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> A TELOS chega ao fim de 2011 com a certeza de 
ter cumprido sua missão e o EM LINHA foi o principal 
portador de boas notícias. 
 Você vai ler neste número que pelo oitavo ano 
seguido a Fundação obteve superávit, o que demonstra 
o eficiente cumprimento de seu planejamento e de 
suas metas. Ao mesmo tempo, ao longo desses 12 
meses foram introduzidas novidades que melhoraram 
e agilizaram processos, como você pode ler nesta última 
edição do ano.
 Continuamos em uma época marcada pela incerteza 
econômica, mas o EM LINHA esteve sempre presente, 
na sua caixa de e-mails ou a um clique de distância, 
trazendo informações sobre a solidez dos planos da 
TELOS.  
 Em 2011, aliás, fizemos pequenos ajustes para 
tornar este veículo mais moderno e atraente, a fim de 
tornar a leitura ainda mais agradável.
 O EM LINHA foi um dos meios pelos quais a 
TELOS demonstrou a transparência utilizada em 
seus processos. Com ele,  Participantes e Assistidos 
conheceram ações e medidas que facilitaram, por 
exemplo, os procedimentos necessários para a 
concessão de empréstimos e a introdução de uma 
nova ferramenta, que permitiu aos Assistidos alterar 
seu cadastro pela internet.
 Frutos de muita dedicação, essas novidades buscam 
a sua satisfação. No fim do ano, este é o melhor 
presente que poderíamos ganhar: o reconhecimento 
de nossos Participantes e Assistidos.
 Os nossos votos de um ano novo EM LINHA com a 
felicidade. 
 BOAS FESTAS!

Gerência de Relacionamento com Participante 

Em 2012, uma TELOS ainda maiS fOrTE 

e d i t o r i a l expediente
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Pelo oitavo ano consecutivo, a 
TELOS obteve superávit, tanto no 
PBD quanto no PCD. O resultado 
reforça a certeza de estarmos 
cumprindo nossas metas em re-
lação à rentabilidade dos recursos 
que vão garantir o pagamento dos 
benefícios aos assistidos. 

Até novembro, o Plano de Con-
tribuição Definida (PCD) e o Pla-
no de Benefício Definido (PBD) 
haviam somado R$ 97,5 milhões 
de superávit, sendo o PCD res-
ponsável por R$ 20,8 milhões e o 
PBD, por R$ 76,7 milhões.

A constante apresentação 
de resultados satisfatórios é 
consequência da política de 
investimentos implementada 
pela TELOS, baseada em rigoro-
sos padrões de segurança, cujo 
objetivo é preservar a liquidez, 

a solvência e o equilíbrio dos 
planos de benefícios.

Justamente por ser balizado 
por esses princípios, o bom resul-
tado não permite descuidos com o 
planejamento ou desperdícios.

Distribuição Do superávit
O Conselho de Gestão da Pre-

vidência Complementar publi-
cou, em 2008, a Resolução nº 26. 
Ela dispõe sobre a utilização de 
superávits e equacionamentos de 
déficits dos planos de benefícios 
de caráter previdenciário.

Segundo a norma, as entida-
des deverão observar, resumida-
mente, o seguinte:

O resultado superavitário dos  •
planos, de até 25% do valor 
das reservas matemáticas, 
deverá constituir Reserva de 

Contingência para garantia 
dos benefícios;
O resultado superavitário,  •
de valor superior a 25% das 
reservas matemáticas, deverá 
ser constituir Reserva Espe-
cial destinada à revisão do 
plano de benefícios;
A revisão de benefíos, feita a  •
partir da constituição da Re-
serva Especial, deverá consi-
derar a adoção da tábua biomé-
trica AT-2000 como parâmetro 
mínimo e taxa máxima real de 
juros de 5% ao ano.
Cumpridas estas condições e  •
garantida a Reserva Especial 
há mais de três exercícios, 
o valor deverá ser integral-
mente destinado à revisão do 
plano de benefícios. A partir 
de um ano da Reserva Espe-

TELOS obtém 8º ano de superávit consecutivo
Resultado demonstra sol idez da Fundação
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obs.: Em 2007 o valor superávit do exercício foi usado 
para criação de provisão para troca de tábua. 

obs.: Em 2007 e 2009 parte do valor do superávit foi 
usado para criação de provisão para troca de tábua.  
No exercício de 2010, o valor do superávit foi usado para 
criação de provisão para redução da taxa de juros. 
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Após percorrer algumas cida-
des levando informação a Parti-
cipantes e Assistidos, o Ciclo de 
Palestras de 2011 chegou ao fim 
com um ótimo resultado. Este 
ano, Fortaleza, Brasília, Juiz de 
Fora e Aracaju receberam even-
tos do Programa de Educação 
Financeira e Previdenciária da 
TELOS, cujo objetivo  é facili-
tar o contato dos Participantes 
e Assistidos com os gestores 
da entidade. Assim, é possível 
complementar os conhecimen-
tos em relação aos benefícios 

e sobre a situação financeira e 
atuarial dos Planos, permitindo-
lhes conhecer seus direitos e 
deveres em relação ao Plano 
contratado.

Os encontros foram realiza-
dos em dois módulos distintos, 
voltados para Ativos e Assisti-
dos, a fim de dar mais atenção às 
necessidades de cada grupo.

Os Assistidos, por exemplo, 
puderam entender as mudanças 
nos descontos em folha, formas 
de recebimento e reajuste dos 
benefícios.

Além de outros temas, os Ati-
vos se inteiraram sobre as prin-
cipais características do PCD, 
sobre as aplicações financeiras 
e investimentos do Plano. 

As palestras contaram com a 
colaboração de profissionais de 
Recursos Humanos das cidades 
visitadas e da Asastel (Associa-
ção dos Assistidos da TELOS), 
principalmente quanto a divul-
gação entre os associados.

Ciclo 2011 de Encontros Regionais foi um Sucesso

palestra movimentou auDitório De Fortaleza 
Para Luciana Maciel Brito, especialista de RH em Fortaleza, o encontro na região se tornou um 

descontraído bate-papo no qual os empregados da Embratel puderam trocar informações e tirar 
dúvidas sobre o Plano.

“A presença da Gerente de Relacionamento  da TELOS em Fortaleza foi de grande importância 
para aprofundar o conhecimento dos participantes sobre os benefícios e serviços oferecidos 
através de um contato direto”, afirmou Luciana.

De acordo com a especialista de RH, “encontros como este sempre contam com uma grande 
participação de nossos empregados”.

DúviDas? clique aqui! ?

cial, já é possível promover a 
revisão voluntária do plano.
A Resolução ainda determina 

que cabe ao Conselho Delibera-
tivo a decisão sobre a destinação, 
estabelecendo medidas, prazos, 
valores e condições para utiliza-
ção da Reserva Especial, sendo 
admitidas a redução parcial das 
contribuições, a suspensão da co-
brança de contribuição, melhoria 
nos benefícios ou ainda a reversão 

de valores de forma parcelada 
aos Participantes, Assistidos ou 
Autopatrocinados (condicionada 
à aprovação da Previc).

A TELOS, em relação ao PBD, 
já promoveu adaptações relacio-
nadas à taxa de juros e à tábua 
biométrica impostas pela Reso-
lução 26 e, embora venha acumu-
lando superávits, até outubro de 
2011 a reserva de contingência 
ainda não atingira 25% das re-

servas matemáticas, condição 
necessária para constituição de 
reserva especial e consequente-
mente para a revisão do plano. 

Em relação ao PCD, embora o 
Plano também venha apresentan-
do resultado superavitário, nenhu-
ma das condições previstas pela 
legislação foi atingida até agora.

DúviDas? clique aqui! ?
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O fim de ano chegou e com ele aquele momento 
gostoso de escolher presentes para as pessoas 
queridas e planejar as férias de verão. Ao mesmo 
tempo, o fim de ano é época de pensar nos gastos 
de 2012, preparar pagamento de impostos que 
recaem no primeiro trimestre e poupar para o ma-
terial escolar das crianças. Apesar do 13º salário, 
muita gente não consegue fazer frente a tantas 
despesas. Pensando nisso, o Portal de Educação 
Financeira e Previdenciária colocou na rede um 
novo vídeo voltado para esta época do ano.

O vídeo “Compras de Natal” complementa a 
série iniciada em 2011 pelo Portal de Educação 
Financeira e Previdenciária em parceria com a 
BM&FBovespa. A Partir de um conteúdo mo-
derno, que visa não só a informar os Participan-
tes, mas também a dar oportunidade de gerar 
conhecimento.

Em 2012, o site continuará a publicar vídeos e 
conteúdos modernos e a estimular a interativida-
de com os os associados. Não deixe de assistir!

Curso Audiovisual no Portal de Educação

Orientações f inanceiras  para o  f im de ano são tema

DúviDas? clique aqui! ?

Dê uma espiaDinha - víDeos 
Disponíveis no portal
compraS de natal > Final de ano é sinô-
nimo de muitos gastos. Ao mesmo tempo, 
nesse período é muito importante manter 
as finanças em ordem. Nesse Programa 
mostratemos como fazer boas comprar de 
Natal sem estourar o orçamento. 

Série turma da BolSa > Educação Finan-
ceira para Crianças.

Faça SoBrar dinheiro > Você gasta todo o 
dinheiro que ganha? Não consegue guardar 
porque não sabe de onde cortar gastos? Este 
vídeo traz muitas dicas para quem quer co-
meçar a poupar e realizar seus sonhos.

aS inveStidoraS > Cada vez mais, as mulhe-
res estão assumindo o papel de provedoras da 
casa e líderes nas empresas. Este vídeo mostra 
um pouco como elas tomam suas decisões 
de investimentos, e o porquê delas virem am-
pliando a participação no mercado de ações 
a cada dia.

Supermercado > O brasileiro gasta, em 
média, 30% da sua renda nas compras de 
supermercado.

GaStão x poupador > Você é daqueles com 
perfil gastador ou poupador? Descubra qual 
o seu perfil, aprenda a controlar as emoções 
e acerte nas decisões econômicas.

a BolSa é para você > Você sabe o que 
são ações? Ações são pedacinhos de uma 
empresa.
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Passado o período de al-
teração do perfil de investi-
mentos de 2011, o saldo foi 
positivo em todos os sen-
tidos. Dos Participantes da 
TELOS, 1853 fizeram algum 
ajuste em seus investimentos, 
reduzindo ou aumentando 
percentuais aplicados em fun-
dos de renda fixa e variável ou 
trocando de gestor. O número 
é quase duas vezes maior do 
que o registrado em 2010 e 
demonstra que os Participan-
tes estão mais atentos ao seu 
plano de aposentadoria e se 
beneficiando das informações 
fornecidas e das facilidades 
do sistema de alteração.

Para a Diretora Financeira 
da Fundação, Andrea Pittiglia-
ni, o alto número de ajustes 
demonstra que a missão da 
TELOS está sendo cumprida. 
“Queremos os participantes 
mais ativos em relação à ges-
tão de seus recursos”, afirma. 
(leia mais na entrevista).

Quando analisados, os nú-
meros da alteração de perfil de 
investimentos demonstram 
que as pessoas estão cada 
vez mais cientes dos riscos e 

das oportunidades diante do 
cenário econômico. Em 2011, 
por exemplo, apenas 8,5% 
zeraram sua posição em renda 
variável. O baixo percentual 
aponta maior compreensão 
do funcionamento da Bolsa 
de Valores, cujo foco deve ser 
o longo prazo.

Em um ano em que os re-
sultados da Bolsa de Valores 
não foram os desejados, o 
comportamento típico de 
pessoas sem grandes conhe-
cimentos do funcionamento 
do mercado e de ciclos de 
investimento, seria fugir to-
talmente das aplicações em 
renda variável, mas não foi 
isso o que aconteceu. Uma 
das explicações para este 
comportamento mais racio-
nal pode ser a quantidade de 
informações recebidas por 
meio do site da Fundação e 
do Portal de Educação Finan-
ceira e Previdenciária, além 
da facilidade de obtenção de 
dados.

A tese é comprovada quan-
do se analisa a quantidade de 
participantes que ajustou seu 
perfil na renda variável. Cerca 

de um terço dos que tinham 
algum montante investido 
na bolsa alterou a composição 
e isso é muito importante, 
pois, segundo especialistas, 
contratar um plano de pre-
vidência é apenas o primeiro 
passo. Ao longo do tempo é 
fundamental que sejam feitas 
reavaliações em relação às 
contribuições e investimen-
tos, ajustando-os à idade, 
momento de vida pessoal e 
mudanças profissionais.

Chats Com os Gestores 
movimentaram o 
proCesso

A oportunidade de acesso 
direto aos gestores terceiri-
zados dos recursos de renda 
fixa e variável somada ao 
bate-papo com o Gerente de 
investimentos da TELOS foi 
o ponto alto do processo de 
troca de perfil de investimen-
tos deste ano.

Participaram deste evento, 
os gestores Bradesco Asset, 
Western Asset/Legg Ma-
son, HSBC Global Asset e 
BB DTVM. Segundos os pró-
prios, o contato direto com 

Perfil de investimentos: alterações 
demonstram transparência e modernidade

Números mostram maior  envolvimento dos par t ic ipantes
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os participantes nas salas dos 
Pontos de Encontro Online 
foi uma excelente oportuni-
dade para ambas as partes, 
além de aumentar o grau de 
conhecimento sobre o tema. 
Esta ação foi promovida pelo 

Portal de Educação Financeira 
e Previdenciária da TELOS e é 
uma experiência inédita entre 
os fundos de pensão.

Nos encontros realizados, 
cerca de 200 Participantes 
acessaram as salas de bate-

papo e puderam encaminhar 
suas dúvidas, receber respos-
tas e dicas de investimentos, 
além de compartilhar co-
nhecimento com os demais 
integrantes.

entrevista Com anDrea pittiGliani

DúviDas? clique aqui! ?

Em Linha - Como você avalia a 
mobilização dos participantes 
em relação à alteração do perfil 
de investimentos este ano?

andréia pittiGliani - Tive-
mos uma participação maior 
que nos anos anteriores - cerca 
de 1900 participantes realiza-
ram algum tipo de ajuste em 
seu perfil. É isso que busca-
mos quando nos propomos a 
orientar e disponibilizar infor-
mações. Queremos os partici-
pantes mais ativos em relação 
à gestão de seus recursos.

EL - Em 2011, apenas 8,5% dos 
participantes zeraram sua po-
sição em renda variável. Que 
avaliação a TELOS faz desse 
número?

ap - Considerando o fraco de-
sempenho da bolsa este ano, 
a tendência, entre pessoas 
menos preparadas, seria trocar 
este tipo de investimento pelo 
de renda fixa. No entanto, isso 

não aconteceu. Para nós, isso 
sinaliza que os participantes 
estão começando a entender 
melhor que as oscilações fa-
zem parte desse tipo de negó-
cio e que não se deve buscar 
retorno no curto prazo na 
bolsa. Aproximadamente 27% 
das pessoas que tinham algum 
percentual investido em bolsa 
fizeram ajustes no perfil, sem 
zerar a posição. 

EL - Esse “melhor entendimento” 
pode ser atribuído ao Programa 
de Educação Financeira e Pre-
videnciária da TELOS?

ap - Ainda não temos como 
mensurar, mas já estamos 
percebendo um amadu-
recimento, uma mu-
dança de atitude dos 
participantes em rela-
ção à volatilidade da 
bolsa. Por isso, credita-
mos parte do processo 
ao nosso Programa, 

que busca aumentar o nível de 
conhecimento dos participan-
tes sobre investimentos.

Durante o chat com os gestores 
dos bancos, conseguimos per-
ceber, pelo nível e pertinência 
das perguntas, que os parti-
cipantes estão conseguindo 
formular com muita clareza 
suas dúvidas.
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Novos representantes nos conselhos 
Deliberativo e Fiscal

DúviDas? clique aqui! ?

Reajuste de benefícios 
Conforme previsto nos 

regulamentos dos planos de 
benefícios, as aposentadorias 
e pensões pagas pela TELOS 
sofreram reajustes a partir de 
1 de dezembro. Para os Assis-
tidos do Plano de Contribui-
ção Definida (PCD) em renda 
vitalícia que optaram pela 
Rentabilidade da Conta Cole-
tiva como índice de reajuste, o 
aumento foi de 8,05%. 

Quem decidiu por ter o 
IGP-DI como referencial de 
reajuste, tanto no PCD quan-
to no PBD, teve aumento de 
5,56% este ano.

Os percentuais apurados 

correspondem à variação da 
Conta Coletiva do PCD ou do 
IGP-DI no período entre de-
zembro de 2010 a novembro 
de 2011 e são válidos a partir 
de primeiro de dezembro de 
2011.

Os Assistidos que se apo-
sentaram ao longo do ano 
terão reajuste proporcional 
ao tempo em que recebem o 
benefício.

Os aposentados e pensio-
nistas do Plano de Benefício 
Definido (PBD) vinculados à 
tabela salarial do Patrocina-
dor dependerão da assinatura 
do acordo coletivo da empresa 

com seus empregados para 
conhecer o reajuste.

A TELOS lembra que para 
os aposentados do PCD com 
aposentadoria concedida após 
dezembro de 2003 (que não 
eram elegíveis ao benefício 
pleno até esta data)  e opta-
ram pelo IGP-DI, mas depois 
trocaram o índice de reajuste 
para a rentabilidade da conta 
coletiva, o aumento será de 
11,19%. Isso porque a taxa 
de juros utilizada no cálculo 
original do benefício deste 
grupo foi de 3%.

Os Conselhos Deliberativo e Fiscal da TELOS têm 
novos integrantes, cujos mandatos vão até novembro 
de 2014. A eleição apontou como representantes dos 
Participantes e Assistidos no Conselho Deliberativo 
Carlos Augusto Moreira Machado e Helio Manuel 
dos Santos Filho. Já Helio Losito foi eleito membro 
efetivo do Conselho Fiscal.

Do lado dos patrocinadores, foram indicados Leandro 
de Oliveira Lage e Antonio Inácio dos Santos Junior.

Os membros foram escolhidos por meio de elei-
ção, realizada de 9 a 11 de novembro e passam a ter 
importante papel de fiscalização na Fundação.

A composição dos conselhos agora é a seguinte:

Conselho Deliberativo
Carlos Henrique Moreira - presidente
José Formoso Martínez
Nelson Laureano Filho
Carlos Augusto Moreira Machado
Helio Manoel dos Santos Filhos

Conselho FisCal
Leandro de Oliveira Lage - presidente
Antonio Inácio dos Santos Junior
Helio Losito
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Atendendo a uma constan-
te demanda dos Participantes, 
em 2011 a TELOS implantou 
medidas com o objetivo de 
simplificar o processo de 
concessão de empréstimos, 
tornando-o mais rápido.

Desde fevereiro, as solici-
tações de valores com saldo 
devedor total de até R$ 50 mil 
não precisam mais responder 
aos itens da Declaração Pes-
soal de Saúde. Desde, então, 
basta imprimir e assinar o 
documento. O fim da obriga-
toriedade diminui o tempo de 
análise dos pedidos.

Quem solicita valores su-

periores a R$ 50 mil conti-
nua precisando preencher o 
questionário, que necessita 
ser analisado pela segurado-
ra responsável pela apólice 
prestamista estipulada pela 
Fundação. 

FlexibiliDaDe
Além disso, os critérios de 

amortização ficaram mais fle-
xíveis. Não há mais um mínimo 
a ser utilizado para amortizar 
o saldo devedor, o que ante-
cipa a liquidação da dívida. 
Outra demanda atendida que 
auxiliou os Participantes está 
relacionada à possibilidade de 

refinanciamento do saldo de-
vedor após o pagamento da 6ª 
prestação, permitindo assim a 
redução do valor das parcelas, 
desde que o saldo devedor atu-
alizado não ultrapasse o limite 
de empréstimo.   

A TELOS ainda aumentou 
o horário limite de confir-
mação dos empréstimos por 
meio eletrônico. O prazo, que 
antes era às 17h, passou a ser 
às 21h, permitindo aos Par-
ticipantes Ativos resolverem 
seus problemas pessoais após 
o expediente na empresa.

Empréstimos sem burocracia
Em 2011,  a  TELOS tornou o processo mais  s imples  e  ági l

Se você é Assistido, Vin-
culado ou Autopatrocinado 
da TELOS e recentemente 
mudou o endereço, telefone 
ou e-mail registrado junto 
à Fundação, não esqueça 
de atualizar estes dados. O 
processo agora é bem mais 
fácil, pois pode ser feito pela 
internet.

Basta entrar na Área Exclusi-
va do site da TELOS, clicar  em 
“Benefícios” e em “Atualização 
de Dados Cadastrais”. Seus 
novos dados são inseridos di-
retamente no sistema, propor-
cionando rapidez ao processo de 
atualização.

O novo serviço traduz mo-
dernidade, facilidade e agili-

dade para a Fundação e seus 
Participantes.

Um cadastro atualizado é 
fundamental para melhorar 
a comunicação, pois auxilia 
à TELOS a mantê-lo sempre 
informado sobre as novidades 
do seu Fundo de Pensão.

Alteração de cadastro agora é online!
Par t ic ipantes ganham em modernidade e  ef ic iência

DúviDas? clique aqui! ?

DúviDas? clique aqui! ?

N º  2 4  •  d e z e m b r o  2 0 1 1 9



asastel Comemora 25 anos
Em 25 de novembro, a Associação dos Participantes e Assistidos da 
TELOS (ASASTEL) comemorou 25 anos de fundação. O jubileu de 
prata mereceu uma grande comemoração, digna 
dos sucessos acumulados ao longo desse tempo.

Na data, Roberto Durães, Presidente da 
TELOS, participou de cerimônia realizada no 
auditório da Associação e falou para 
aposentados, pensionistas e outros presentes 
ao evento sobre a importância da ASASTEL e o 
relevante papel desempenhadopela entidade 
na defesa dos interesse dos Participantes.  

Nossos parabéns à atual Diretoria e a todos os 
associados.

CalenDários De eventos
Os Calendários de Eventos 2012 já estão disponíveis no site da TELOS. Eles trazem 
informações sobre os principais compromissos que requerem a manifestação dos Participantes e 
Assistidos dos Planos da TELOS. 

Não deixe de conferir!

alteração no reGulamento Do pbD 
O Conselho Deliberativo da TELOS aprovou, em 6 de dezembro, uma alteração no Regulamento 
do Plano de Benefício Definido (PBD) que modificou parte do artigo 65 e criou o 79. A validação 
das mudanças ainda dependem de aprovação da PREVIC. Segundo a proposta, as revisões que 
aumentam o valor do Benefício do INSS ocorridas após janeiro de 2011 não produzirão efeitos 
sobre a Complementação TELOS. O arquivo contendo o inteiro teor da proposta está a disposição 
dos participantes no site da Fundação.

pesquisa De satisFação anual será Feita em janeiro
A Pesquisa de Satisfação Anual da TELOS acontecerá nas primeiras semanas de janeiro e será 
feita por telefone. 

Em 2012, a Insider Pesquisas e Marketing fará os contatos. A empresa se identificará e pedirá 
avaliações sobre a TELOS, em especial, sobre serviços e benefícios. 

Se o telefone tocar, não deixe de Participar!

c u r t a S
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