, como:
movimentações dos fundos de investimentos (“fundos”), fluxo de resgates/aplicações,
nível de caixa dos fundos, visão do cenário macro e microeconômico, principais
estratégias adotadas e tipo de investidor que está movimentando os fundos
(institucional, pessoa física, estrangeiro). Além disso, participamos ativamente de
reuniões por áudio e videoconferências com os gestores dos fundos e outros diversos
agentes do mercado financeiro.

Ressaltamos que o Nucleos encerrou o exercício de 2019 com um superávit de R$
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278 milhões. Em fevereiro de 2020, já como reflexo da pandemia da Covid-19, o
superávit foi reduzido para R$ 157 milhões. A crise econômica do país se acentuou
em março de 2020, afetando todo o mercado financeiro, e, como consequência, o
Instituto apresentará um déficit no referido mês, principalmente devido à
desvalorização do segmento de renda variável (bolsa de valores).

É relevante informar que a situação que estamos passando é conjuntural e não afetou
somente o Nucleos, mas todo o sistema de previdência complementar. Além disso, o
fato de registrar déficit no decorrer do exercício não coloca em risco o pagamento das
aposentadorias e pensões, pois o Instituto continua recebendo o aporte de
contribuições normais e as parcelas das dívidas contratadas, e possui investimentos
de alta liquidez em montante suficiente para honrar os compromissos com os
aposentados e pensionistas.

O Nucleos permanecerá atuando em busca da melhor administração dosrecursos
garantidores do plano de benefícios e manterá os seus participantes, assistidos e
patrocinadores permanentemente informados.
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