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editorial
> O período foi marcado por importantes 
avanços e ações voltadas para garantir um 
futuro seguro e a satisfação dos Participantes 
e Assistidos. 
 Como você poderá ler nesta edição, o 
Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) da 
Fundação foi recertificado pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) até 
2013. 
 A ABNT atestou que os mais importantes 
processos da TELOS - Gestão de Investimen-
tos, Concessão de Benefícios e Concessão 
de Empréstimos- estão em conformidade 
com padrões internacionais de qualidade 
estabelecidos pela Norma ISO 9001:2008.
 As boas notícias não param por aí. Em-
penhando ainda mais esforços ao longo do 
ano para melhorar a qualidade dos serviços 
prestados, a Central de Atendimentos con-
seguiu reduzir significativamente o tempo 
de espera pelo atendimento e o número de 
ligações abandonadas, atingindo níveis su-
periores às melhores práticas do mercado. 
 Em junho, mudanças nas regras do em-
préstimo aboliram o antigo calendário fixo 
de requerimento, agilizando a liberação 
dos créditos. E, a partir de fevereiro, todos, 
sem exceção ou limite e idade, poderão, de 

acordo com o limite disponível, solicitar em-
préstimos sem necessidade da declaração de 
condições de saúde, desde que estes valores 
não ultrapassem R$ 50 mil. 
 O Regulamento do PCD foi mais uma vez 
adaptado às expectativas dos participantes. 
Desta vez, foi abolida a idade mínima para 
inclusão dos filhos como Beneficiários dos par-
ticipantes ativos e Assistidos em Saque Progra-
mado. Outra mudança foi a possibilidade dos 
Assistidos em Saque Programado requererem, 
em qualquer data, a antecipação de até 20% 
do seu saldo de conta em até duas parcelas. 
 Em entrevista exclusiva para nosso nú-
mero de fim de ano, o Diretor de Assuntos 
Atuariais, Contábeis e Econômicos da Su-
perintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Diace/Previc), Edevaldo 
Fernandes da Silva, falou sobre a proposta do 
órgão de fomentar programas de Educação 
Financeira e Previdenciária, como o desen-
volvido pela TELOS com grande sucesso. 
 Com este número comemoramos 20 edições 
do Em Linha, mostrando o que a TELOS tem feito 
para tornar seu futuro mais tranquilo.

 Feliz 2011! 
 Em Linha com você.

Gerência de Relacionamento com Participante 

Em 2011, ainda mais Em Linha com você
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Antes mesmo de o ano acabar, a avalia-
ção dos nossos resultados já sinalizam 
um 2010 de excelentes resultados. 
A TELOS registrou, até o final de no-
vembro, superávit de R$ 113 milhões, 
sendo R$ 23 milhões no Plano de 
Contribuição Definida (PCD) e R$ 
90 milhões no Plano de Benefício 
Definido (PBD). 

No acumulado, o ex-
cedente corresponde a 
R$ 392 milhões, com R$ 

95 milhões no PCD e R$ 
297 milhões no PBD.

O superávit correspon-
de ao excedente financeiro 

obtido em relação aos com-
promissos totais dos planos 

de benefícios de uma entidade de 
previdência. Ou seja, os Participantes 

e Assistidos podem ficar tranquilos, pois 
os recursos acumulados são mais do que 
suficientes para garantir a continuidade do 
pagamento dos benefícios nas condições 
contratadas .

A existência do superávit, no entanto, 
não permite descuidos quanto à segurança 
dos recursos dos Planos, pois é certo que os 
períodos de tranquilidade e de bons resul-
tados se revezam com os de turbulência e 
resultados menos satisfatórios.

O patrimônio total dos Participantes 
administrado pela Fundação alcançou em 
novembro mais de R$ 4 bilhões.

Política de investimentos da 
Fundação

Os excelentes números alcançados re-
sultam de uma Política de Investimentos 
eficiente e em uma gestão conservadora 
baseada em rigorosos padrões de segu-
rança que visam preservar a liquidez, a 
solvência e o equilíbrio dos planos de 
benefícios. Essa atitude tem acumulado 
saldos positivos desde 2004.

Superávit de novo
Planos obtiveram bons resultados

Dúvidas sobre o tema? Clique Aqui! +
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A Central de Atendimento da TELOS, ape-
sar de sua contínua boa avaliação por parte 
dos participantes (77% deles afirmam nunca 
ter tido dificuldade de acesso), permanece 
buscando melhorias. Prova disso é ter di-
minuído a quantidade de Participantes que 
desistem de ser atendidos quando buscam 
informações (o chamado abandono) a prati-
camente zero.

Em 2007, por exemplo, 24% das chamadas 
feitas por mês eram abandonadas. Em 2010, 
a média foi de apenas 1,2%, melhor do que o 
estabelecimento como padrão de qualidade 
por especialistas.

O tempo de espera por atendimento tam-
bém decresceu. Há três anos, os participantes 
tinham que aguardar, em média, 1:40 minuto 
para conseguir acesso à uma atendente pelo 
telefone. Hoje este tempo está em 37 segun-
dos.

As melhorias se devem ao empenho da 
equipe de atendentes e ao aumento da con-
fiança dos Participantes nas informações dis-
ponibilizadas por meio da URA (Unidade de 
Resposta Audível, a gravação que inicialmente 
atende as chamadas). 

Atualmente, a URA tem oito canais de 
atendimento, o que agiliza o atendimento 
sem gerar filas de espera. Em 2009, por exem-
plo, 5,8% das ligações foram atendidas pela 
URA. Este ano, o número subiu para 12%, 
o que comprova a confiança nessa fonte de 
informação.

Central de Atendimento 
supera as metas para 2010

Órgão praticamente zera número de chamadas abandonadas

Site também melhora

O site da TELOS é outra fonte de infor-
mação bastante procurada por Partici-
pantes e Assistidos. A cada ano cresce o 
número de usuários deste canal. 

Com conteúdo mais bem elaborado e 
melhor apresentação, a página teve, até 
novembro, mais de 350 mil acessos –15% 
a mais do que em 2009.

“Na medida em que as pessoas buscam 
informação na URA, as atendentes podem se 
concentrar nos atendimentos a dúvidas ou 
problemas mais específicos. Isso agiliza os 
contatos, reduz o tempo de espera e melhora 
o atendimento para todos”, explica Eude-
te Pereira, Gerente de Relacionamento da  
TELOS.

O processo de melhoria do atendimento 
deve muito à implementação do Sistema de 
Gestão de Qualidade em 2007. Com ele, a 
TELOS passou a moni-
torar seus serviços 
de atendimento e 
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Dúvidas sobre o tema? Clique Aqui! +

a estabelecer indicadores a fim de mensurar 
quanto e como é possível melhorar sua per-
formance. 

Apesar de pesquisa entre indicadores de 
outras entidades demonstrar que a Fundação 
apresentava bons níveis de atendimento, veri-
ficamos que os participantes, embora satisfei-
tos com o atendimento em geral, ainda faziam 
críticas relacionadas ao contato telefônico.

 Isso nos fez rever os indicadores e trabalhar 
para melhorar ainda mais.

Novas metas foram estabelecidas e atingi-
das, gerando o resultado agora apresentado.

“A melhoria contínua dos processos e 
canais de comunicação/atendimento está 
contribuindo, cada vez mais, para a rápida 
solução das solicitações do nosso público”, 
garante Eudete.
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Diretor da Previc elogia 
atuação da TELOS em educação 

financeira e previdenciária
Em entrevista ao Em Linha, o Diretor de 

Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômi-
cos da Superintendência Nacional de Pre-
vidência Complementar (Diace/Previc), 
Edevaldo Fernandes da Silva, elogiou as 
ações da TELOS em educação financeira e 
previdenciária.

Para Silva, essas atividades deram à 
Fundação, uma das oito entidades que es-
tão de acordo com a Instrução que orienta 
sobre o planejamento de programas de edu-
cação financeira, “uma visão de construção 
continuada e participativa”.

Nesta conversa, o diretor da superin-
tendência fala sobre a importância de 
ter participantes educados e cientes do 
funcionamento dos planos de previdência 
complementar. Leia abaixo a entrevista:

O segmento de previdência complementar, 
em especial as entidades fechadas, tem se 
destacado no estímulo à educação financeira 
e previdenciária e a Previc busca estimular essa 
ação. O fomento a estes programas é prioritário 
para a superintendência?

Sim. A Educação Previdenciária é uma das  •
diretrizes da PREVIC. Nela atuamos fomen-
tando, estimulando e orientado as ações das 

EFPC no desenvolvimento e consolidação de 
suas ações.

Por quê?
Pela prioridade dada pelo governo brasileiro  •

à questão previdenciária, pela necessidade de 
educação previdenciária e financeira existente 
na sociedade, e que nos impõe: 

(1) Prover acesso à informações qualificadas; 
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(2) Possibilitar a transformação da informa-
ção em conhecimento, de modo a qualificar 
(formar) a ação de trabalhadores (e seus be-
neficiários) e patrocinadores (instituidores), 
de modo a estimular e orientar a plena par-
ticipação destes durante os ciclos: de vida e 
laboral. Ou seja, desde o acesso ao mercado 
de trabalho, via sua admissão, durante a sua 
carreira e vida laboral e até o pleno gozo dos 
benefícios previdenciários.

(3) Orientar a tomada de conhecimento para 
a gestão participativa e qualificada na vida das 
entidades e, principalmente, para as situações 
existentes nos seus planos de benefício.

Existem hoje no Brasil apenas 8 entidades com 
programas de previdência aprovados pela Pre-
vic (entre elas a TELOS), ou seja, que atendem a 
Instrução Normativa 32. A Previc tem alguma 
expectativa quanto ao crescimento deste nú-
mero a curto ou médio prazo?

A PREVIC entende que é papel das EFPC atu- •
arem como propulsores da cultura previden-
ciária, fomentando, estimulando e atuando 
em todas as etapas e integrando suas ações a 
Educação Previdenciária. 

Em 2009, 16 EFPC apresentaram programas 
para 34 planos de benefícios, sendo que 8 enti-
dades tiveram 26 planos aprovados, entre elas 
a Fundação TELOS, que teve dois planos com 
programas aprovados. Já em 2010, os núme-
ros demonstram um crescimento acelerado, 
foram 29 EFPC que apresentaram programas 
para 148 planos.

Projetamos para os próximos anos que to-
das as entidades irão integrar seus processos 
de trabalho em programas de Educação Previ-
denciária, essa é a nossa meta.

Os programas de educação desenvolvidos pelas 
entidades vão ajudar na melhoria do relaciona-
mento das entidades com seus participantes? 

Que benefícios esses programas trazem?
Ajudam sim, e de modo fundamental. A  •

educação financeira e previdenciária é funda-
mental para que os participantes e assistidos 
possam interagir ativamente na gestão dos 
planos de benefícios. O processo educacio-
nal aliado a transparência e qualidade das 
informações capacitam os participantes e 
assistidos para o exercício da fiscalização e do 
acompanhamento do seu patrimônio previ-
denciário, demandando qualidade na gestão 
de seus planos de benefícios.

O Programa de Educação Financeira e Previ-
denciária da TELOS foi aprovado pela Previc em 
fevereiro de 2010 e estamos trabalhando para 
manter esta aprovação em 2011. O que esta 
“certificação” transmite para os participantes? 
Eles podem esperar mais das entidades que têm 
esta preocupação?

A aprovação do programa da Telos foi um  •
dos primeiros atos em que tive a oportunidade 
de atuar na PREVIC. Ele representa uma grande 
janela de oportunidade para a entidade, seus 
participantes e suas patrocinadoras. 

Eu tenho a firme impressão de que essa 
janela abriu na TELOS a visão de construção 
continuada e mais participativa. Todos os pro-
gramas que foram aprovados em 2010 deverão 
enviar relatórios de acompanhamento, men-
suração e efetividade, que esperamos sejam 
pontos de controle para a melhoria continua. 

A PREVIC passou a adotar como metodolo-
gia a supervisão baseada em riscos - SBR, que 
nos obriga a olhar, analisar e evidenciar as 
entidades de acordo com os riscos a que estão 
expostas. Assim, a PREVIC entende que enti-
dades com programas de educação previden-
ciária têm melhores condições de gerir suas 
atividades baseada no controle, mitigação e 
eliminação de seus riscos.

Dúvidas sobre o tema? Clique Aqui! +
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A Fundação, através de uma eficiente gestão 
de investimento, cumpriu todas as suas metas 
de rentabilidade, conseguindo atender os com-
promissos assumidos com os Participantes em 
relação aos reajustes de benefícios.

Tanto para os que optaram pela variação 
do IGP-DI quanto aqueles que decidiram pela 
rentabilidade da conta coletiva, o reajuste fará 
mais que repor o poder de compra, visto que 
concedemos aumento real, acima da inflação 
medida pelo IPC-3i (índice da Fundação Ge-
túlio Vargas – FGV que mede a evolução do 
custo de vida para indivíduos com mais de 60 
anos de idade).

Os índices de reajuste, vigentes, a partir de 
1º de dezembro, são os seguintes:

Plano de Contribuição Definida – PCD
Para aqueles que optaram pela rentabilida-

de da conta coletiva, o reajuste foi de 13,11%, 
em 1º de dezembro de 2010.

Quem decidiu pela variação do IGP-DI, 
o aumento em dezembro de 2010 será de 
10,75%, sendo concedido, no entanto, somen-
te após o ajuste de 2009 que não havia sido 
aplicado pela TELOS. 

 Plano de Benefício Definido- PBD
Os participantes que escolheram a variação 

do IGP-DI terão 10,75% e, a exemplo do PCD, 
o índice será aplicado somente após o reajuste 
de 2009.

Aqueles que ainda continuam vinculados à 
tabela salarial da Patrocinadora Instituidora, 
dependerão da assinatura do acordo coletivo 
da empresa com seus empregados.

Conheça os valores do reajuste de benefícios
TELOS concede aumento superior ao IPC-3i

 nota de esclarecimento - 
reajuste de dezembro de 2009

 É importante lembrar que, em função da 

variação negativa do IGP-DI no período entre 

dezembro de 2008 e novembro de 2009, a 

TELOS, provisoriamente, deixou de aplicar o 

índice em dezembro do ano passado, man-

tendo o valor dos benefícios inalterados 

durante todo o ano de 2010. Em novembro 

de 2010, o Conselho Deliberativo decidiu 

pela aplicação do índice, retroativamente a 

dezembro de 2009.

Evolução dos benefícios X iPc-3i
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Às vésperas do Ano Novo, 
boas notícias para os Parti-
cipantes e Aposentados da 
TELOS. Mudanças foram 
feitas no sistema de conces-
são e tomar empréstimos 
fica ainda mais fácil a partir 
de 1º de fevereiro de 2011, 
quando começam a valer as 
novas regras.

De fevereiro em diante, 
não serão mais exigidos os 
questionários de condições 
de saúde para os interessados 
em empréstimos de até R$ 
50 mil. 

Após tentativas envol-
vendo diversas seguradoras, 
as novas condições foram 
negociadas com a Bradesco 
Vida e Previdência que será 
a companhia responsável 
também pelo Seguro Pres-
tamista, que dá garantia aos 
empréstimos.

E m b o r a  e m  2 0 0 8  a  
TELOS tenha melhorado as 
condições de concessão, con-
seguindo que a seguradora 
exigisse avaliações de saúde 
somente para empréstimos 
acima de R$ 30 mil ou R$ 15 
mil, respectivamente, para 
aposentados e pensionistas, 
ainda não estávamos aten-
dendo plenamente a nossos 
Participantes, em especial os 

aposentados com mais de 70 
anos, que continuavam sujei-
tos à avaliação, independente 
do valor solicitado. Com a 
mudança, a maioria dos par-
ticipantes será atendida.

A grande vantagem das 
alterações, de acordo com o 
Gerente de Empréstimos da 
Fundação, Flávio Marcílio, 
é a ampliação do número de 
pessoas beneficiadas. “Mais 
gente poderá pegar emprés-
timos. Nós já vínhamos ten-
tando há mais de um ano e 
agora conseguimos. Estamos 
felizes por poder oferecer isso 
aos nossos Participantes”, 
resume. 

Calendário fixo
Em 2010, outra impor-

tante alteração nas regras de 
concessão de empréstimos foi 
implementada. A Fundação 
eliminou, em 1º de junho, o 
calendário fixo para recebi-
mento do crédito. Com esta 
medida, os participantes 
passaram a programar a data 
de crédito de sua preferência, 
respeitando o prazo mínimo 
de três dias úteis, sem a taxa 
de antecipação de R$ 40 co-
brada quando o participante 
requeria empréstimos fora do 
calendário quinzenal.

Empréstimo – O que era bom vai ficar ainda melhor

a importância do 
Seguro Prestamista

Embora de grande 
importância para os usu-
ários, os empréstimos 
concedidos pelas enti-
dades de previdência 
privada não são conside-
rados como benefícios, 
sob o ponto de vista da 
legislação, mas apenas 
como alternativa de in-
vestimento dos recursos 
dos participantes.

No caso da TELOS, os 
recursos utilizados para 
empréstimos perten-
cem aos aposentados 
em renda vitalícia e, por 
este motivo, não pode 
prescindir de todas as 
garantias possíveis. Por 
isso a Diretoria Executiva 
optou por estipular uma 
apólice de seguro presta-
mista, pois ela oferece, 
com excelente relação 
custo/benefício, a ga-
rantia necessária para 
inadimplência provoca-
da por óbitos. Ou seja, 
se ocorrer o falecimento 
de algum mutuário, o 
seguro restitui à conta 
coletiva (recursos dos 
aposentados) o saldo 
devedor emprestado. 

Dúvidas sobre o tema? Clique Aqui! +

Jornal da TEloS • nº 20 • dEzEmbro 2010 9



Dúvidas sobre o tema? Clique Aqui! +

A adesão à TELOS é opcio-
nal para todos os colaborado-
res da Embratel, TVSat, Pri-
mesys, StarOne e da própria 
fundação. Os benefícios são 
conhecidos por todos, mas o 
que atrai novos participan-
tes? O Em Linha procurou 
essas respostas e descobriu 
que a confiança na adminis-
tração e o incentivo de cole-

gas são duas grandes razões 
para que funcionários dos 
patrocinadores façam parte 
da Fundação. Mas, claro, há 
vários outros motivos.

O Gerente de Contas da 
Embratel Edson Cunha, por 
exemplo, aderiu há pouco ao 
Plano de Contribuição Defini-
da (PCD), mesmo tendo sido 
contratado cinco anos atrás. 
Segundo ele, a confiabilidade 
e o incentivo dos colegas de 
trabalho, que viam muitas 
vantagens na associação, fo-
ram essenciais para a tomada 
de decisão.

Os benefícios fiscais e a 
formatação do plano também 
colaboraram, afirma Cunha. 
“O fato de poder receber o 
beneficio de maneira mensal 
e vitalícia ou poder escolher 

um percentual dos recursos 
acumulados a ser recebido 
também mensalmente foram 
molas propulsoras da deci-
são”, conta. “Resumindo, o 
que me atraiu foi, além dos 
amigos, o trinômio flexibili-
dade, confiabilidade e incen-
tivo fiscal”.

Ao iniciar sua participação 
na TELOS, o gerente, há 22 
anos no mercado, tinha em 
mente a manutenção de sua 
qualidade de vida após a apo-
sentadoria. Por isso, agora ele 
faz parte do grupo de incen-
tivadores de novas adesões. 
“Não esperem tanto. Pensem 
no seu futuro agora e reser-
vem um tempo para saber o 
que é a fundação e como ela 
funciona”, aconselha.

Certeza de boa administração 
e incentivo de colegas servem 

de estímulo a adesões

Site possui informações sobre adesão

Interessado em participar da TELOS? O caminho é fácil. Basta acessar o site da TELOS e 
clicar em ‘Faça Agora sua Adesão”. 

O link levará a um formulário que deve ser preenchido e enviado à Central de Aten-
dimento da TELOS. O documento também pode ser solicitado pelo endereço eletrônico  
cat@telos.org.br ou pela rit: 521-6900. 
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Edson de Lourdes, depois de 
31 anos trabalhando na Em-
bratel, decidiu abrir a vida para 
uma antiga paixão, o cinema. 

Durante sua infância em Juiz 
de Fora, Edson Lourdes, hoje 
com 57 anos, nutria uma pai-
xão pela sétima arte. O menino 
adorava ir aos cinemas de Juiz 
de Fora acompanhar os últimos 
lançamentos e se encantava 
com a grande tela. A paixão au-
mentou quando, ainda garoto, 
conseguiu atuar como proje-
cionista em uma sala de sua 
cidade natal, da mesma forma 
que o Totó do clássico italiano 
“Cinema Paradiso”. 

Ao contrário do protagonis-
ta do filme, porém, Edson não 
seguiu carreira no cinema. Ao 
menos naquele momento. 

Foi trabalhar como técnico 
de telecomunicações da Em-
bratel, emprego que sempre 
adorou e ao qual se dedicou 
com afinco por três décadas. O 
trabalho o ajudou a comprar 
equipamentos de cinema, de 
acordo com a época. Em 1974, 
adquiriu uma câmera “Super 8” 
e em 1985, de vídeo VHS, quan-
do passou a filmar eventos 
sociais. Mais recente, comprou 
máquinas digitais para fazer 
seus filmes. E não deixou de 
assistir as últimas produções.

“Sempre busquei ver filmes 
de todos os tipos”, garante. 
“Hoje, como Juiz de Fora não 

possui cinema com exibição 
em três dimensões, vou ao Rio 
de vez em quando”.

Ao se aposentar, em 2006, 
pelo Plano de Contribuição Defi-
nida (PCD) da TELOS, se deparou 
com uma questão comum a 
quem está acostumado à rotina 
corporativa: o que fazer agora? 
“Um leque de possibilidades se 
abriu. Podia viajar, ficar em casa, 
curtir a família etc –coisas que a 
gente não consegue fazer com 
total liberdade quando está 
trabalhando”, diz.

Edson fez tudo isso e mais 
um pouco. Um ano depois de 
se aposentar, matriculou-se 
em uma universidade local e 
foi aprender mais sobre sua 
paixão de infância –o cinema. 
Fez o curso de Produção Audio-
visual e, em meio a teorias da 
comunicação e estilos cinema-
tográficos, colocou a mão na 
massa, ou melhor, na câmera, 
e produziu alguns filmes com 
equipamento próprio.

O ex-funcionário da Embra-

tel destaca dois. O primeiro é 
um documentário sobre João-
zinho da Percussão, músico 
que acompanhou, entre outros, 
Jorge Ben Jor, Chico Buarque e 
Tim Maia. A produção foi exi-
bida no Festival Primeiro Plano 
de Cinema.

O outro é “Noturno”, ficção 
de dez minutos sobre o drama 
de uma mãe que recebe a liga-
ção do suposto sequestrador 
de sua filha. O enredo do filme, 
segundo o novo cineasta, tem 
proximidades com o que o vice-
presidente da República, José 
Alencar, vivenciou. Por isso, 
decidiu enviar-lhe uma cópia.

“Não esperava uma resposta. 
Afinal, uma pessoa tão ocupada, 
teoricamente não teria tempo 
para assistir um filme por mim 
produzido”, afirma. No entanto, 
para surpresa de Edson, tempos 
depois chegou à sua casa um 
telegrama de Brasília no qual 
Alencar o parabenizava pela 
produção. “Fiquei surpreso e 
adorei, me senti bastante valo-
rizado”, lembra. “Valeu o esforço 
de ter feito o filme”.

Para ele, não só o reconheci-
mento por parte de uma pessoa 
importante foi o que valeu. Achei 
excelente fazer uma faculdade 
após me aposentar. “O convívio 
com pessoas mais jovens abriu 
minha cabeça e até facilitou a 
relação com meus filhos”, conta. 
“Recomendo para todos”.

Em linha com a telona

Dúvidas sobre o tema? Clique Aqui! +
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Promoção aluno nota 10: ganhador é de minas! 

Crisoelton Terto Vilas Boas, nosso Participante Ativo de Belo Horizonte, é o felizardo 
ganhador do netbook sorteado na Promoção Cultural do Portal de Educação Financeira e 
Previdenciária da TELOS. 

Parabéns! 

calendários

Os calendários de eventos referentes a 2011 de Ativos e Assistidos já estão disponíveis no 
menu eventos da página principal do site. Logo em janeiro, Aposentados e 
Pensionistas do PCD com reajuste fixado pelo IGP-DI poderão optar por fazer a 
troca pelo índice de Rentabilidade do Plano. A data limite para se manifestar 
termina no último dia útil do mês. 

Já os Aposentados do PBD com reajuste pela Equivalência Salarial que decidirem adotar o 
IGP-DI, o prazo é mais longo - 31 de outubro. 

Em ambos os casos, a opção é irreversível.

dúvidas - não guarde com você

Desde a última edição, o informativo da TELOS possui, ao fim de cada texto, um botão 
chamado “Dúvidas sobre o tema? Clique aqui”. Ele leva o leitor a um formulário onde a dúvida 
pode ser enviada à Central de Atendimento. A novidade faz parte do esforço da 
Fundação de facilitar a comunicação com Ativos e Assistidos. Não deixe de enviar seus 
comentários e perguntas. É importante para você. É importante para nós!

Pesquisa anual Telos

A Gestner Gestão e Consultoria foi a empresa selecionada pela Fundação para 
realizar a Pesquisa de Satisfação Anual em 2011.

O objetivo da consulta é conhecer a opinião dos Participantes sobre a TELOS, seus 
benefícios e serviços prestados. Os resultados vão contribuir para melhorar ainda 
mais a nossa Fundação.

As entrevistas serão aplicadas exclusivamente por telefone e de forma aleatória, no 
decorrer de janeiro de 2011. Assim, caso você seja contatado pela Gestner, responda 
ao questionário especialmente elaborado para esta Pesquisa. Serão apenas alguns 
minutos do seu tempo.

Colabore com a TELOS! Sua participação é muito importante.
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