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> Prezado leitor, é com muita satisfação que 

apresentamos a 25ª edição do Em Linha. Desde 2006, a 

cada três meses levamos informações a você relativas ao 

seu plano de benefícios, sobre investimentos, qualidade 

de vida e educação financeira e previdenciária.

 Apresentando temas de interesse coletivo, ao longo 

desses anos, o Em Linha tem sido um dos veículos 

utilizados pela TELOS para cumprir seu objetivo de 

instruir, de forma moderna e transparente, sempre 

buscando a satisfação do seu público.

 O reconhecimento deste trabalho foi comprovado 

pela Pesquisa Anual de Satisfação, na qual o Em Linha 

obteve um índice de aprovação de 94% dos seus 

leitores. Os principais resultados do estudo estão na 

matéria de capa deste informativo.

 Mantendo o roteiro de sucesso das 24 edições 

anteriores, este número  traz ainda um texto que 

esclarece, de forma simples, a diferença entre o Instituto 

do Resgate e o benefício de Saque Programado, que 

ainda suscita dúvida entre os Participantes.

 Nesta edição reafirmamos nosso compromisso 

com a sustentabilidade e a importância de ações 

que vão garantir um futuro tranquilo para as novas 

gerações. Você poderá, inclusive, assistir através de  

nossas páginas um vídeo fruto da parceria com a 

BM&FBovespa sobre o tema.

 Com a certeza de estarmos alinhados com você, 

desejamos uma boa leitura.

Gerência de Relacionamento com Participante 

Há 25 edições com você 

e d i t o r i a l expediente
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Mais uma vez, os resulta-
dos da Pequisa de Satisfação 
feita anualmente pela TELOS 
foram muito bons. Como no 
ano passado, 96% dos Par-
ticipantes e Assistidos que 
participaram da enquete se 
declararam satisfeitos com o 
trabalho da Fundação.

De acordo com a pesquisa, 
realizada em janeiro deste 
ano pela Insider Consultoria, 
os entrevistados destacaram 
principalmente a qualidade 
do atendimento da TELOS, a 
segurança e a transparência 
na aplicação dos recursos. 
Também foram destaque a 
credibilidade na Fundação e 
a confiança em relação aos 
procedimentos adotados.

Dos respondentes, pratica-
mente todos afirmaram que 
vêem a Fundação como uma 
entidade “sólida” (99% das 
respostas), “eficiente” (97%), 
“moderna” (95%) e “transpa-
rente” (94%). 

A percepção em relação à 
modernidade e à transparên-
cia melhorou neste último 
ano. Se na pesquisa de 2010 

PESQUISA APONTA SATISFAÇÃO 
DOS PARTICIPANTES

Pesquisa Anual  de Satisfação aponta que 96% dos 
Par t ic ipantes e  Assist idos estão satisfeitos  com a Fundação

gras de seu plano, índice 10% 
superior ao de 2010.

As orientações relativas 
a investimentos, oferecidas 
tanto no site da TELOS quan-
to no Portal de Educação 
Financeira e Previdenciária, 
também foram bem avaliadas: 
91% declararam considerá-las 
ótimas ou boas.

Para a Gerente de Relacio-
namento da TELOS, Eudete 
Pereira, a boa avaliação feita 
por Participantes e Assistidos 
demonstra que o trabalho fei-
to pela Fundação para atingir 
suas metas tem surtido efeito. 
“É um resultado excelente, 
semelhante ao do ano pas-
sado, mas precisamos tentar 
melhorar sempre”, afirma.

DúviDas? clique aqui! ?

Em Linha
Quando indagados sobre o jornal eletrônico Em Linha, 

60% já ouviram falar e o leram, índice bem superior ao re-
gistrado em 2010 (37%). Ainda levando em consideração 
uma escala de 1 a 5 onde 1 representa péssimo e 5 significa 
ótimo, a média obtida para o jornal Em Linha é de 4,09.

93% concordavam com o 
atributo de imagem “mo-
derna” à TELOS, em 2011 
o índice subiu dois pontos 
percentuais, mesma eleva-
ção relativa à transparência.

OriEntar E instruir
Os entrevistados tam-

bém melhoraram a nota 
concedida à qualidade do 
serviço de orientação sobre 
os benefícios. Em 2011, 
83% se consideram bem 
orientados em relação às re-
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POrtaL dE EducaçãO FinancEira ajuda a Lidar cOm Finanças
Com o objetivo de ampliar o conhecimento de seus Participantes sobre temas relaciona-

dos a finanças e previdência, a TELOS criou o Portal de Educação Financeira e Previdenciária.  
A página tem cursos e dicas, em vídeo e texto, sobre economia pessoal, investimentos e sobre 
como se relacionar com seus recursos, tudo gratuito. 

Para ter acesso, basta se logar no site com sua matrícula e senha URA e aproveitar o con-
teúdo preparado especialmente para você. Não deixe de acompanhar também os chats com 
especialistas em educação financeira e investimentos. Consulte o site da TELOS e do Portal 
para saber quando eles acontecem. 

Ele facilita a vida, permite 
comprar sem o dinheiro na 
mão naquele momento, traz 
conforto e praticidade. Mas, 
se a gente perde o pé, vira uma 
sexta-feira 13 permanente, com 
contas que nunca fecham e um 
constante laço no pescoço. Para 
algumas pessoas, viver sem 
cartão de crédito, hoje em dia, 
é até impensável. O balanço do 
chamado dinheiro de plástico, 
o mercado de cartões, dentre 
eles o de crédito, segundo dados 
ainda não totalmente consoli-
dados, encerrou o ano de 2011 
com faturamento de R$667 
bilhões, crescimento de 23% 
em comparação com o resultado 
apresentado em 2010.

Esse é o lado bom da coisa. 
O lado negro da força é que é 
preciso ter muito controle para 

não ficar refém de uma conta 
que só aumenta. “As instituições 
financeiras, a bem da verdade, 
colaboram muito nesse sentido, 
porque incentivam as pessoas a 
ter um cartão ou mais. É muito 
comum pessoas que estão endi-
vidadas receberem telefonemas 
convidando-as a um novo em-
préstimo. Acontece muito com 
os aposentados: o empréstimo 
consignado. E aí tem gente que 
tem três ou quatro emprés-
timos”, afirma o especialista 
financeiro José Vieira Dutra 
Sobrinho.

Conhecer um pouco sobre 
as condições de uso do 
cartão de crédito – e do 
cheque especial, para onde 
a gente acaba se voltando 
quando a coisa começa a aper-
tar – é fundamental.

Se você ainda não tem um 
cartão de crédito, ou se tem e 
quer saber se pode melhorar 
sua relação com ele, ficam aqui 
duas dicas para pesquisa: uma 
cartilha do Banco Central  que 
fala sobre o assunto e o site da 
Associação Brasileira das Em-
presa de Cartões de Crédito e 
Serviços (Abecs), que permite 
comparação das taxas praticadas 
pelas instituições financeiras. 
(Por Bia Lancha, do site Mulhe-
res em Ação - Bovespa).

Cartão de crédito: anjo ou demônio?

Ele é o paraíso das compras, permitindo gastar sem o dinheiro na 
mão. Mas, sem pulso firme, pode vir a ser o inferno das contas
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A ASASTEL (Associação dos 
Participantes e Assistidos da 
TELOS) recebeu, no fim de 
2011, o prêmio Talentos da 
Maturidade, patrocinado pelo 
banco Santander, na categoria 
“Programas Exemplares”. A 
láurea, que rendeu R$ 70 mil à 
associação, foi concedida pelo 
trabalho da entidade no Progra-
ma de Acompanhamento Global 
de Aposentados (PAG).

“O PAG foi reconhecido por 
seu ineditismo, qualidade e alta 
relevância como investimento 
social da ASASTEL em prol de 
seu quadro social”, comentou o 
diretor presidente da associa-
ção, José Francisco de Souza.

A iniciativa visa a melhorar a 
qualidade de vida dos associa-
dos por meio de ações educati-
vas relacionadas à saúde. Com o 
programa, a ASASTEL estimula 

a adoção de hábitos de vida sau-
dável e a prevenção de doenças 
entre os idosos, além de um uso 
racional dos serviços de saúde. 
Atualmente, cerca de 400 pesso-
as são atendidas pelo projeto em 
suas casas, no Rio de Janeiro, 
com a visita de especialistas e a 
formação de redes sociais entre 
os beneficiados. 

Em breve, o número de 
atendidos deverá crescer, pois 
o objetivo da ASASTEL é le-
var a iniciativa a Recife, Belo 
Horizonte e Belém. Os recur-
sos do prêmio ajudarão a en-
tidade a realizar a tarefa. O 
Santander também oferecerá 

apoio técnico ao programa.
O prêmio Talentos da Ma-

turidade existe desde 1999 e 
busca estimular projetos sem 
fins lucrativos da iniciativa 
privada voltados para a assis-
tência e a valorização do idoso. 
“O Santander estimula a socie-
dade a melhorar a qualidade de 
vida do idoso apoiando boas 
propostas que necessitam de 
recursos financeiros para serem 
desenvolvidas e aperfeiçoa-
das”, afirma Fernando Byington 
Egydio Martins, vice-presidente 
executivo de Marca, Marketing, 
Comunicação e Interatividade 
do banco.

ASASTEL recebe prêmio  
Talentos da Maturidade

Láurea foi  concedida ao Programa de Acompanhamento 
Global  de Aposentados da Associação

Os premiados no concurso.
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Como acontece todo ano, a 
TELOS se integrou ao evento 
promovido pela Associação 
Brasileira das Entidades Fe-
chadas de Previdência Privada 
(Abrapp) e pelo Sindicato Na-
cional das Entidades Fecha-
das de Previdência Privada 
(Sindapp) em homenagem 
aos aposentados.

A solenidade reúne repre-
sentantes de diversas entida-
des, e a TELOS , em conjunto 
com a ASASTEL (Associação 
dos Assistidos da TELOS) indi-
cou Sandra Veloso, de Fortale-
za, para receber a homenagem 
em nome de seus Assistidos.

Na cerimônia realizada em 
23 de janeiro, no teatro da 
Associação Brasileira de Letras 
(ABL), Sandra foi agraciada 
com um diploma, que recebeu 
das mãos de Carlos Alberto 
Tavares de Almeida, Diretor 
de Seguridade da Fundação, e 
agradeceu a honraria em nome 
de todos os aposentados. “Me 
emocionei ao ver pessoas se-
rem homenageadas por tantas 
anos de dedicação à empresa 
na qual trabalharam”, afirmou.

Sandra fez parte dos qua-
dros da Embratel por 21 anos, 
em Fortaleza e João Pessoa, 
onde exerceu diversos cargos, 

tendo se aposentado em 1994 
como secretária comercial. 
Desde então, ela faz parte da 
ASASTEL, e hoje, aos 60 anos, 
mantém o pique característi-
co dos tempos em que traba-
lhava na área de telefonia. 

“Continuo na batalha, tra-
balho (nunca saí do mercado), 
viajo muito, tenho uma vida 
agitada”, diz. “Hoje não pen-
so, nem por um minuto, em 
parar de dar minha colabora-
ção a quem quer que seja, para 
tornar a vida mais colorida e 
cheia de alegrias e boas gar-
galhadas”.

Homenagem ao Dia do Aposentado

DúviDas? clique aqui! ?

Satisfação dos Assistidos
Melhorar a qualidade dos 

serviços prestados aos As-
sistidos dos Planos é uma de 
nossas metas. Na Pesquisa 
Anual, realizada em janeiro, 
verificamos que estamos no 

caminho certo. No estudo, 
82% dos Assistidos entre-
vistados afirmaram estar 
bem orientados em relação 
a seus Planos de Benefícios. 
Os entrevistados menciona-

ram ainda o atendimento de 
qualidade e por vários meios 
como um ponto positivo da 
TELOS, além da pontualidade 
do Pagamento e dos emprésti-
mos em condições vantajosas.
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A frase “o que é comercial-
mente viável, ambientalmente 
correto e socialmente justo” 
pode ser considerada uma de-
finição para o termo sustenta-
bilidade, conceito presente em 
diversos seguimentos da socie-
dade e que a TELOS vem incor-
porando à sua gestão. Nossa ex-
pectativa é que os participantes 
percebam a importância dessa 
ideia e a adote  em seu dia a dia.

Nosso olhar sustentável está 
presente nas pequenas ações 
que visam a melhoria da quali-
dade de vida dos Participantes e 

Assistidos da Fundação.
As campanhas contra o con-

sumo desnecessário de papel 
(vide box), o uso consciente de 
recursos e a preocupação com 
a educação financeira e previ-
denciária são indicadores desse 
novo olhar que podem ser per-
cebidos no modelo de gestão da 
TELOS, que adota uma Política 
de Investimentos sustentável, 
baseada em rigorosos padrões 
de segurança.

Preocupada em atrair os 
Participantes e, quem sabe, 
melhorar a maneira como eles 

se relacionam com o mundo, a 
Fundação vem procurando in-
formações que os ajudem neste 
sentido. Com este objetivo esta-
mos disponibilizando material 
preparado pela  BM&FBovespa 
para ampliar o conhecimento 
sobre este assunto, mostrando 
como a sustentabilidade in-
fluencia a vida financeira das 
pessoas e das empresas, entre 
muitas outras coisas.

Clique aqui e assista ao ví-
deo ”Sustentabilidade”. 

Sustentabilidade

Pensar e agir com responsabilidade, planejar  
e cuidar hoje do futuro é nossa maior prioridade

EVOLua
Campanha contra desperdício de papel economiza recursos naturais

Em 2008, a TELOS lançou a campanha Evolua de preservação do meio ambiente, que tem 
apresentado bons resultados. A iniciativa consiste em uma medida simples, mas de grande efeito: 
diminuir o uso de papel na comunicação com os Participantes a fim de poupar recursos naturais.

Para participar, basta optar pelo recebimento dos comunicados da Fundação por email, em 
vez de impressos. Isto pode ser feito clicando no menu “Campanha Evolua” da área exclusiva 
do site da TELOS.

Assim, tanto a Fundação quanto os Participantes evitam o desperdìcio de uma grande 
quantidade de papel.

Numa ação específica em relação à emissão impressa do Demonstrativo de Rendimentos 
para fins do Imposto de Renda 2011, conseguimos a adesão de vários Participantes. Uma 
pequena amostra de que,  incentivadas, as pessoas promovem ações em prol da segurança 
do futuro das novas gerações.

Evolua! Com alguns cliques, você ajuda o mundo a ser mais sustentável.
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Por se chamar Saque Pro-
gramado, este benefício é 
alguma vezes confundido 
com o Resgate, mas os dois 
são opções completamente 
distintas, previstas pelo 
Plano de Contribuição De-
finida (PCD).

O Resgate é um dos ins-
titutos (alternativas após o 
desligamento da empresa 
patrocinadora) previstos 
pelo regulamento e corres-
ponde ao requerimento, 
pelo participante, do valor 
de suas contribuições ao 

Plano somado a um per-
centual dos depósitos efe-
tuados pelo Patrocinador, 
de acordo com o tempo de 
vinculação ao PCD. Este 
Instituto também pode ser 
requerido pelos Participan-
tes Vinculados e Autopatro-
cinados.

O Saque Programado, por 
sua vez, é uma modalidade 
de concessão de aposen-
tadoria não vitalícia, na 
qual o Assistido determina 
o valor mensal do benefí-
cio, escolhendo percentual 

entre 0,5% e 2% do Saldo 
de Conta Total. No Saque 
Programado, o benefício 
é pago somente enquanto 
houver Saldo na Conta do 
Assistido.

Uma das principais carac-
terísticas do Saque Progra-
mado é que o Assistido pode 
monitorar tanto sua renda 
mensal, quanto o tempo de 
duração de seu benefício, al-
terando anualmente os per-
centuais de retirada mensal.

Leia as principais carac-
terísticas de cada um:

Saque programado não é resgate
Um te desl iga completamente da TELOS,  outro lhe oferece um 

benefíc io  de aposentadoria  não vital íc ia

DúviDas? clique aqui! ?
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rEsGatE

 • Para optar pelo resgate, o Parti-

cipante Ativo deverá romper seu 

vínculo empregatício com a Patro-

cinadora (empresa onde trabalha) 

da Fundação.

 • Você poderá resgatar 100% das 

contribuições individuais e até 

50% dos depósitos que a empresa 

fez para você.

 • A parcela resgatável das contri-

buições do Patrocinador varia 

de acordo com o tempo em que 

permaneceu no Plano: entre 15%, 

após três anos, e 50% após 10 

anos no PCD.

 • Do valor disponível, será descon-

tado Imposto de Renda conforme 

o regime tributário escolhido.

 • O resgate poderá ser efetuado 

em até 12 parcelas  mensais e 

consecutivas.

saQuE PrOGramadO

 • Para obter o benefício, o Par-
ticipante Ativo deverá romper 
seu vínculo empregatício com 
a Patrocinadora (empresa onde 
trabalha) da Fundação. 

 • Benefício calculado com 100% 
das contribuições individuais e 
100% das contribuições efetua-
das pelo Patrocinador.

 • O Benefício não é vitalício, ou 
seja, quando o dinheiro do saldo 
de conta terminar, a aposentado-
ria será extinta.

 • O aposentado tem a flexibilidade 
de escolher e alterar anualmente 
quanto quer receber por mês, en-
tre 0,5% e 2% do Saldo de Conta 
do Saque Programado.

 • O beneficio mensal sobre descon-
to de imposto de renda na fonte, 
de acordo com o regime tributário 
escolhido pelo participante

 • O participante aposentado con-
tinua definindo anualmente o 
perfil de investimento através 
da escolha do gestor do recurso, 
podendo aplicar até 10% do seu 
Saldo em renda variável. 

 • Não existe opção por benefício 
por morte. Em caso de falecimen-
to, se ainda existir saldo, o mesmo 
será revertido aos beneficiários 
legais ou indicados, sob forma 
de renda mensal ou pagamento 
único, dependendo da categoria 
dos beneficiários. 
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BatE-PaPO OnLinE 
Não deixe de participar dos Pontos de Encontro do Portal de Educação 
Financeira e Previdenciária. Periodicamente convidamos especialistas do 
mercado financeiro, previdenciário, em finanças pessoais e outros assuntos para uma conversa 
“online” com Participantes e Assistidos. Os temas são variados e anunciados com antecedência.

Em nossos bate-papos já estiveram presentes o consultor financeiro Gustavo Cerbasi; a educadora 
e coordenadora do Programa de Educação Financeira infantil Cássia D’Aquino; o economista Luís 
Carlos Ewald, o “senhor dinheiro” do Fantástico, entre outros que apresentaram soluções de como 
se planejar e manter o equilíbrio financeiro hoje e amanhã.

Participe destes encontros!

ura
Precisa de informações sobre benefícios, empréstimos, resgate ou outro item relacionado à 
TELOS? Além do site, há outro serviço muito simples, a URA (Unidade de Resposta Audível), 
uma central telefônica de autoatendimento. São oito posições de atendimento, sem filas de 
espera. Para entrar em contato, ligue 2121-6900, se residente na cidade do Rio de Janeiro, ou 
0800-9706900 nas demais cidades. Através da RIT ligue 521-6900. É fácil obter informações 
sobre o serviço que deseja. Veja a lista abaixo dos ramais:

Disque 1 - para empréstimos (1- saldo devedor, 2 - limite de crédito)
Disque 2 - para valor do benefício líquido depositado (exclusivo para aposentados e pensionistas)
Disque 3 - para atualização de endereço (instruções sobre como proceder)
Disque 4 - para seguros (corretores- 1- Vida e Acidentes, 2 - Automóveis)
Disque 5 - para simulações de Resgate (somente ativos, autopatrocinados ou vinculados)
Disque 6 - para alteração de senha (instruções sobre como proceder)
Disque 7 - para falar com as atendentes (esta opção pode ser digitada a qualquer momento)

Memorizando a sequencia correspondente a estes serviços, você não precisa ouvir a lista de 
opções via voz eletrônica - disque pausadamente sua matrícula, o número da Patrocinadora, sua 
senha e o número relativo ao serviço procurado que sua ligação vai direto para onde você deseja.

sEGurO dE Vida
É muito importante que os segurados que eventualmente não estejam sofrendo os descontos em 
folha  paguem seus boletos até a data de vencimento para evitar multas e para que seus 
familiares possam usufruir os benefícios em caso de necessidade. Há, inclusive, risco de 
cancelamento do seguro se os atrasos chegarem a sessenta dias. Mais informações sobre o 
seguro de vida em http://www.fundacaotelos.com.br/seguros.asp 

c u r t a s
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