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> Setembro e outubro são meses importantes para os Participantes da TELOS. É 
chegada a hora de parar e refletir, pois durante este período pode-se promover 
ajustes na carteira de investimentos e alterar o percentual de contribuição para 
o Plano. Cumprindo sua missão de prover o máximo de informações para que 
o Participante possa tomar suas decisões, a Fundação preparou uma edição do 
Em Linha para tornar mais fácil o processo de escolha.
 Neste 19º número de nosso informativo, apresentamos orientações para 
fazer mudanças nos seus investimentos. 
 E por falar no assunto, entrevistamos, com exclusividade, o consultor Mario 
Persona. Na conversa, Persona lembra da importância do planejamento na 
aposentadoria e, pegando carona em análise interna feita pela TELOS sobre o 
perfil de seus Participantes, faz um exame do papel da mulher no planejamento 
dos investimentos na família de hoje.
 São matérias que ajudam você a tomar decisões que vão garantir um futuro 
mais tranquilo.
 Decisões que podem – e devem - ser apoiadas na aquisição de conhecimen-
tos, como fez o Francisco Sitton, nosso aposentado que participa dos cursos 
do Portal de Educação. A experiência dele pode ser conferida nesta edição, que 
ainda traz uma boa notícia. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
revalidou a conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade da TELOS com a 
norma ISO 9001:2008, certificado de excelência de atividades.
 Cada vez mais Em Linha com você, a TELOS deseja uma boa leitura.

Gerência de Relacionamento com Participante 
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É hora dos Participantes 
Ativos, Vinculados ou Auto-
patrocinados interessados 
em modificar seu perfil de 
investimentos realocar seus 
recursos aplicados no PCD. O 
período para alteração e para 
escolha dos bancos gestores 
estará aberto de 20 de setem-
bro a 15 de outubro

 Estas alterações podem 
ser feitas uma vez por ano e 
valerão de 1 de novembro a 
31 de outubro de 2011.

Os Assistidos em Saque 
Programado cuja forma de pa-
gamento de benefício permite 
escolher o perfil de investi-
mento efetuarão a opção de 
11 de outubro a 5 de novem-
bro. Esse é o período também 
que define o valor mensal dos 
benefícios.

Antes de promover qual-
quer alteração no perfil, é 
importante avaliar se o in-
vestimento está compatível 
com seus projetos de curto, 
médio ou longo prazo e o grau 
de risco que está disposto a 
correr. 

As aplicações em renda va-
riável, em especial, requerem 
ainda mais cuidado, pois estão 
sujeitas  a oscilações, podendo 

inclusive haver perdas.
Em função dos resultados 

alcançados e do cumprimen-
to das metas estabelecidas, a 
Diretoria da TELOS optou por 
manter os atuais gestores dos 
recursos.

renda Fixa
Os Participantes menos 

afeitos a riscos podem focar 
seus investimentos em ren-
da fixa. Para tanto, a TELOS 
oferece três opções de fundos 
exclusivos, cuja referência é o 
CDI (Certificado de Depósitos 
Interbancários). Acessando os 
links abaixo você conhecerá o 
que o gestor de cada Fundo de 
renda fixa tem a lhe dizer.

Os gestores são:

•	 Krakatoa	Fundo	de	Inves-
timento Multimercado - 
Gestor Banco do Brasil

•	 Vesúvio	 Fundo	de	 Inves-
timento Multimercado - 
Gestor HSBC

•	 Kilawea	Fundo	de	 Inves-
timento Multimercado - 
Gestor Legg Mason

O histórico de rendimentos 
obtidos por cada um pode 

ser visualizado clicando no 
botão “Investimentos” do site 
da TELOS. Vale lembrar, no 
entanto, que o histórico deve 

Perfil de investimentos: 
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servir apenas como referên-
cia, pois não há como prever 
os rendimentos futuros.

renda Variável
As aplicações em renda va-

riável, aquelas orientadas por 
compras e vendas de ações 
na bolsa de valores, serão 
feitas por meio dos seguintes 
fundos:

•	 Lokon	Fundo	de	 Investi-
mento em Ações - Gestor 
Bradesco

•	 Etna	Fundo	de	Investimen-
to	em	Ações	-	Gestor	Itaú

A meta determinada pela 
TELOS para estes gestores é 
o índice IBrX-50, composto 
pelas 50 ações mais negocia-
das na Bolsa de Valores de São 
Paulo (Bovespa). Assim como 
nos fundos de renda fixa, 
o histórico de rendimentos 
de renda variável pode ser  
conhecido no site da TELOS, 
lembrando, no entanto, que 
a rentabilidade passada não 
garante resultado futuro.

Limites de aplicação e 
rebalanceamento da 
carteira

A alocação de recursos em 
fundos de renda fixa e variável 
é feita de acordo com o perfil 
definido por cada Participante. 
No entanto, visando a seguran-
ça do patrimônio individual, 
alguns limites para aplicação 

Lembre-se!

Período de mudança de Perfil de investimentos 

Ativos - 20 de setembro a 15 de outubro

Assistidos em Saque Programado - 11 de outubro a 5 de 
novembro

Como fazer: na área exClusiva do site, entrar no 
menu Perfil.

Conheça os resultados apresentados pelos gestores no 
botão “Investimentos” do site

em renda variável foram defi-
nidos pela Diretoria, conforme 
as regras a seguir:
•	 Até	60%	dos	recursos	em	

renda variável para os par-
ticipantes que não estejam 
próximos do direito à apo-
sentadoria;

•	 Até	20%	se	o	Participante	
está a dois anos ou menos 
da elegibilidade à aposen-
tadoria antecipada.  

•	 Até	 10%	 em	 renda	 va-
riável se o participante 
está a cinco anos ou me-
nos da elegibilidade para 
aposentadoria normal ou 

é aposentado em Saque 
Programado.

E quem não altera...
Os Participantes que não 

alterarem seus perfis atuais 
poderão ter sua carteira de 
investimento balanceada. 
Ou seja, os recursos serão 
realocados de modo a refletir 
os percentuais de renda fixa 
e renda variável escolhidos 
pelo	participante	na	última	
alteração.

Clique e veja um exemplo 
de rebalanceamento de car-
teira.

não deixe de conferir 
Por meio do Portal de Educação Financeira e Pre-
videnciária disponível no nosso site é possível dar 
uma conferida, no canal Destaques, nas perguntas e 
respostas do Ponto de Encontro online com Eduardo 
Brito, Gerente de Investimentos da Fundação. 

Jornal da TEloS • nº 19 • SETEmbro 20104



Dúvidas sobre o tema? Clique Aqui! +

Investimento é um negócio 
que só interessa aos homens? 
Segundo especialistas em fi-
nanças isso está mudando. As 
mulheres hoje estão bem mais 
conscientes da necessidade 
de cuidar do futuro e garantir 
uma boa aposentadoria.  Se-
gundo levantamento recente, 
o sexo feminino responde por 
49%	dos	planos	de	previdên-
cia contratos junto a entida-
des abertas de previdência.  

O aumento da participação 
no mercado de trabalho; o 
crescimento	 do	 número	 de	
divórcios e o fim do mito do 
“marido eterno provedor” são 
alguns dos motivos aponta-
dos em estudos relacionados 
ao perfil de investimento e 
consumo dos brasileiros.

Mas, independente do mo-
tivo que as levam a pensar no 
longo prazo e garantir uma 
boa aposentadoria, é quase 
unânime o entendimento de 
que as mulheres se diferen-
ciam dos homens em relação 
ao perfil investidor.

O	público	feminino	é,	nor-
malmente, mais preocupado 
com o futuro, investe mais 
em sua própria educação, é 
conservador e disciplinado, 
dizem os estudiosos.  Por 
conta destas informações, 
resolvemos então analisar 
o perfil dos nossos Partici-
pantes do PCD.  Vejam o que 

encontramos:
Quando o assunto é grau de 

instrução, no Brasil há muito 
mais mulheres que homens 
concluindo a universidade e 
os nossos participantes não 
fogem	a	esta	regra:	70%	das	
mulheres têm nível superior 
completo ou até pós-gradu-
ação. Entre os homens este 
número	é	de	56%.

Em relação à preocupação 
com o futuro, estabelecendo 
que a adesão a um plano de 
previdência seria o indicador 
deste quesito, verificamos, no 
caso das empresas patrocina-
doras	da	TELOS,	que	67%	das	
colaboradoras são participan-
tes	do	PCD,	 contra	72%	dos	
homens. Nem o fato de serem 
em, sua maioria, solteiras, 
desquitadas ou divorciadas 
torna-as, segundo o nosso 
critério, mais preocupadas 
em contratar um plano de 
previdência.  

Quanto às decisões sobre 
investimentos dos nossos 
participantes, verificamos 
que	45%	do	universo	masculi-
no	tem	perfil	agressivo;	37%,	
moderado	e	18%,	 conserva-
dor. Entre as mulheres, os 
percentuais para estes perfis 
são,	 respectivamente,	41%	 ;	
37%	e	22%	.

S e  s e p a ra r m o s  e s te s  
Participantes por faixa etária, 
o que notamos é que tanto os 

homens quanto as mulheres 
com idade entre 31 e 40 anos 
optam mais por investimen-
tos em renda variável que os 
de idade inferior que, em tese, 
poderiam se expor  a maiores 
riscos por estarem menos 
próximos da época provável 
de aposentadoria.

Para confirmarmos a tese 
de que as mulheres investem 
em renda variável mais tarde 
do que deveriam, verificamos 
que, independente do sexo, 
nossos Participantes, que no 
PCD só podem aplicar até 
10%	em	renda	variável,	 têm	
esta	 característica:	72%	dos	
homens	e	69%	das	mulheres	
aplicam o máximo permitido 
em renda variável. 

Independente das decisões 
que cada Participante tome 
em relação aos seus investi-
mentos, o objetivo da TELOS 
é o de que sejam tomadas 
com conhecimento. Por isso 
a TELOS implantou em 2009 
um Programa de Educação 
Financeira e Previdenciária, 
para que todos os participan-
tes estejam em igualdade de 
condições de decidir sobre 
o tipo de investimento que 
melhor se adapta ao seu pro-
jeto de vida e da sua família.  
Não perca esta oportunidade. 
Acesse o Portal de Educação 
Financeira e Previdenciária e 
participe.

Homens e Mulheres investem de forma diferente?
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O consultor Mario Persona, 
autor de livros sobre marketing 
e desenvolvimento pessoal, falou 
ao Em Linha sobre a importância 
da preparação para a aposenta-
doria. Persona acredita que há 
muitos estereótipos relaciona-
dos aos aposentados –aquele que 
só vai festejar, que vai se tornar 
improdutivo, entre outros— e 
todos devem ser combatidos.

O meio de combate seria 
justamente a preparação para 
esse momento. “Ter trabalhado 
com uma visão de futuro antes 
da aposentadoria pode fazer 
uma diferença tremenda quan-
do chega esse dia”, assegura. 
Segundo o consultor, pensar 
não só em termos financeiros, 

mas também profissionais an-
tecipadamente são atitudes de 
grande valia para quem ainda 
está na ativa.

Leia a seguir a entrevista:

> Muitas pessoas temem a aposen-
tadoria por dois motivos: perda de 
renda e ficar sem trabalho. Como 
elas podem superar esses medos?

Como acontece em muitas 
situações da vida, o medo da 
aposentadoria vem da falta de 
preparo. A aposentadoria é como 
uma nova etapa que poderei 
enfrentar mais ou menos preo-
cupado, dependendo do quanto 
me preparei.

O problema é que a maioria 
das pessoas não se preocupa 
com o assunto e até vive sonhan-
do com a aposentadoria como se 
fosse um prêmio que vai receber, 
mas sem saber o que fará com 
ele. Neste sentido somos muito 
parecidos com o cachorro que sai 
correndo e latindo para o carro 
que passa. Quando o carro para, 
o cão não sabe mais o que fazer 
com ele e volta desapontado 
para casa.

> Vivemos em um mundo de rápi-
das mudanças. Como uma pessoa 
deve pensar seu futuro? 

Não gosto muito da ideia de 
uma aposentadoria com cara de 
inatividade permanente; aquela 
ideia de que aposentado é quem 

não produz. Embora descanso, 
excursões e festas tenham seu 
lugar, ninguém vive 24 horas por 
dia assim e na maioria das vezes 
o aposentado acaba descobrindo 
que não tem recursos para fazer 
tudo o que planejou e deixou 
para a aposentadoria. Além dis-
so, é próprio do ser humano só 
se sentir feliz quando se sente 
útil. Por isso é bom pensar na 
aposentadoria mais como uma 
mudança de carreira do que 
como o ingresso em um estado 
de inatividade permanente.

> E em termos financeiros?
O aposentado pode encontrar 

uma gama de atividades dentro 
de sua capacidade, que tanto 
podem lhe dar a satisfação de 
contribuir de alguma forma para 
a sociedade, como gerar algum 
recurso adicional. Se conseguir 
ambas as coisas, então estará 
no melhor dos mundos. Para isso 
poderá aplicar toda a bagagem 
adquirida ao longo de sua vida 
profissional ou simplesmente 
partir para algo novo, mas com 
a sabedoria que os anos deposi-
taram em sua conta.

Porém, o profissional sênior 
deve ter em mente que não pode se 
dar ao luxo de errar em suas apos-
tas, por isso é bom ser cauteloso na 
hora de empreender. Se ele não se 
preparou de forma adequada para 
a aposentadoria, seus recursos 

Aposentadoria: a importância da preparação

leia a entrevista exclusiva que o consultor mário Persona  
concedeu para o nosso jornal
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financeiros podem ser limitados, 
daí a necessidade de cautela. Ter 
trabalhado com uma visão de fu-
turo antes da aposentadoria pode 
fazer uma diferença tremenda 
quando chega esse dia.

> Você fala na necessidade de se 
formar uma boa rede de conta-
tos e se renovar constantemente 
para obter sucesso profissional. O 
mesmo princípio se aplica a quem 
está aposentado, mas não deseja 
ficar parado?

Sim, hoje é muito fácil criar 
uma rede de contatos e pessoas 
que podem ser ajudadas pelo co-
nhecimento adquirido ao longo 
dos anos. É importante entender 
que os relacionamentos real-
mente de valor só acontecerão 
se eu estiver disposto a dar algo 
de valor às pessoas. 

O aposentado é, antes de tudo, 
um profissional do conhecimen-
to, alguém que sabe coisas que 
as novas gerações não aprende-
ram completamente. A primeira 
providência do aposentado é não 
se intimidar com as novas tecno-
logias como se fosse terreno ex-
clusivo das gerações mais jovens. 
Não são. É preciso ter em mente 
que as tecnologias que os jovens 
utilizam hoje foram inventadas 
pelas gerações que vieram antes 
deles, inclusive aquela da qual o 
aposentado faz parte.

> Ainda no assunto aposentado-
ria, você fala sobre organização 
do tempo em empresas - como 
melhorar o rendimento frente 
à imensidão de tarefas a serem 
executadas. Como aplicar essas 
lições para quem se prepara jus-
tamente para ter mais tempo?

Tempo é algo que todos temos 
igual. O presidente dos Estados 
Unidos tem o mesmo tempo que 
eu, porém a diferença está no 
modo como distribuímos nossas 
tarefas. Portanto a questão não 
está em como administrar o tem-
po, mas em como administrar as 
atividades dentro dele.

O preparo para a aposentado-
ria inclui manter-se atualizado 
para que a decisão por uma nova 
carreira não pegue o profissio-
nal desprevenido. Aqueles que 
passaram o tempo sem reservar 
uma parcela dele para se preparar 
para o futuro podem sofrer mais 
na aposentadoria, caso decidam 
revitalizar sua carreira ou partir 
para algo novo. Por isso é impor-
tante sempre dispor de um tem-
po para se atualizar, pensando 
na aposentadoria. Assim como 
investimos uma parcela de nosso 
dinheiro pensando na aposenta-
doria, deveríamos também inves-
tir uma parcela de nosso tempo 
com a mesma finalidade.

> A TELOS recentemente avaliou 
o perfil de investimentos dos seus 
Participantes de acordo com o 
sexo (leia mais na página 5). A 
mulher hoje é mais precavida na 
hora de investir a longo prazo? 

Depende da mulher. Aquela 
que nunca soube de onde vi-
nham os recursos, por depender 
totalmente do marido e nunca se 
preocupar em economizar, pode 
sofrer um impacto maior. Isto 
porque a tendência é que o ho-
mem morra mais cedo, daí você 
ter sempre um número maior de 
viúvas do que de viúvos. Quando 
isto acontece, muitas são pegas 
de surpresa por um padrão de 

vida que está muito aquém de 
seu estilo de gastar.

Porém, aquelas que acompa-
nhavam o orçamento familiar 
dão um valor maior ao dinheiro 
e são mais precavidas. Estas 
terão a preocupação de investir 
no longo prazo para poderem 
desfrutar de uma tranquilidade 
maior no futuro, quer possam 
contar ou não com a presença 
do companheiro.

 > As mulheres são mais preocu-
padas com as consequências de 
suas compras. Por quê?

Acredito que isso faça parte da 
natureza feminina e de seu instin-
to materno de preocupar-se com 
outros. O homem é mais focado 
em seus interesses, por isso em 
muitas famílias as mulheres são 
as responsáveis não só pelas com-
pras de supermercado, mas até 
pela escolha da roupa do marido.

Neste sentido, a mulher tem 
um papel importante no pla-
nejamento da aposentadoria, 
dela ou do casal. Sua visão mais 
abrangente pode ajudar na hora 
de evitar riscos que são resultado 
de uma visão mais míope, como 
é naturalmente o modo mascu-
lino e imediatista de enxergar. 
Mas é claro que nem todos os 
homens são iguais e nem todas 
as mulheres são cautelosas.

Por isso homens e mulheres 
sempre terão muito a aprender uns 
com os outros na hora de se prepa-
rarem para a aposentadoria. Mas, 
de modo geral, acredito que o papel 
da mulher seja mais importante na 
hora de se posicionar como uma 
auxiliadora do homem para a pre-
paração dessa fase tão importante 
da vida que é a aposentadoria.
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Francisco Sitton é aposen-
tado pelo Plano de Benefício 
Definido (PBD) da TELOS há 
mais de dez anos e admite não 
ter muito conhecimento sobre 
o mercado de investimentos. 
“Sei das minhas deficiências 
na área”, reconhece. Pensando 
em aumentar seu bem-estar 
financeiro, ele não quis perder a 
oportunidade de aprender sobre 
como aplicar suas economias. 
Por isso, assim que a TELOS pôs 
na internet o Portal de Educação 
Financeira e Previdenciária, 
Sitton não pensou duas vezes e 
se inscreveu. 

“Aprendi muito com as infor-
mações fornecidas nos módulos 
do curso feitos até agora, não 
somente sobre investimentos, 
poupança e planejamento, mas 
também a respeito da própria 
TELOS”, resume.

O portal também ajudou 
Sitton a organizar suas finan-
ças. Com a planilha disponível 
no site, teve noção de seus 
gastos e começou a se planejar 
melhor, o que lhe permite ficar 
mais tranquilo com os recursos 
investidos. 

Leia a seguir a entrevista com 
Francisco Sitton:

Um aluno aplicado
Aposentado entusiasta do curso de Educação Financeira e 

Previdenciária da Fundação conta sua experiência 

> O que você achou da criação do 
Portal de Educação Financeira e 
Previdenciária da TELOS? 

Achei o portal excelente, e 
quero parabenizar a TELOS pela 
iniciativa de difundir entre a nos-
sa comunidade temas essenciais, 
como previdência e mercado 
financeiro.

 Como ficou sabendo de sua  cria-
ção e por que o procurou? 

Conheci ao acessar o site da 
Fundação. Fiz o curso porque sei 
das minhas deficiências nesta 
área, principalmente em relação 
à grande variedade de investi-
mentos existentes. 

> Até agora, qual módulo lhe 
agradou mais? Por quê?

Todos os módulos são edifican-
tes e trazem muita informação. O 

setor de investimentos, no entanto, 
é complexo e, por isso, o módulo que 
mais me agradou foi o oitavo, sobre 
o mercado de ações no Brasil.  

> Uma das idéias do Portal de Edu-
cação da TELOS é melhorar o co-
nhecimento dos participantes sobre 
investimentos, poupança, planeja-
mento, entre outros assuntos. O que 
você pôde aprender com ele?

Aprendi muito com as in-
formações fornecidas nos mó-
dulos do curso, não somente 
sobre investimentos, poupança 
e planejamento, mas também a 
respeito da própria TELOS. Saber 
da missão, visão e valores da 
Fundação já é uma aprendiza-
gem que transmite segurança 
e certamente orgulha todos os 
Participantes.

Sobre a poupança eu nunca 
tinha encarado como uma des-
pesa fixa e aprendi que deve ser 
assim para dar certo, boa dica! 

> O portal possui uma ferramenta 
de organização de uma planilha 
financeira. Você a utiliza? Ela 
tem sido útil para organizar suas 
finanças?

Sim, comecei a utilizar a pla-
nilha financeira fornecida pelo 
curso. Já percebo que ela me 
auxilia e dá uma visão ampla e 
um controle eficiente de minhas 
despesas além de possibilitar um 
controle sobre investimentos em 
ações, renda fixa, etc. 
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Você já deve estar come-
çando a planejar seu orça-
mento para 2011 e decidindo 
onde e como investir. É hora, 
portanto, de avaliar se o valor 
de sua contribuição mensal ao 
Plano de Contribuição Defini-
da (PCD), irá proporcionar, no 
futuro, uma renda que mante-
nha seu poder aquisitivo após 
a aposentadoria.

Este ano a alteração de contri-
buição será realizada no mesmo 
período de reavaliação do Perfil 
de Investimento do Plano, entre 
20 de setembro e 15 de outubro, 
mas só entrará em vigor em 1º 
de janeiro de 2011. 

Aportes	entre	3%	e	8%	de	
seu salário são acompanhados 
em igual percentual pelo Patro-
cinador (Embratel, Star One, 
PrimeSys, TVSAT e TELOS).

Não há limite para a con-
tribuição individual ao Pla-
no. Na hora de se planejar, é 
importante lembrar que os 
principais diferenciais dos in-

vestimentos em previdência 
privada são a não incidência 
de imposto sobre rendimen-
tos na fase de acumulação; o 
diferimento do imposto que 
é	deduzido	(até	12%	da	renda	
bruta anual) da base de cál-
culo do Imposto de Renda e, 
ainda, possibilidade de opção 
pelo regime de imposto de 
alíquotas regressivas. 

Antes de decidir sobre a 
contribuição mensal para 
2011, acesse o menu “Simu-
ladores”, disponível na página 
principal do site da TELOS, e 
clique em “Imposto de Renda” 
para ter acesso (mediante 
senha) ao menu Serviços/
Simulador de IR. 

Veja abaixo um exemplo 
com diferentes percentuais 
de contribuição para o PCD  
e a economia no IR durante 
a fase contributiva, já que o 
benefício futuro será tribu-
tado de acordo com o regime 
escolhido pelo Participante.

Contribuição para o PCD - 
hora de planejar 

Qual será sua contribuição para 2011? 

> E os sorteios? O que acha deles?
Tenho conhecimento dos 

sorteios, mas ainda não fui 
premiado. Os livros que os 
ganhadores estão recebendo 
são enriquecedores.

> E dos pontos de encontro?
O ponto de encontro é Clas-

se A! Parabéns! Tenho perdido 
a oportunidade de acesso 
para as perguntas, mas estou 
tomando conhecimento delas 
e das informações dadas pe-
los especialistas.

> Alguma sugestão para o 
portal? 

Como já tive oportunidade 
de mencionar acima, para 
mim o mercado de ações é 
muito interessante, mas deixa 
um pouco de dúvida. Creio 
que o oitavo módulo poderia 
esclarecer melhor os desdo-
bramentos e agrupamentos 
de ações, por exemplo.

Aproveito esta oportuni-
dade para agradecer a todos 
vocês que trabalham na Fun-
dação, aos patrocinadores e 
diretores, a todos que fazem 
com que a TELOS seja sólida, 
transparente, eficiente e mo-
derna. Todos nós percebemos 
que vocês têm procurado ofe-
recer informações que pode-
mos traduzir como educação. 
Isto só pode ser interpretado 
como sendo o desempenho 
eficiente do valor que a TELOS 
concebe e é conhecido como 
responsabilidade social.

Vocês nos transmitem se-
gurança e são, sem dúvida, o 
principal motivo de nos orgu-
lharmos de nossa Fundação. 
Parabéns, TELOS!

SimulAção: SAlário r$ 4.000,00
Contribuição TELOS 0% 8% 12%

Valor mensal 0,00 320,00 480,00

Base do Imposto Mensal* 3.618,58 3.298,58 3.138,58

Imposto Mensal 308,56 236,56 200,56

Imposto Anual 4.011,28 3.075,28 2.607,28

Dúvidas sobre o tema? Clique Aqui! +

*excluído contribuição inss
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Encontro sobre Educação Previdenciária

Convidada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), a TELOS apresentou 
seu Programa de Educação em um evento sobre o tema. O Seminário de Educação Previdenciária e 
Financeira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar promovido pela Previc foi realizado 
em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na capital paulista, o encontro contou com o relato de Carlos Alberto 
Tavares de Almeida, Diretor de Seguridade da Fundação, no dia 23 de julho. Carlos Alberto apresentou o 
amplo programa, que engloba os dois Planos de Benefícios da Fundação - PCD e PBD. 

TELoS atrai atenção de outras fundações

A troca de experiência entre entidades de previdência privada fechada é uma prática 
comum. Nos últimos meses, a TELOS recebeu representantes de outras 5 fundações 
interessados em conhecer mais sobre seus processos internos. 

ganhador de promoção - TV Lcd

Alessandro Santos Silva, nosso Participante que trabalha 
na TVSAT, foi o vencedor da promoção cultural “Entre em 
campo e concorra a uma TV LCD 26”. O sorteio foi 
realizado no dia 20 de julho. Todos os Participantes que 
completaram o sexto módulo do curso de “e-learning” do 
Portal de Educação Financeira e Previdenciária da 
Fundação concorreram. “Agradeço à TELOS por essa 
grande surpresa”, comemorou. Parabéns, Alessandro!

ISO 9001:2008 - conquista renovada
abnT revalida certificação do Sistema de  

Gestão da Qualidade da TEloS (SGQ) até 2013

Após minucioso processo 
de auditoria, a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) revalidou, até 2013, a 
conformidade do Sistema de 
Gestão da Qualidade (SGQ) 
com a norma ISO 9001:2008, 
que certifica a excelência da 
atuação da TELOS.

O SGQ, composto pelas 
atividades de recebimento 

de contribuição, gestão de 
investimentos, concessão e 
manutenção de benefícios 
previdenciários e concessão de 
empréstimos, foi certificado 
pela primeira vez em 2007 e, 
embora o selo tenha validade 
de três anos, o sistema vinha 
sendo monitorado e auditado 
semestralmente.

A manutenção deste selo 

de qualidade reforça o com-
promisso da Fundação em 
garantir e assegurar os pro-
cessos de gerenciamento da 
qualidade e transmite para o 
Participante a segurança com 
o zelo de seu patrimônio, a 
certeza da correta concessão 
de benefícios e serviços e a 
constante busca pela melho-
ria do atendimento prestado. 
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