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editorial
Boas Festas!

> Mais um ano chega ao fi m com boas novas, todas descritas nesta décima-

segunda edição do Em Linha. Para começar, temos a feliz notícia de que os 

reajustes dos benefícios foram superiores ao Índice de Infl ação. Porém, como 

todo cuidado sempre é pouco,sobretudo quando se fala de aposentadoria, esta 

edição traz algumas dicas sobre como fazer um orçamento familiar efi ciente, 

que garanta a realização de todos seus sonhos sem grandes esforços. 

 Apresentamos nesta edição o resultado das eleições para representantes dos 

empregados nos Conselhos Deliberativo e Fiscal e os novos Conselheiros indica-

dos pela Embratel, e também a nova Gerência de Sustentabilidade da Embratel, 

através da qual a empresa reafi rma o seu compromisso  com a sociedade e com 

o meio ambiente.

 Não perca a oportunidade de conhecer melhor o grupo da gerência de rela-

cionamento da TELOS que busca sempre o melhor atendimento, oferecendo 

novas formas de comunicação dos participantes com a TELOS, mais efi cientes e 

práticas.

 É num clima de otimismo que o EM LINHA se despede de você em 2008, um 

ano sobre o qual tivemos o prazer de ser portador de boas notícias e de infor-

mação de qualidade. Que 2009 supere nossas expectativas, assim como a TELOS 

sempre procura fazer!

Gerência de Relacionamento
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Reajustes serão superiores à infl ação
TELOS consegue bons resultados no ano

Uma ótima notícia para este fi m de ano – os 
índices de reajuste dos benefícios de aposen-
tadorias e pensões pagos pela TELOS serão 
superiores ao IPCA, utilizado pelo governo nos 
cálculos ofi ciais da infl ação. Os valores variam 
de acordo com o plano e a escolha de índice de 
reajuste feita  por cada participante.

Para os Assistidos do Plano de Contribuição 
Defi nida que decidiram pela Rentabilidade da 
Conta Coletiva, o aumento foi de 12,06% ou 
15,33%, respectivamente, de acordo com as 
taxa de juros de 6% ou 3% utilizadas no cálculo 
original do benefício.

Os que decidiram por ter o IGP-DI como refe-
rencial de reajuste, tanto do PCD quanto do PBD, 
terão aumento de 11,19% em seus benefícios a 
partir de dezembro. Este resultado corresponde 
à variação do IGP-DI no período entre dezem-
bro de 2007 e novembro de 2008. Quanto aos 
aposentados do PBD, com reajuste atrelado à 

equivalência salarial, o aumento será de 7,26%.
Os participantes que se aposentaram ao 

longo do ano terão um reajuste proporcional 
ao tempo em que estão recebendo o benefício. 

Os aposentados do PCD em Saque Progra-
mado não têm seus benefícios reajustados 
anualmente, mas sim os respectivos saldos das 
contas individuais. A variação da renda mensal  
a partir de dezembro de 2008, dependerá da 
opção de investimento determinada por cada 
um e do percentual de benefício escolhido para 
o período entre 12/2008 e 11/2009.

Ganho Real
Mais uma vez a TELOS proporcionou rea-

justes nas rendas que, além da manutenção do 
poder de compra, oferecem efetivo ganho real. 
O valor dos reajustes fi cou acima do IPCA, que 
havia somado 6,39% no período entre dezem-
bro de 2007 e novembro de 2008. 
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Um ano acabou e outro está por vir. Esta, 
portanto, é uma época de comemorações, 
certo? Claro, mas com cuidado. Além de festas 
e alegria, o fi m do ano traz esperança de uma 
vida melhor. E nada como se planejar para 
tornar este sentimento realidade. Ainda mais 
em tempos de crise econômica. 

Pensando em ajudar participantes e assis-
tidos, esta edição do Em Linha buscou dicas 
sobre orçamento familiar que certamente 
ajudarão você e sua família a se programarem 
para ter um 2009 ainda melhor do que 2008.  

Na ponta do lápis
O primeiro passo para elaborar o orçamento 

doméstico é colocar no papel todas as 
despesas da família. Desde as compras 
no supermercado até idas a restau-
rantes e ingressos de 
cinema e teatro. Não 
deixe de considerar as 
variações que alguns 
itens sofrem. O valor do 
condomínio de seu pré-
dio, por exemplo, pode ser 
alterado ao longo do ano. 
Com tudo listado, muitas 
pessoas já vêem que gas-
tam muito com bens não 
tão importantes. Ou seja, 
percebem, de cara, que há 
gordura a ser queimada.  

Aquele jornal que não é lido, 
aquela TV a cabo raramente 

assistida, tudo isso pode ser deixado de lado. 
Aquela blusa nova era mesmo tão necessária? 

Objetivos são boa opção
Feita a conta e anotados os supérfl uos, é 

hora de planejar não só o orçamento, mas tam-
bém a vida da família. Isso signifi ca estabelecer 
metas. O que você, seus fi lhos e seu cônjuge 
querem comprar daqui a alguns meses ou 
anos? Um carro novo? Uma casa maior? Aque-
la viagem dos sonhos? Se houver programação, 
tudo isso é possível. Mas seja realista. 

Dívidas, por exemplo, devem ser pagas o 
quanto antes. Por menor que seja a taxa de 
juros do empréstimo ou da parcela a ser paga, 
é sempre um montante que não pára de cres-

cer. Portanto, muito cuidado ao 
se endividar. Busque sempre 

as menores taxas e só pe-
gue emprestado o que 

você realmente pode 
pagar. 

Planeje hoje e colha amanhã
Fim de ano é época de iniciar planos para que 2009 seja melhor 
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Assim, seus sonhos podem se tornar realidade 
antes do que você pensa. 

Poupar hoje é lucrar amanhã
Digamos que seu objetivo seja comprar um 

imóvel. É preciso ter os pés no chão e perceber 
que, se seu salário é de R$ 3 mil, por exemplo, 
não é possível adquirir aquela cobertura de R$ 
3 milhões, por mais que se economize. O “se-
gredo” é estabelecer um valor a ser poupado 
e um prazo para atingir essa meta sem afetar 
o que há de essencial em sua vida. 

Para ilustrar: digamos que você e sua família 
decidiram comprar um apartamento de R$ 100 
mil daqui a cinco anos. Levando em conta um 
fundo de investimento que rende cerca de 1% 
ao mês, ou 13% ao ano, é preciso economizar 
em torno de R$ 1200 mensalmente para que, 

no fi nal do quinto ano, haja um saldo de R$ 
100 mil. 

Ou seja, é preciso economizar. O esforço 
para se chegar a um saldo positivo no fi m do 
mês não precisa ser um martírio. Lembre que 
cada real economizado, se investido, ao fi m 
do prazo estabelecido para o objetivo será 
multiplicado.  

Por isso, deixe de lado a preguiça e faça uma 
boa lista de despesas que podem ser cortadas, 
trace objetivos e busque orientação fi nanceira 
para fazer sua economia render. Pequenos 
sacrifícios certamente resultarão em recom-
pensa no longo prazo. 

Fonte: livro “Orçamento Familiar”, da coleção 
“Sucesso Profi ssional” da editora Publifolha. Os 
autores são William Eid Júnior e Fabio Gallo Garcia.

Conselhos têm novos representantes
Os Conselhos Fiscal e Deliberativo da 

TELOS já possuem novos representantes. As 
eleições realizadas de 10 a 12 de novembro 
apontaram Hélio Manoel dos Santos Filho 
e Gilberto da Silva Nunes como os repre-
sentantes dos Participantes no Conselho 
Deliberativo. 

Já o Conselho Fiscal terá Geraldo Pimen-
tel como representante eleito no pleito.  

Os representantes dos Patrocinadores in-
dicados pela Embratel são: Dario Balesdent 
Filho (Conselho Deliterativo), Silvia Teixeira 
e Ivo Marins (respectivamente, presidente 
e membro do Conselho Fiscal). Os demais 
membros foram mantidos.

Composição dos Conselhos: 

CONSELHO DELIBERATIVO:  •
Carlos Henrique Moreira 
Dario Balesdent Filho 
Nelson Laureano Filho 
Gilberto da Silva Nunes 
Helio Manoel dos Santos Filho 

CONSELHO FISCAL:  •
Silvia Teixeira 
Ivo Marins 
Geraldo Pimentel de Oliveira
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Ano novo, casa nova. Com 
essa frase a TELOS receberá 
seus participantes em 2009 .  
É que depois de obter resul-
tados consistentes para ga-
rantir o equilíbrio fi nanceiro 
e atuarial de seus planos, a 
Fundação, sem perder o foco 
no controle dos custos, se 
volta agora para a realização 
da reforma em suas instala-
ções, buscando proporcionar 
um melhor atendimento a 
seus participantes. 

Andares do prédio 290 da 
Avenida Presidente Vargas, 

no Centro do Rio de Janeiro, 
onde funciona a Fundação, 
estão em obras. Dois deles 
já fi caram prontos e quando 
as reformas terminarem, 
logo no começo do ano que 
vem, proporcionarão aos 
Participantes um ambiente 
mais moderno, agradável e 
com novas comodidades. Já 
os empregados terão à dis-
posição um local de trabalho 
mais funcional.  

A idéia é oferecer melho-
rias ao mesmo tempo em que 
se poupa recursos. 

A reforma vai otimizar a 
utilização do espaço da TE-
LOS no prédio, localizado 
numa das principais aveni-
das cariocas. A Fundação 
passará a ocupar um espaço 
menor, gerando uma consi-
derável economia mensal. 
Outra vantagem é uma maior 
integração entre as áreas, 
agora mais próximas e pro-
pensas a trocarem idéias e 
experiências, além de agili-
zar os processos internos da 
fundação. 

Bem estar durante o 
atendimento

Foram feitas mudanças 
no ambiente para melhorar 
a sensação de bem estar dos 
participantes em atendi-
mento. A sala de espera da 
CAT, por exemplo, terá TV 
de plasma e computadores 
à disposição dos partici-
pantes. 

De cara nova
Reforma oferecerá mais conforto aos Participantes 

Croqui da sala de espera da TELOS.
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Qualidade de vida dentro e fora da empresa
Gerência da Embratel busca garantir sustentabilidade nas ações da companhia

Uma equipe pequena, mas com uma grande 
missão: cuidar das áreas de responsabilidade 
social, meio ambiente e segurança do traba-
lho de toda a Embratel. Assim a Gerência de 
Sustentabilidade da principal patrocinadora 
da TELOS é descrita pela pessoa que a lidera, 
o engenheiro Carlos Bueno.

“A gerência surgiu em abril e temos como 
grande desafi o implementar o SGI ( sistema de 
gestão integrada em meio ambiente, respon-
sabilidade social, saúde e segurança ) em toda 
a empresa”, afi rma o gerente. A nova área é 
ligada à diretoria de Recursos Humanos e res-
ponde  pelo Meio Ambiente, Segurança do Tra-
balho e Responsabilidade Social na Embratel.

“Estamos em fase de implantação do SGI, 
em três unidades referência: Guaratiba, Su-
maré e Mackenzie. Uma empresa que possui 
um SGI consegue se posicionar melhor em 
concorrências e aquisições de empréstimos, 
pois comprova de forma institucional que é 
uma empresa cidadã, com boas práticas so-
cioresponsáveis”, explica Bueno.

“Tivemos conquistas interessantes neste 
ano, como a obtenção das licenças ambientais 
no Projeto de Interligação Óptica entre Ma-

naus e Porto Velho e no Sistema de retrans-
missão, localizada na Floresta Nacional de Ipa-
nema, no município de Iperó-SP, assim como 
a recertifi cação de qualidade ISO 14001 na 
estação terrena de Fernando de Noronha”.

Equipe
Todo esse trabalho, claro, não é feito so-

mente por Carlos Bueno. A seu lado estão uma 
especialista em meio ambiente, Alexandra 
Zuhlsdorff, o engenheiro de segurança Gerardo 
Leitão, o técnico de segurança Thiago Moledo, 
e duas estagiárias. Em São Paulo está o tam-
bém técnico de segurança Cyrilo da Silva.

Carlos Bueno, Gerente 
de Sustentabilidade 
da Embratel
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A EQUIPE

O CANAL ENTRE VOCÊ E A TELOS

é quem quem Gerência de Relacionamento 
com o Participante

Ao ler este jornal, navegar 
pelas páginas do site, ligar para a 
TELOS a fi m de obter informação 
ou mesmo ao fazer uma simples 
visita, meio sem saber, você está 
em contato direto com a Gerên-
cia de Relacionamento da Fun-
dação. Esta área é a responsável 
por ser o canal de comunicação 
entre participantes e a TELOS e, 
assim, oferecer dados sobre tudo 
o que cerca as atividades do nos-
so fundo de pensão. 

“Temos dois módulos”, diz 
Eudete Pereira, líder da equipe de 
nove pessoas, “a Central de Aten-
dimento e a Comunicação Social. 
Somos a ponte de ligação entre a 
Fundação e o Participante”.

A Central de Atendimento 
é responsável por receber os 
Participantes de todas as for-
mas possíveis. Seus integrantes 
atendem, sempre com a resposta 
na ponta da língua, os telefone-
mas, e-mails e cartas de pessoas 
com dúvidas sobre benefícios, 
empréstimos, contribuições, 
investimentos etc. “E ainda re-
cebemos quem prefere tirar dú-
vidas pessoalmente”, diz Eudete.

As palestras realizadas nas 
regiões também são de res-
ponsabilidade da gerência, que 
programa os temas a serem 
apresentados nos encontros que 
reúnem aposentados e ativos.

A CAT atende em média 6700 
participantes por mês, sendo a 
maioria através de contato te-

lefônico (62%). Entre os atendi-
mentos, 76% das solicitações são 
resolvidas de forma imediata.

O outro foco da gerência cuida 
da parte mais ativa da comunica-
ção com os Participantes e empre-
gados da própria TELOS. Ou seja, 
de produzir este jornal, elaborar 
folderes, criar campanhas, redigir 
e-mails informativos aos Partici-
pantes, responder pelas Pesquisas 
de Satisfação aplicadas, e manter 
o site e a intranet da Fundação 
com novidades e informações. “É 
um trabalho que envolve a colabo-
ração de todas as áreas da empre-
sa e que tem como objetivo tornar 
conhecidos, numa linguagem 
simples, os serviços oferecidos 
aos participantes”, afi rma Andréia 
Adeodato, jornalista da área. 

A Central
O Espaço da Central de Aten-

dimento foi criado em 1998, sen-
do que, desde agosto de 1997, os 

serviços já existiam. Eudete está 
na área desde 1998 e afi rma que 
o perfi l dos Participantes mudou 
ao longo dos anos. “Quanto mais 
informações oferecemos, mais 
as pessoas querem. Isso foi algo 
que percebemos de cara”, lembra 
a gerente. O fato se deve, princi-
palmente, ao caráter participati-
vo do PCD, pois nele o Participan-
te precisa defi nir periodicamente 
o valor de sua contribuição; perfi l 
de investimentos; forma de re-
cebimento do benefício, entre 
outras decisões. 

A área da CAT hoje conta 
com seis pessoas diretamente 
dedicadas ao atendimento dos 
participantes, entre elas, uma 
Assistente Social, cuja função é 
dar apoio aos aposentados ou 
pensionistas com necessidades 
especiais e a familiares em casos 
de falecimento de participantes. 
Já no módulo de comunicação, 
além da jornalista, há uma es-
tagiária.
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Na foto maior: 
Elisabete, Ilza, 
Luciana, Rosi-
meri e Cláudia. 

Na foto menor:  
Andreia, Julia-
na, Thayza, Ro-
sanne e Eudete. 



NOVA CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO
Participantes têm atendimento facilitado

A TELOS, ao longo dos últimos anos, vem 
adotando medidas para melhorar a comunica-
ção com seus participantes, promovendo uma 
gestão focada no relacionamento.

Partindo da avaliação dos participantes 
detectada em pesquisa de satisfação, a TELOS 
optou este ano por investir na melhoria de seu 
atendimento telefônico, através da aquisição de 
uma nova Unidade de Resposta Audível (URA), 
mais conhecida como “voz digitalizada”.

Além da diversidade de informações, a nova 
URA permite o atendimento telefônico simultâ-
neo de oito pessoas além daquelas que optarem 
por falar com um de nossos atendentes. Esta 
tecnologia está associada a um distribuidor 
automático de chamadas que diminui sensivel-
mente o tempo de espera de atendimento.

O novo serviço passou a funcionar no início 
de dezembro e é muito simples de usar. Ao ligar 
para a TELOS – veja o número no box - basta 
digitar a matrícula, o número de sua empresa 
patrocinadora e a senha da URA. Todos estes 
dados foram reenviados recentemente por e-
mail ou carta para os participantes.

Além de uma quantidade maior de informa-
ções, o serviço eletrônico oferece nova vanta-

gem: funciona agora 24 horas por dia. A opção 
de falar com atendentes, porém, permanece 
restrita ao período de 8h às 17h, de segunda a 
sexta-feira.

Agilidade
De acordo com Eudete Pereira, gerente de 

relacionamento da TELOS, a vantagem da nova 
URA não está apenas na agilidade, mas também 
na qualidade das informações prestadas. “A 
nova estrutura foi cuidadosamente estudada 
de modo a atender às principais demandas dos 
participantes. Informações simples e imediatas, 
como limite de empréstimos, valores de bene-
fício e simulações de resgate passaram a ser 
fornecidas por meio de voz digitalizada. Isso 
disponibiliza nossas atendentes para assuntos 
mais complexos e dúvidas específi cas dos par-
ticipantes”, explica.

Quem preferir falar direto com uma das 
atendentes da CAT não precisa se preocupar. 
Elas continuam à disposição para tirar dúvidas e 
encaminhar as solicitações dos participantes. E 
não é necessário escutar a lista de serviços para 
escolher a opção desejada. Sabendo o número 
de cada opção, basta discar esta identifi cação e a 
ligação é imediatamente transferida. Fácil, não?

Novo serviço agrada participante
Antes de colocar a nova Unidade de Resposta Audível (URA) no ar, a TELOS ouviu a opinião 

de um aposentado que testou o serviço. Luiz Aurélio Vieira dos Passos, de 58 anos, aprovou 
a novidade:

“Fui convidado pelo TELOS para testar a mudança no procedimento de atendimento tele-
fônico para obtenção da prestação dos serviços oferecidos pela instituição. Posso atestar que 
fi cou muito mais prático obter informações sobre empréstimos e benefícios”, garante. 

Tel: 0800-970-6900 • Empregados Embratel: (RIT) 521-6900
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Atenção para as datas

A fl exibilidade dos planos de benefícios da TELOS exige que todos os participantes - Ativos 
e Assistidos – fi quem atentos às datas relacionadas  aos planos de benefícios. O calendário 
de Eventos para 2009 traz informações sobre os principais compromissos que requerem a 
manifestação dos participantes.
Vale lembrar que no mês de janeiro ocorre o período anual oferecido aos Assistidos para troca do índice 
de reajuste dos benefícios (IGP-DI para Rentabilidade do Plano) e começa o recadastramento anual dos 
aposentados e pensionistas. Como todo ano, o grupo de assistidos deve marcar presença (pessoalmente 
ou através de Termo reconhecido em cartório) no mês correspondente ao do fi nal de sua matrícula. O 
processo continua até o fi m de 2009.
Para os ativos, destacamos a escolha do perfi l de investimento e de gestor, em outubro, e opção pelo 
percentual de contribuição normal, que pode ser feita de novembro a dezembro de 2009.  Outras  
decisões, não menos importantes, também estão defi nidas no calendário.
> clique aqui para acessar o calendário

Maior controle

A TELOS está adotando novos procedimentos para se adequar à Instrução 26 da Secretaria de 
Previdência Complementar (SPC), editada pelo Ministério da Previdência no dia 1 de setembro 
de 2008. Essa medida regulamentou, para os fundos de pensão, as disposições da Lei nº 9.613, de 
1998, que tem como objetivo a prevenção e o combate aos crimes de “lavagem de dinheiro”.
A instrução estabelece orientações e procedimentos a serem adotados no acompanhamento das 
operações realizadas por pessoas politicamente expostas, que são aquelas que desempenham ou 
tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em país, território ou dependência 
estrangeira, cargo, emprego ou função pública relevante, assim como seus representantes, 
familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
Todos os Participantes receberão um formulário para efetivo preenchimento, assinatura 
e devolução à TELOS.  Os novos inscritos no Plano irão preencher o formulário junto 
com o Termo de Inscrição.
Contamos com a colaboração e compreensão de todos para cumprirmos essa obrigação!

Pesquisa Anual

A Insider Pesquisa e Marketing foi a empresa selecionada pela TELOS para a  
realização da pesquisa de satisfação de 2008, por isso não estranhe se alguém ligar nos 
próximos dias para saber a sua opinião sobre a Fundação.
Estão sendo selecionados, de forma aleatória, 1500 Participantes, entre ativos e 
Assistidos, de todas as regiões do país. As entrevistas serão aplicadas por telefone no 
decorrer de janeiro. Não deixe de participar! cu

rt
as
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