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editorial
> O primeiro Em Linha de 2011 apresenta os resultados da pesquisa 

anual de satisfação, que confirma que a busca da TELOS por modernidade, 

eficiência, transparência e solidez é reconhecida por você, leitor. Afinal, 

quando perguntada se esses adjetivos poderiam ser atribuídos à Fundação, 

a imensa maioria respondeu que sim.

 Os principais dados da pesquisa feita pela empresa de consultoria   

podem ser lidos neste 21º Em Linha. Os resultados positivos, aos quais 

agradecemos, só nos fazem continuar trabalhando. Não podemos nos 

acomodar se queremos continuar contando com o reconhecimento dos 

participantes.

 Além dos números e impressões passadas pela pesquisa de satisfação, 

reportamos as comemorações do Dia do Aposentado.

 Trazemos também um guia sobre quem pode ser e quais os direitos do 

beneficiário do Participante.

 Agradecendo mais uma vez pela sua avaliação, desejamos a todos uma 

boa leitura!

Gerência de Relacionamento com Participante 

Obrigado!
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Muitas vezes nos perguntamos quais seriam 
os valores estimados do benefício da TELOS após 
a aposentadoria ou quanto custaria a prestação 
daquele empréstimo oferecido pela Fundação com 
taxas inferiores às praticadas pelo mercado. Pois 
bem, há uma forma muito simples de tirar essas 
dúvidas. O site da TELOS (www.fundacaotelos.
com.br) possui simuladores que fazem essas e 
outras contas.

Para acessá-los, basta clicar no menu “Simu-
ladores” presente no alto da página inicial do 
site, e escolher a opção desejada. Em seguida, 
será necessário indicar o Patrocinador e inserir 
o número de matrícula, senha da URA e CPF. É 
possível fazer simulações de valores de aposenta-
doria, empréstimos, imposto de renda e resgates 
de saldos de contribuições.

O simulador de benefícios, partindo de premis-
sas fornecidas por você,  estimará a aposentadoria  
em Renda Mensal Vitalícia ou Saque Programado. 
Assim, fica fácil ter uma ideia de quanto você po-
derá receber no momento da aposentadoria, de 
acordo com a contribuição feita ao longo do tem-
po. Insira valores de contribuição diferentes dos 

atuais para perceber a variação da renda futura.
Uma ótima ferramenta para visualizar o efeito 

do incentivo fiscal é o simulador de Imposto de 
Renda. Nele você pode verificar o quanto o au-
mento do percentual de contribuição reflete na 
redução do imposto.

Na planilha de simulação de resgate você pode 
obter uma estimativa de quanto seria o resgate se 
a intenção for a de não receber uma aposentadoria 
pela TELOS.

Já se o interesse é o de obter um empréstimo, 
você pode utilizar a ferramenta para conhecer os 
limites disponíveis, prazos e prestações.

Utilize os simuladores e veja o quanto estas 
ferramentas podem facilitar seu dia-a-dia!

Faça as contas agora!
Site da TELOS disponibiliza simuladores que calculam valores de 

benefícios e empréstimos, entre outras opções. Aproveite!

Dúvidas sobre o tema? Clique Aqui! +
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Nessa edição da pesquisa, os quase 
1.500 participantes de todas as regiões do 
país, convidados a avaliar a Fundação, apro-
varam a gestão, os benefícios  e os serviços  
prestados. 

A avaliação dos atributos relacionados à 
imagem da TELOS e que por integrarem a 

Em Alta
Resultado da Pesquisa Anual revela elevado índice de satisfação - 

96% dos entrevistados consideram a TEloS  ótima ou boa -  
melhor resultado em quatro anos.

Dúvidas sobre o tema? Clique Aqui! +

grau de satisfação com os investimentos

Otimo - 16%
Bom - 77%
Regular - 5%
Ruim - 1%
Péssimo - 0%

grau de aprovação geral sobre a telos

100%

99%

98%

97%

96%

95%

94%

93%

92%

91%
2 0 0 7      2 0 0 8      2 0 0 9      2 0 1 0

sua VISÃO são monitorados constantemente, 
apresentaram excelentes resultados. Dentre 
os entrevistados, 99% consideram-na sólida. 
Ou seja, estão seguros em relação aos inves-
timentos e à capacidade da TELOS continuar 
honrando seus compromissos. Os demais 
atributos avaliados foram modernidade (93%), 
eficiência (97%) e transparência (92%).

Em relação à gestão dos recursos, a avalia-
ção também foi muito boa. Dos que respon-
deram esta questão, 98% se dizem satisfeitos 
com a gestão de renda variável. Para a gestão 
de renda fixa, a aprovação foi de 97% . 

A TELOS,  embora satisfeita com os resul-
tados positivos, volta a sua  atenção para as 
críticas e sugestões recebidas, pois há um 
esforço constante em ouvir os participantes 
e aumentar a satisfação de quem se rela-
ciona com a Fundação. 

outros serviços pesquisados 
•  EMPRéSTIMOS - Segun-

do aqueles que  já usu-
fruíram da carteira de 
empréstimos,  90% se 
declararam satisfeitos 
ou parcialmente sa-
tisfeitos com as con-
dições apresentadas. 
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•  Site - 95% dos 
usuários classi-
ficaram o conte-
údo como “óti-
mo” ou “bom” e 
86% acreditam 
que ele os ajuda 
a conhecer mais 
sobre previdência 
privada e investi-
mentos. 

•  Portal De eDucação 
Financeira - embora ainda seja uma novi-
dade para a maioria e, por isso, pouco conhe-
cido pelos Participantes, o Portal  também foi 

bem avaliado, com 
destaque para 
a veiculação de 

notícias relacio-
nadas a investimentos 

e previdência, cujo 
objetivo é ins-

truir os participantes de modo que conheçam 
melhor os Planos de benefícios e a gestão 
financeira da teloS, preparando-os para as 
escolhas que deverão fazer em relação ao 
Plano. 

•  canaiS De atenDimento - o atendimento 
prestado nas diversas formas (telefônico, 

presencial, e-mail) que já contavam 
nas pesquisas anteriores com uma 

avaliação muito boa, conseguiram 
melhorar ainda mais estes índices, apre-

sentando uma satisfação média de 95,5%. 
o destaque fica com o 
contato através de e-
mails, que apresen-
tou o maior cresci-
mento no índice 
de satisfação, 
tendo alcança-
do 100% nas 
regiões nor-
te e Sul.

Dúvidas sobre o tema? Clique Aqui! +

Um ano de sólido crescimento 
Conforme antecipado na última edição deste jornal, em 2010, nossa administração 

financeira, ancorada numa segura política de investimentos, apresentou novamente um 
desempenho positivo terminando o ano com um sólido crescimento. 

Assim como ocorreu nos últimos anos, estamos acumulando um crescimento constante 
representado pelo superávit total de R$ 377 milhões. No exercício de 2010, o superávit  
foi de R$ 99 milhões. 

Este bom desempenho financeiro confirma o equilíbrio dos Planos de Benefícios e a 
saúde financeira da TELOS. 

Em breve, no Relatório Anual  2010, todos os Participantes e Assistidos da Fundação 
poderão ler e conhecer, em detalhes, estes resultados.
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‘Cultura previdenciária é 
muito importante’

O contabilista Roque Muniz de Andrade 
tem longa relação com a TELOS. Aposen-
tado pela entidade, ele hoje recebe benefí-
cios da Fundação, graças às contribuições 
feitas ao longo da carreira. Carreira, que, 
aliás, não acabou, pois ele hoje preside a 
Associação Nacional dos Contabilistas 
das Entidades de Previdência Privada 
(Ancep), organização que busca melhorar a 
prestação de contas dos fundos de pensão. 
Na condição de presidente, Roque Muniz 
falou ao Em Linha sobre a importância do 
investimento na cultura previdenciária 
no Brasil e comenta a situação do setor na 
atualidade. 

Leia a seguir a entrevista:

O setor de previdência privada existe de 
forma regulamentar há cerca de 30 anos 
no Brasil. Como vê a evolução da área 
nesse período? 

A evolução é positiva em termos de con- •
troles e segurança. Quanto ao crescimento, 
não evoluiu o número de entidades, mas o 

número de planos. O que se verifica hoje é 
a movimentação dos sindicatos e conselhos 
profissionais como os de contabilidade, 
medicina, advocacia, economia etc. na 
modalidade fundo instituído.

Qual a importância da educação sobre 
previdência nas grandes empresas? Como 
essas ações podem ajudar não só o associado 
mas também a própria entidade que o 
opera?

A cultura previdenciária é muito impor- •
tante tendo em vista que estimula o jovem 
a fazer poupança. Divulgar para todos os 
empregados que o valor que está poupan-
do agora é o que vai garantir uma vida mais 
tranquila após a sua aposentadoria uma 
vez que os proventos da previdência social 
são insuficientes.

Quais informações devem ser privilegiadas?

A disseminação efetiva da importância  •
de uma entidade fechada de previdência 
complementar (EFPC) para o trabalhador, a 

roque muniz, presidente da associação nacional dos Contabilistas 
das Entidades de Previdência Privada (ancep), fala ao Em linha 

sobre a importância de se planejar o futuro
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conscientização de que não somente o tra-
balhador, mas também seus beneficiários 
estarão amparados em situações diversas, 
a garantia de um futuro mais confortável, 
a idoneidade das instituições criando assim 
credibilidade nos controles das EFPC na  
administração das contribuições vertidas.

Como você avalia, de uma forma geral, o 
trabalho de educação previdenciária no 
Brasil?

é necessário incentivar mais a partici- •
pação, levando, desta forma, a população 
a uma reflexão. é preciso disseminar ma-
ciçamente, através dos meios de comuni-
cação, as vantagens da contribuição para 
a previdência complementar, tanto para 
os futuros participantes quando para a 
patrocinadora. 

Roque, você é aposentado pela TELOS. 
Qual a importância de ter feito suas 
contribuições ao longo dos anos? Sua vida 
hoje é mais tranquila por isso?

é com muita alegria que no final do  •
mês recebo meu contracheque contendo 
o resultado das minhas contribuições ao 
longo dos anos. Fico penalizado por aqueles 
aposentados, não vinculados a fundos de 
pensão, que só recebem o raquítico proven-
to do INSS após tantos anos de trabalho.

Explique ao associado da TELOS um pouco 
do trabalho da Ancep. Qual o papel da 
entidade?

A Ancep é uma entidade que convive  •
permanentemente com os contabilistas e 
técnicos das EFPC no sentido de padronizar 
o conhecimento a fim de que as demonstra-
ções contábeis cheguem nos órgãos fiscali-
zadores de forma fidedigna e transparente. 
Tal harmonização é feita por meio da reali-
zação de seminários, encontros regionais, 
fórum de debates, workshops e congressos. 
A Ancep ainda mantém convênio com o 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e 
com os Conselhos Regionais de Contabili-
dade do país. Coopera, ainda, com órgãos 
governamentais, como a Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar 
(Previc), a Secretaria de Políticas de Previ-
dência Complementar (SPPC), entre outras, 
e participa de discussões técnicas com 
outras entidades, entre elas a Associação 
Brasileira das Entidades de Previdência 
Privada (Abrapp).

Dúvidas sobre o tema? Clique Aqui! +

Jornal da TEloS • nº 21 • março 2011 7



Como ocorre anualmente, 
no dia 24 de janeiro a Associa-
ção Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Pri-
vada (Abrapp) e o Sindicato 
Nacional das Entidades Fecha-
das de Previdência Comple-
mentar (Sindapp) celebraram 
o Dia do Aposentado com o já 
tradicional evento realizado 
no Rio de Janeiro. 

Presente no evento, a  

‘Investimento na aposentadoria  
tem retorno certo’

Para Hélio Paschoal, aposentado homenageado pela TELOS em evento 
da Abrapp, pensar hoje no futuro é certeza de tranquilidade

Dúvidas sobre o tema? Clique Aqui! + Dúvidas sobre o tema? Clique Aqui! +

TELOS em conjunto com a 
ASASTEL (Associação dos As-
sistidos da TELOS) convidou 
Hélio Pascoal, Assistido do 
Plano de Benefício Defini-
do (PBD), para representar 
os quase 6.000 aposentados. 
Para Pascoal, que atualmente 
é Representante Regional da  
ASASTEL, o investimento des-
de cedo na aposentadoria é uma 
das poucas medidas que garan-
tem tranquilidade no futuro. 

“Estou aposentado há 14 
anos e, não fosse a TELOS, 

minha renda seria 60% me-
nor”, afirma. “Por isso, um 
recado que deixo para quem 
está entrando agora no mer-
cado de trabalho é investir 
parte de seus rendimentos 
em uma previdência comple-
mentar segura. Isso garante 
tranquilidade para o aposen-
tado e seus dependentes”.

Segundo ele, os anos traba-
lhados na Embratel, empresa 
na qual ingressou em 1976 e 
saiu em 1997 para se aposen-
tar, e a contribuição para a 
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Fundação ao longo do tempo 
lhes deram independência 
financeira e patrimonial. E 
isto lhe permitiu dar uma boa 
educação a seus três filhos.

Formado em Contabilida-
de, ele chegou a chefe do setor 
financeiro da Embratel em Mi-
nas Gerais e ajudou na infor-
matização da área financeira 
da empresa no Rio de Janeiro. 
Quando se aposentou, apro-
veitando o Plano de Demissão 
Voluntária que a companhia 
realizou  durante o processo 
de privatização, associou-se à 
Asastel e, em 2003, passou a 
ser representante regional da 
associação.

Por essa trajetória, fica fe-
liz por ter sido escolhido para 
representar os aposentados 
da TELOS na cerimônia da 
Abrapp. “Em um universo de 
mais de seis mil aposentados 
e pensionistas, ter sido esco-
lhido para participar de um 
evento tão importante foi 
uma honra para mim e todos 
meus familiares. Fiquei mui-
to orgulhoso”, garante.

A homenagem aconteceu 
na Academia Brasileira de 
Letras (ABL), com a presen-
ça de 300 pessoas. Paschoal 
recebeu do Diretor de Segu-
ridade da TELOS, Carlos Al-
berto Tavares de Almeida, um 
diploma e os cumprimentos 
em nome de toda a Diretoria 
Executiva da Fundação. 

Existem inúmeras formas de guardar dinheiro para o fu-
turo: caderneta de poupança, CDBs, ações, investimentos 
em imóveis etc, mas a contratação de um plano de previ-
dência é a opção que, com certeza, proporcionará a você 
a disciplina necessária para que qualquer planejamento 
de aposentadoria chegue aos resultados esperados.

Outra vantagem que torna um investimento em previ-
dência ainda mais atraente é o incentivo fiscal. Primeiro 
porque a contribuição, de até 12% da renda anual, pode 
ser abatida da base de cálculo do imposto de renda. Se-
gundo, pela possibilidade de opção pelo regime regressivo 
de tributação, por meio do qual quanto mais tempo você 
acumula recursos menor é a alíquota a ser aplicada sobre 
o valor da aposentadoria no futuro. Nesse regime, o per-
centual começa em 35% e cai para 10% após 10 anos de 
permanência do recurso no plano.

Você, empregado da Embratel, Star One, Primesys e TV 
SAT, tem, entre os benefícios oferecidos por sua empresa, 
um plano de previdência patrocinado - o Plano de Contri-
buição Definida (PCD), que apresenta vantagens em rela-
ção a outros existentes no mercado. As principais são:
• a empresa participa na formação de sua poupança para 

aposentadoria, em valores equivalentes a até 8% do 
salário;

• isenção de taxas de carregamento e taxa de admi-
nistração financeira significativamente inferior à do 
mercado.
Assim, cada centavo depositado por você no PCD da TE-

LOS retornará corrigido sob a forma de renda ou resgate. 
Além disso, uma parcela do que foi depositado pela empre-
sa pode ser resgatada, depois de três anos de permanência 
no Plano, quando do seu desligamento da empresa.

Optando pela aposentadoria, que pode ser requerida 
após cinco anos de contribuição e 50 de idade, 100% dos 
depósitos efetuados pela empresa serão utilizados no 
cálculo do benefício.

Quer conhecer melhor o PCD da TELOS? Acesse o site 
www.fundacaotelos.com.br e clique no banner “Faça 
agora sua adesão”.

C o l u n a  •  s ó  f a l t a  v o C ê

Dúvidas sobre o tema? Clique Aqui! +
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A relação dos Participantes com a TELOS é de 
longo prazo e, na maioria dos casos, para a vida 
toda.  Vida cheias de mudanças, como casamen-
tos, separações, nascimentos, chegada dos filhos à 
maioridade e outros eventos. Por isso, é importante 
saber quem pode ser incluído como beneficiário e 
lembrar da importância de atualizar o elenco junto 
à TELOS sempre que houver alguma alteração.

 Os beneficiários são aquelas pessoas que irão go-
zar de um benefício quando do falecimento de quem 
fez as contribuições. Tanto no Plano de Contribui-
ção Definida (PCD) quanto no Plano de Benefício 
Definido (PBD), os beneficiários geralmente são 
filhos, cônjuge e o companheiro (a)s. A forma de 
recebimento do benefício, no entanto, varia.

Veja abaixo as categorias e características de 
cada Plano:
PCD

Em junho de 2010, o regulamento do PCD foi 
modificado para permitir que os participantes 
ativos e os aposentados em saque programado 
mantivessem os filhos maiores de 21 anos no 
elenco de beneficiários. A inclusão, contudo, não 
é automática.  A decisão precisa ser formalmente 
comunicada à TELOS (veja como no quadro).

Logo, podem ser considerados como benefici-
ários dos participantes ativos do PCD, o cônjuge 
ou companheiro(a) e filhos de qualquer idade.

Caso o titular do plano faleça, eles receberão o 
benefício na forma de renda vitalícia ou saque pro-
gramado. Na hipótese de haver filhos com mais de 
21 anos entre os beneficiários, todos receberão o 
benefício na forma de saque programado. A base 
de cálculo será o Saldo de Conta Total Participante, 
que é formado pelas contribuições individuais, das 
depositadas pelo Patrocinador, do saldo de conta 
projetada e, se for o caso, dos recursos portados de 
outra instituição de previdência.

Beneficiários: quem são?
Saiba quem pode ser incluído como beneficiário nos planos de 

benefícios da TELOS e quais são seus direitos

No PCD existe uma outra categoria de bene-
ficiários: os indicados. Os indicados são aqueles 
designados pelo Participante e que somente na 
inexistência dos Beneficiários que terão direito 
apenas ao Saldo de Contribuições Individuais caso 
o Participante faleça antes de se aposentar. 

 Ocorrendo o falecimento do participante sem 
a existência de Beneficiários ou Indicados, o Saldo 
de Contribuição de Participante reverterá para o 
espólio do mesmo.
Aposentados em Saque Programado

Para este grupo, os beneficiários podem ser os 
mesmos dos Participantes Ativos do PCD, mas o 
benefício só será pago se houver saldo na conta 
do aposentado falecido. Neste caso, a forma de 
recebimento pelos beneficiários pode ser a ren-
da vitalícia, o saque programado ou pagamento 
único, desde que no grupo não exista filho maior 
de 21 anos. A base de cálculo é o Saldo da Conta 
de Saque Programado remanescente.

Na inexistência de Beneficiários, os Indicados 
receberão o pagamento  de uma só vez , rateado 
entre todos e, na ausência destes o saldo remanes-
cente reverterá para o espólio do participante.
Aposentado em Renda Vitalícia

Aqui é importante lembrar que se o partici-
pante optou por uma aposentadoria sem rever-
são para benefício por morte, os familiares nada 
receberão quando este vier a falecer. 

Tendo havido a opção pelo benefício por morte, 
este será  vitalício para cônjuges ou companheiros e  
temporário para os filhos de até 21 anos. O valor, em 
ambos os casos, será equivalente a 60% do benefício do 
Participante no mês do óbito, rateado entre todos.

Na inexistência de Beneficiários, será ratea-
do entre os Indicados um benefício em parcela 
única igual a dez vezes o benefício mensal do 
Participante.
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PBD
Os integrantes deste Plano podem ter como be-

neficiários os cônjuges ou companheiros e filhos de 
até 21 anos desde que reconhecidos pelo INSS.

Os filhos e enteados de até 24 anos, desde 
que estejam na faculdade, também poderão ser 
beneficiários.

A complementação da pensão será de 50% 
do valor do benefício do participante no mês do 
óbito mais 10% desse valor para cada beneficiário, 
limitado a 100%, rateado entre todos.

Veja na tabela abaixo o elenco de benefi-
ciários permitido pelo PBD, seus direitos e 
características. 

Beneficiários Direito

Cônjuges ou companheiros (as), filhos menores de 21 anos ou 
inválidos, filhos e enteados de até 24 anos, desde que cursando 

estabelecimento de nível superior

Renda vitalícia para cônjuge e 
companheiro (a)

Renda temporária para filhos

PCD

Participante Beneficiários Direito

Ativos

Cônjuge ou companheiro(a), filhos 
e enteados menores de 21 anos ou 

inválidos

Benefício por morte na forma de 
renda vitalícia ou saque programado a 

critério do grupo familiar

Filhos ou enteados maiores de 21 anos 
(desde que expressamente nomeado)

Benefício por morte na forma de saque 
programado (todo o grupo familiar 

estará sujeito à esta forma)

Aposentado 
em Saque 

Programado

Cônjuge ou companheiro(a), filhos e 
enteados menores de 21 anos ou inválidos

Benefício por morte na forma de renda 
vitalícia, saque programado ou pagamento 

único, a critério do grupo familiar

Filhos ou enteados maiores de 21 anos 
(desde que expressamente nomeado)

Benefício por morte na forma de saque 
programado ou pagamento único, a 

critério do grupo familiar

Aposentado 
em Renda 
Vitalícia

Cônjuge ou companheiro(a), filhos 
e enteados menores de 21 anos ou 

inválidos

Benefício na forma de renda vitalícia 
para cônjuge ou companheiro e 

temporária para os filhos 

VEJa como aTuaLizar oS bEnEFiciÁrioS

Manter o cadastro de beneficiários atualizado é bastante simples. Basta entrar na área exclusiva 
do site da TELOS e clicar no menu “Beneficiários”. Caso haja alguma modificação a fazer, imprima 
o formulário na própria página da consulta, preencha, assine e encaminhe para a Fundação, aos 
cuidados da Central de Atendimento - CAT.

é importante lembrar, no entanto, que os aposentados em renda vitalícia pelo PCD,  que no 
requerimento original do benefício optou pela reversão da aposentadoria em benefício por morte, 
caso solicitem a alteração do elenco original de beneficiários, terão a renda revisada de acordo 
com os dados do novo beneficiário.
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asicSS certifica gestores da TELoS

O Instituto de Certificação de Profissionais de Seguridade Social (ICSS), por 

meio de sua Banca de Avaliação, concedeu certificação por experiência 

profissional aos três diretores executivos da TELOS. O presidente Roberto 

Durães, a Diretora Financeira, Andrea Pittigliani,  e o Diretor de Seguridade, 

Carlos Alberto Tavares de Almeida, foram os certificados. 

A Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc) aprovou recentemente, 
por meio do ofício 599/2011 e pela segunda 
vez seguida, os relatórios com informações 
sobre a execução do Programa de Educação 
Financeira e Previdenciária da TELOS.

“A aprovação, além de confirmar a conso-
nância do nosso programa com a estratégia 
nacional de educação previdenciária, represen-
ta mais um degrau na nossa escalada no sen-
tido de promover ações relativas às Melhores 
Práticas em Fundos de Pensão, definidas pela 
própria Previc”, afirma o Diretor de Seguri-
dade da Fundação, Carlos Alberto Tavares de 
Almeida.

A Previc examinou os programas de edu-
cação do Plano de Benefício Definido (PBD) e 
do Plano de Contribuição Definida (PCD), que 
incluem o Portal de Educação Financeira e 
Previdenciária, entre outras ações.

O objetivo dos programas é prover ferra-
mentas a Participantes e Assistidos para o 
planejamento e o controle de sua vida econô-

mica, Além disso, eles pretendem auxiliar a 
fiscalização do patrimônio previdenciário de 
cada integrante da TELOS. Os cursos podem ser 
feitos por meio do Portal de Educação, acessí-
vel por intermédio do site da Fundação.

A aprovação pela Previc assegura a ma-
nutenção da dispensa da obrigatoriedade 
de envio do Relatório Anual de Informações 
por meio impresso, o que 
resulta em economia de 
recursos e mais agilidade 
na prestação de contas por 
parte da TELOS, promoven-
do cada vez mais a 
transparência em 
relação a seus 
Participantes.

O Relatório 
será publicado 
no menu “Infor-
mações Institu-
cionais” do nosso 
site. 

Previc aprova Programa de Educação
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