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> Prezado leitor, 
2009 foi um ótimo ano para os participantes da TELOS. Nossa equipe redobrou os esforços e 
obteve excelentes resultados financeiros mesmo diante do cenário de indefinições do início 
do ano. Isso reforça nosso compromisso de manter a Fundação como uma entidade cada vez 
mais sólida, moderna, transparente e eficiente.
 Neste número do Em Linha, você vai saber como, até novembro de 2009, registramos o maior 
superávit dos últimos anos. O montante relativo aos Planos PBD e PCD ultrapassa a marca de 
R$ 240 milhões e vem reforçar a garantia da manutenção do pagamento dos benefícios nas 
condições contratadas. Uma tranquilidade que a sua Fundação lhe proporcionou  em meio à 
crise internacional.
 O sucesso do Portal de Educação Financeira e Previdênciária, do novo site da Fundação e 
deste jornal comprova que a Internet é o veículo adequado para levar informação até você 
e para demonstrar a transparência da atual gestão.   Mas nosso  relacionamento não ficou 
somente no ambiente virtual, foram realizadas várias palestras sobre os planos de benefícios, 
sendo oito delas em cidades fora do Rio de Janeiro.
 A constante avaliação dos níveis de satisfação  e a transformação de desejos dos partici-
pantes em realizações, levaram a Diretoria a eliminar o recadastramento anual para todos os 
aposentados e para a maioria dos pensionistas e ainda  propor a mudança no Regulamento 
que permitiu aos aposentados do PCD substituírem a renda vitalícia pelo saque programado. 
 E, para fechar 2009 com chave de ouro, nossa Gerência de Investimentos enfrentou o desafio 
de incluir no Sistema de Gestão da Qualidade, em conformidade com a Norma ISO 9001/2008, a 
gestão de investimentos da TELOS.  Prestes a fecharmos esta edição, recebemos a confirmação da 
certificação de mais este processo. No próximo número você conhecerá detalhes sobre o escopo 
certificado. Mais um sinal de segurança para você.
 São ações que comprovam que a Fundação está em linha com você, confirme nas páginas 
a seguir.

Para participantes e assistidos,
Um bom ano.
Uma ótima leitura.

Gerência de Relacionamento
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TELOS alcança o maior 
superávit dos últimos anos

Graças à solidez financeira, planos não são afetados pela crise 

Apesar do período de incertezas na eco-
nomia, a TELOS alcançou, até novembro de 
2009, um superávit de aproximadamente  
R$ 25 milhões no Plano de Contribuição Defini-
da (PCD) e R$ 217 milhões no Plano de Benefí-
cio Definido (PBD). No acumulado dos anos, já 
há um “colchão” correspondente a quase R$ 80 
milhões e R$ 359 milhões, respectivamente.

O superávit corresponde ao excedente 
financeiro obtido em relação aos compromis-
sos totais dos planos de benefícios de uma 
entidade de previdência.  Ou seja, os recursos 
acumulados são mais do que suficientes para a 
manutenção do pagamento dos benefícios nas 
condições contratadas pelos participantes. 

A existência do superávit, no entanto, não 
permite descuidos quanto à segurança dos 
recursos dos planos, pois é certo que os perí-
odos de tranquilidade e de bons resultados se 
revezam com os de turbulência 
e resultados menos satisfa-
tórios. 

Pensando nisso, a Diretoria da TELOS pro-
pôs ao Conselho Deliberativo a utilização de 
parte do superávit em medidas que tornarão 
os planos ainda mais seguros. As ações com-
preendem a revisão da taxa de juros futura de 
6% para 5% e a adoção da Tábua de Mortali-
dade AT 2000, mais longeva, para o Plano de 
Benefício Definido (PBD) e a constituição de 
provisão financeira para uma futura revisão 
da Tábua também para o Plano de Contribui-
ção Definida (PCD).

Tais ações foram aprovadas pelo Conselho 
e estão em vigor desde dezembro. 

Política de Investimentos 
Os excelentes números são resultado de 

uma Política de Investimentos eficiente, 
baseada em rigorosos padrões de segurança 
que visam preservar a liquidez, a solvência 
e o equilíbrio dos planos de benefícios. Essa 
atitude tem acumulado saldos positivos desde 
2004.

Confira abaixo como cada Plano é 
gerido financeiramente: 

PCD - O Plano de Contribuição Definida é um 
plano misto. Dessa forma, os objetivos de gestão 
dos recursos dos participantes ativos e assistidos 
em Saque Programado não são os mesmos das 
reservas dos assistidos de Renda Vitalícia.
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Na fase de capitalização dos participantes 
ativos e no Saque Programado dos assistidos, 
o participante pode alocar suas reservas nos 
segmentos de renda fixa e de renda variável 
conforme sua escolha, respeitando os limites 
existentes. O segmento de renda fixa busca 
uma rentabilidade de 100% do CDI ou Inflação 
mais 6% ao ano (este último somente para a 
modalidade Saque Programado), com aplica-
ções em títulos com baixo risco de crédito. 

O segmento de renda variável busca uma 
rentabilidade superior ao índice IBrX-50 da 
Bolsa de Valores de São Paulo.

A gestão das reservas dos participantes 
assistidos em renda vitalícia busca:

Obter uma rentabilidade igual ao piso do  •
IGP-DI (Índice Geral de Preços – Dispo-
nibilidade Interna) da Fundação Getúlio 
Vargas, acrescido de 6% ao ano;

Investir em ativos de baixo risco de crédito; •
Aplicar recursos em ativos líquidos de for- •
ma a garantir o pagamento dos benefícios 
previdenciários.
Ajustar o fluxo de recebimento de contri- •
buições acrescidas das receitas financeiras, 
com o pagamento dos proventos.

PBD - O Plano de Benefício Definido (PBD) 
da Telos é um plano maduro, já em fase de 
amortização, que busca:

Obter uma rentabilidade igual ao piso do  •
IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibi-
lidade Interna) da Fundação Getúlio Vargas 
acrescido de 6% ao ano;
Investir em ativos de baixo risco de crédito; •
Aplicar majoritariamente os recursos em  •
ativos líquidos de forma a garantir o paga-
mento dos benefícios previdenciários.

Site da TELoS muda e agrada leitores
Em novembro, a TELOS colocou seu novo 

site no ar. Mais bonito e fácil de usar, a página 
reforça a busca da Fundação por modernidade 
e eficiência em seus serviços e agradou em 
cheio a quem navega por ela.

Muitos participantes e assistidos fizeram 
questão de registrar seus elogios por meio de 
nosso canal de atendimento. O aposentado 
pelo PBD Raymundo da Costa destacou a dia-
gramação e o conteúdo do novo site. “É de fácil 
leitura e compreensão”, afirmou. A opinião é 
compartilhada por Margareth Alves, aposentada pelo PCD: "A navegação ficou mais fácil 
e a visualização do conteúdo está perfeita. Parabéns pelo novo layout".

Já Otto Jerke Neto, do PBD, resumiu a gama de elogios com simplicidade: “parabéns!”.
A todos vocês, nosso muito obrigado! 

MesMo endereço, novo visual
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Por um futuro estável
medida do CGPC visa proteger  aposentadorias

No fim de setembro o Conselho de Gestão 
de Previdência Complementar do Ministério 
da Previdência Social (CGPC/MPS) aprovou a 
Resolução 26, que dispôs sobre  a destinação 
de superávits e o equacionamento de déficit 
dos planos de benefícios previdenciários.

De acordo com Ricardo Pena, Secretário de 
Previdência Complementar do MPS, a medi-
da visa garantir o futuro das instituições de 
aposentadoria privada. Para ele, graças à boa 
administração e a um cenário econômico favo-
rável, o setor teve um crescimento exponencial 
nos últimos tempos, chegando a produzir um 
superávit de R$ 60 bilhões de 2002 a 2007. 

A Resolução propõe, para o caso de supe-
rávit, entre outras medidas, a constituição 
de reserva de contingência de 25% das obri-
gações presentes e futuras de pagamento de 
benefícios , como uma proteção para garantir 
as aposentadorias das flutuações do mercado 
e a adoção da tábua de mortalidade AT2000, 
mais longeva que a AT83, geralmente utilizada 
pelos fundos de pensão.

Ocorrendo déficit no plano de benefícios, a 
Resolução permite que os gestores aguardem 
mais um exercício, a partir da apuração do 
resultado, para promover o equacionamento, 
desde que atendam às condições previstas 
pelo Conselho.

Tanto no caso de superávit quanto de déficit, 
o equacionamento, depois de cumpridas todas 

as condições previstas na Resolução, poderá 
ser pela forma de redução ou aumento de 
contribuição ou da melhoria ou redução dos 
benefícios a conceder.

A resolução, segundo o secretário, é “uma 
medida contracíclica que visa proteger o in-
teresse do participante que, durante anos, 
contribuiu para o seu plano de previdência com 
a expectativa de receber a complementação 
da aposentadoria quando não mais estivesse 
trabalhando”.

Clique aqui e conheça a Resolução na íntegra.
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A essa altura, você já deve conhecer o Por-
tal de Educação Financeira e Previdenciária 
da TELOS. Lançado em setembro de 2009, 
o site oferece ferramentas para que partici-
pantes e assistidos adquiram conhecimento 
extra sobre planejamento financeiro, inves-
timentos, previdência e orçamento familiar 
e, assim, façam escolhas que garantam um 
futuro tranquilo. 

Um dos destaques desse trabalho é o chat, 
um bate-papo virtual. Três já foram realiza-
dos, um deles, inclusive, com o Presidente 
da TELOS, Roberto Durães. Na tarde do dia 
9 de dezembro, Durães conversou com Par-
ticipantes e Assistidos sobre o trabalho da 
Fundação, os bons resultados alcançados em 
2009 e esclareceu dúvidas em geral. 

“Essa conversa, além de aproximar ainda 
mais Participantes, Assistidos da Fundação, 
contribui para aumentar a transparência 
de nosso trabalho. É uma outra forma de 
conhecer críticas e receber sugestões”, diz 
Roberto. “Além disso, é imprescindível que o 
Participante conheça e acompanhe seu plano 
de benefícios. Para que isso aconteça, é preciso 
entender os conceitos básicos da previdência 
complementar e da gestão financeira”.

Ao longo dos últimos meses, especialistas 
também entraram na sala de bate-papo do 
portal para fornecer dicas sobre planejamento 
financeiro. O consultor financeiro Gustavo 

Cerbasi deu conselhos sobre como fazer o or-
çamento doméstico durar mais e obter melho-
res rendimentos em seus investimentos. Já o 
especialista em previdência Renato Follador, 
autor de vários livros sobre o tema, tirou dú-
vidas sobre as melhores formas de aposenta-
doria privada, ganhos e formas de aplicação 
do dinheiro que garante seu futuro.

Cursos
O carro-chefe do Portal, no entanto, são os 

cursos oferecidos para participantes e assisti-
dos. Dos dez módulos a serem oferecidos ao 
longo de um ano, três já foram ministrados 
a mais de 800 pessoas. Um deles explorou o 
funcionamento da TELOS. Com linguagem 
simples, explicou quais são as categorias de 
Participantes, os planos de benefícios, as 
contribuições, benefícios e formas de paga-
mento, entre outros temas que a Fundação 
busca explicitar para que todos possam fazer 
a melhor escolha sempre.

Os outros módulos deram dicas de como 
elaborar um bom orçamento familiar e apre-
sentaram conceitos sobre o sistema de previ-
dência no Brasil. Ao final de cada unidade, os 
usuários do portal podem fazer um teste para 
avaliar seus conhecimentos. Quem completar 
todos os módulos receberá um certificado de 
conclusão. Para participar, basta entrar no 

Portal de educação 
financeira e previdenciária

Projeto reforça a transparência da gestão TELOS

educação
previdenciária
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site e se inscrever informando número de 
matrícula e senha URA.

No Portal os participantes encontram ain-
da um espaço com entrevistas e textos que 
aumentam seus conhecimentos relativos ao 
mercado financeiro e previdenciário.

Não deixe de acessar o Portal de Educação 
Financeira e Previdenciária da TELOS. Com 
ele, você pode saber mais sobre a Fundação 
e ter mais ferramentas para fazer as escolhas 
certas em relação ao seu futuro.

o quE JÁ aconTEcEu no PorTaL

cursos
Módulo 1: Orçamento Familiar

Módulo 2: Fundamentos da 
Previdência

Módulo 3: TELOS – Fundação 
Embratel de Seguridade Social

chats
Gustavo Cerbasi, consultor 
financeiro  - setembro

Renato Follador, especialista em 
previdência – novembro

Roberto Durães, presidente da TELOS 
– dezembro

Sorteios de livros
“Casais Inteligentes Enriquecem 
Juntos”, de Gustavo Cerbasi

“Aposentado Jovem e Rico”,  
Robert Kiyosaki e Sharon Lechter

“O Naturalista da Economia”,  
Frank Robert 

Apesar do período de incertezas decor-
rente do delicado quadro econômico mun-
dial, a previdência complementar brasilei-
ra vive um momento de grande vigor.  Esse 
sistema, autônomo em relação ao Regime 
Geral da Previdência Social (INSS), é hoje 
o oitavo do mundo e conta com mais de 
300 fundos de pensão, sendo a maioria 
patrocinada por empresa privadas.

Nos últimos anos, a legislação que rege 
as instituições de previdência, alinhada às 
melhores práticas internacionais, vem de-
terminando padrões de segurança atuarial 
e financeira, com fins específicos de preser-
var o equilíbrio dos planos de benefícios.

E você que ainda não é Participante 
da TELOS? Vai ficar fora dessa história e 
continuar contando apenas com a Previ-
dência Social no futuro? 

Afinal, o objetivo do INSS é garantir a 
subsistência do trabalhador após a vida 
laboral, enquanto o da previdência privada 
é mais que isso. Só um plano de previdência 
privada pode ajudá-lo a garantir sua auto-
nomia na melhor idade e a manter o padrão 
e a qualidade de vida que você conquistou 
após anos de dedicação à sua empresa.

Comece cedo e planeje bem. A TELOS 
está aqui para te ajudar nisso.

Carlos Alberto Tavares de Almeida
Diretor De SeguriDaDe Da teLoS

A força do Sistema 
de Previdência 

Complementar no Brasil 

Faça parte desta história
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Pesquisa de Satisfação 

A partir do dia 4 de janeiro, a Insider Pesquisa e Marketing vai telefonar para cerca de 1400 
participantes e assistidos de vários estados para realizar a pesquisa de satisfação anual da 
TELOS. O levantamento visa saber qual é a percepção dos Participantes e Assistidos em 
relação ao nosso trabalho e, assim, melhorar nossos serviços. Não deixe de colaborar! 

atenção para os prazos

Em janeiro tem início o prazo de troca do índice de reajuste anual dos benefícios. 
Aposentados e pensionistas do PCD com reajuste fixado pelo IGP-DI têm até 29 de janeiro 
para fazer a troca pelo índice de Rentabilidade do Plano. A data-limite determinada para 
Aposentados do PBD com reajuste pela Equivalência Salarial que decidirem adotar o IGP-
DI é 31 de outubro de 2010. Em ambos os casos, a opção é irreversível.

Os participantes ativos do PCD terão uma novidade em 2010. Pela primeira vez, os 
prazos para escolha de perfil de investimentos, de gestores de fundos e do percentual de 
contribuição serão unificados. Entre 1 e 22 de outubro os participantes poderão alterar 
esses itens.

Veja outras datas importantes nos links no calendário dos ativos e dos assistidos.

A TELOS, mais uma vez buscando atender as su-
gestões dos participantes, estudou durante este ano 
alternativas ao atual Recadastramento e encontrou 
uma forma moderna e eficiente de melhorá-lo.

A diretoria aprovou a formalização, com a  Da-
taprev- Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência Social, de um contrato que permite 
acesso ao Sistema de Identificação de Óbitos. 
O  serviço atende plenamente as exigências de 
segurança dos planos de benefícios e oferece aos 
aposentados a comodidade de não precisarem 
apresentar o Termo pessoalmente na TELOS ou 
reconhecerem firma em cartório.

“A decisão faz parte da nossa política de sempre 
modernizar os serviços da TELOS”, afirma o Diretor 

de Seguridade, Carlos Alberto Tavares. “Consegui-
mos atender a uma importante demanda sem pôr 
em risco o patrimônio dos participantes”.

Estado civil dos Pensionistas
Os recebedores de pensão por morte do Plano 

de Benefício Definido (PBD), no entanto, perma-
necem com o compromisso de manter a TELOS 
atualizada em relação a seu estado civil, pois a 
atualização é uma exigência do Regulamento que 
não pode ser suprimida.

A Fundação continuará enviando a Declaração 
de Estado Civil para cada pensionista no mês cor-
respondente ao final da matrícula do participante 
falecido.

Recadastramento anual tem novo método
Fundação substitui a tradicional entrega do Termo
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