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Almeida

> Prezado Participante
 Este número detalha tema que tem vindo à 
tona nas últimas semanas, como a queda de 
juros promovidas pelos bancos e outros que é 
sempre bom relembrar.
 Com essas matérias vamos cumprindo 
nosso programa de levar informações sobre os 
planos de previdência, contribuindo para seu 
aprendizado. 
 A edição explica que caso alguém se desligue 
do patrocinador é possível  permanecer 
participando da TELOS. Para saber mais sobre o 
tema, basta ler a matéria em que detalhamos 
como funcionam os Institutos e analisar 
qual modalidade é mais vantajosa para suas 
necessidades e desejos.
 Através deste EM LINHA convidamos todos à 
leitura de nosso Relatório Anual e apresentamos 
u m  l eva nt a m e nt o  s o b re  a s  p r i n c i p a i s 
características dos nossos Participantes.
 Nestas páginas você irá conhecer também os 
benefícios e prazer de pedalar. Andar de bicicleta 
faz bem para a mente e o corpo, e ainda ajuda 
ao meio ambiente. 
 Buscando sempre estar em linha com você, 
desejamos uma boa leitura!

Gerência de Relacionamento com Participante 

Sobre você, para você

e d i t o r i a l expediente
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Por incentivo do Governo 
Federal, os bancos vêm redu-
zindo o “spread” - a diferença 
entre o que o banco cobra 
para emprestar e quanto ele 
“paga” para captar recursos - e,  
assim, reduzir também as ta-
xas de juros cobradas no país. 

O objetivo é facilitar o 
pagamento das prestações e 
reaquecer a economia. 

Comparando as taxas mé-
dias adotadas pelo merca-
do com as praticadas pela  
TELOS percebe-se que a situ-
ação dos nossos Participantes 
e Assistidos continua melhor, 
pois as taxas aplicadas aos 

empréstimos concedidos pela 
Fundação ainda são mais bai-
xas do que as do mercado.

Os juros cobrados pela 
Fundação para empréstimos 
é 7% ao ano + IGP. 

No gráfico é possível visua-
lizar a taxa anual do emprés-
timo TELOS em comparação 
com o mercado e verificar que 
mesmo a taxa do empréstimo 
consignado, oferecido pelos 
bancos aos aposentados em 
decorrência do convênio com 
o INSS e que têm taxas signi-
ficamente menores, aponta 
uma vantagem para o emprés-
timo da Fundação. 

Na comparação com o 
cheque especial a disparida-
de das taxas cobradas pela  
TELOS é ainda maior. 

A obtenção de empréstimos 
junto à Fundação é simples e 
após a remessa prévia de 
documentos e análise interna  
pode ser feita também pela 
internet. O passo-a-passo 
está disponível na nossa 
p á g i n a :  h t t p : / / w w w .
fundacaotelos.com.br/
emprestimo.asp

Queda de juros: empréstimo  
da TELOS ainda é mais vantajoso

Governo e  bancos anunciam cor tes  de taxas,  
mas as  condições da Fundação ainda são melhores

DúviDas? clique aqui! ?

Taxa EmprésTimo TElos

Taxa EmprésTimo Consignado

Taxa dE CrédiTo pEssoal

Taxa ChEquE EspECial

17,61% a.a.

25,54% a.a.

47,67% a.a.

153,91% a.a.

Operações de créditO - taxa anual Dados de Maio/2012
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A TELOS foi criada para admi-
nistrar os planos previdenciários 
oferecidos pelas patrocinadoras 
Embratel, Primesys, TV SAT e 
Star One a seus empregados, mas, 
como a vida dá voltas, o vínculo 
empregatício nem sempre é dura-
douro. Isto não significa, porém, o 
fim do relacionamento com a Fun-
dação. Se desejar, o ex-empregado 
pode se manter como Participante 
do PCD sem interromper seu pro-
jeto de aposentadoria.

O Plano de Contribuição 
Definida (PCD) prevê quatro 
Institutos (alternativas após 
o desligamento da empresa 
patrocinadora). Dois deles, o 
Autopatrocínio e o Benefício 
Proporcional Direto, permitem 
a manutenção do vínculo com 
a TELOS. Outros dois, Porta-
bilidade e Resgate, encerram o 
relacionamento.

Veja abaixo do que se trata 
cada um:

autOpatrOcíniO
Nesta modalidade, o Par-

ticipante assume também a 
condição de Patrocinador do 
plano e, consequentemente, 
todos os compromissos finan-
ceiros previstos para esta ca-
tegoria, ou seja, contribuição 
previdenciária patronal, taxa 

de administração (atualmente 
suspensa) e taxa para cobertu-
ra de benefícios de risco. Esses 
compromissos, no entanto, 
podem ser feitos de acordo com 
sua nova realidade financeira.

O novo autopatrocinado, no 
momento da opção, informa seu 
salário nominal (no mínimo uma 
Unidade Previdenciária, hoje R$ 
252,02) e novos percentuais de 
contribuição. O percentual mí-
nimo de contribuição é de 3%, 
sendo que o Autopatrocinado 
paga por ele e pelo Patrocinador.

O outro compromisso com 
o plano é a contribuição para 
o Saldo de Conta Projetada, 
destinado à cobertura de be-
nefícios de risco. Este funciona 
como um seguro que, no caso 
de invalidez ou óbito do titular, 
complementa o saldo de conta 
com as contribuições que seriam 
feitas pelo Patrocinador até o 
Participante completar o direito 
ao benefício pleno.

Nesta categoria, são mantidos 
todos os serviços e benefícios a 
que os Participantes Ativos têm 
direito, tal como os empréstimos.

VinculadOs
Outra possibilidade para 

quem quer continuar na TELOS 
é o Benefício Proporcional Di-

ferido. Nele, o Participante não 
efetua contribuições mensais 
até completar as condições para 
ter direito a uma aposentadoria 
plena. Para fazer jus a essa opção 
e permanecer vinculado ao PCD, 
é preciso ter ao menos três anos 
de contribuições ao PCD.

Nessa modalidade, o Partici-
pante pode fazer contribuições 
eventuais para aumentar seu 
Saldo de Conta. Os participan-
tes desta categoria se compro-
metem a pagar a taxa para des-
pesa administrativa, também 
suspensa temporariamente. Os 
Vinculados não podem adquirir 
empréstimo na Fundação. 

resgate
O Resgate corresponde ao 

requerimento do valor de suas 
contribuições efetuadas mais 
um percentual dos depósitos fei-
tos pelo Patrocinador, de acordo 
com o tempo de  vinculação ao 
PCD - entre 15%, com três anos, 
e 50%, a partir de 10 anos.

É sempre importante lembrar 
que sobre o valor do Resgate há 
incidência de Imposto de Renda 
conforme o regime tributário 
escolhido pelo Participante.

Quem sai do Patrocinador pode ficar no PCD

Inst itutos da TELOS oferecem alternativas  para quem se 
desl iga da empresa patrocinadora

DúviDas? clique aqui! ?
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Para uma empresa oferecer 
um bom serviço, é preciso co-
nhecer quem são seus clientes, o 
que fazem e quais as suas expec-
tativas. Essas recomendações, 
seguidas por todas as empre-
sas, também são aplicadas pela  
TELOS em relação a Participantes 
e Assistidos. 

A manutenção dos dados 
atualizados é importante não só 
para que a área atuarial possa 
elaborar o custeio e mensurar 
os compromissos, mas também 
para oferecermos serviços cada 
vez melhores.

Os números mostram que há 
aproximadamente sete mil Parti-
cipantes em fase de capitalização 
de recursos, ou seja, acumulando 
recursos no Plano de Contribuição 
Definida (PCD) para usufruirem 
uma renda futura.  Eles são empre-
gados dos patrocinadores (Embra-
tel, Primesys, TV SAT, Star One e a 
própria TELOS) ou ex-empregados 
que decidiram manter o vínculo 
com a Fundação na condição de 
Autopatrocinados ou Vinculados 
ao Plano, mantendo seus recursos 
sendo geridos pela TELOS (veja 
como fazer isso na página 4). 

A idade média dos Participan-
tes Ativos do PCD é de 41 anos e 
nove meses. Eles estão em suas 
empresas há 12 anos e 10 meses, 
também em média, e a maioria 
(56%) é casada. Dentro o grupo de 
Ativos que  já possuem direito a 
um benefício pelo Plano, 23% são 
do sexo feminino. 

Com relação à contribuição 
ao plano, a maioria já entendeu 
as vantagens de investir no seu 
futuro: 66% efetuam a contribui-
ção mensal de 8% do seu Salário 
Nominal, ususfruindo assim da 
contribuição máxima feita pelo 
Patrocinador. E 17% vão além, 
fazendo contribuições adicionais 
regulares, ou seja, descontos 
mensais superiores a 8%.

apOsentadOs
A TELOS atualmente (dados de 

maio) beneficia 5.607 aposenta-
dos, sendo 2.919 no PCD e 2.688 
no PBD. 

O grupo de pensionistas, be-
neficiários de participantes fale-
cidos, é formado por 116 do PCD 
e 710 do PBD.

Os aposentados do PCD têm, 
em média, 60 anos e 10 meses e 
já estão há sete anos e oito meses 
aposentados. Já os aposentados 
do PBD, têm idade média de 67 
anos.

No PCD os aposentados do 
sexo masculino são a grande 
maioria: 77%. No PBD não é di-
ferente: 69% dos aposentados 
são homens.

situação pcd pbd
Ativos 5600 4
Autopatrocinados 
e Vinculados

1092 1

Aposentados 2919 2688
Pensões 116 710
total 9727 3403

Quem somos?
Dados da TELOS mostram as principais 

características dos Participantes

Este Instituto não deve 
ser confundido com o Saque 
Programado, como esclare-
cido na última edição do Em 
Linha (clique aqui para 
rever).

pOrtabilidade
O instituto da Portabi-

lidade permite ao Partici-
pante que se desligou da 
patrocinadora transferir 
até 100% do Saldo de Con-
ta Total para outra entida-
de de previdência privada.

As contribuições indi-
viduais poderão ser por-
tadas integralmente, mas 
as contribuições efetuadas 
pelo patrocinador obedece-
rão ao tempo de filiação à  
TELOS. A partir de três 
anos, iniciando com 15%, 
até 100%, para quem este-
ve 20 anos no Plano.

Os valores portados só 
poderão ser utilizados para 
custear benefícios, não 
podendo ser resgatados em 
outra entidade.

Na Portabilidade não 
incide Imposto de Renda.

Para saber mais sobre 
os Institutos do PCD não 
deixe de conferir o Capítulo 
6 do Regulamento disponí-
vel na página inicial do site 
da TELOS.

Importante: Os Insti-
tutos não podem ser reque-
ridos pelos Participantes já 
aposentados pela TELOS.
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Pedágio na aposentadoria INSS

O que é e em que casos precisará ser cumprido

sexo - Feminino 
 • Tempo de 

contribuição em 
16/12/1998:  
10 anos

 • Tempo faltante 
para atingir o 
direito: 15 anos 
(180 meses)

Pedágio (40% do 
tempo faltante): 6 
anos (72 meses)

- esta segurada, para 
ter direito a uma 
aposentadoria pro-
porcional, terá de 
completar 31 anos 
de tempo de contri-
buição, ou seja, 25 já 
previstos na legisla-
ção anterior + 6 do 
pedágio, além dos 
48 anos de idade. 
Observe, no entanto, 
que antes disso ela 
completará 30 anos 
e adquirirá o direito a 
uma aposentadoria 
por tempo de con-
tribuição integral, 
independente da 
idade, já que as no-
vas regras para apo-
sentadoria integral 
não exigem mínimo 
etário. 

sexo - masculino 
 • Tempo de 

contribuição em 
16/12/1998:  
20 anos

 • Tempo faltante 
para atingir o 
direito: 10 anos 
(120 meses)

Pedágio (40% do 
tempo faltante): 4 
anos (48 meses)

- este segurado, 
para ter direito a 
uma aposentado-
ria proporcional, 
terá de completar 
34 anos de tempo 
de contribuição, ou 
seja, 30 já previstos 
na legislação ante-
rior + 4 do pedágio, 
além dos 53 anos 
de idade. Mas po-
derá, se assim dese-
jar, aguardar mais 
um ano, completar 
35 anos de tempo 
de contribuição e 
requerer uma apo-
sentadoria integral 
segundo a nova le-
gislação.

Decidimos ampliar as informações sobre o 
pedágio do INSS em razão das inúmeras dúvidas 
surgidas durante o chat sobre aposentadoria pela 
Previdência Social, promovida pelo Portal de Edu-
cação Financeira e Previdenciária da TELOS, com a 
participação da nossa Gerente de Relacionamento 
Eudete Pereira. Ela ressalta que trata-se de con-
dição sem qualquer relação com a aposentadoria 
pelo PCD da Fundação. 

A partir da Constituição de 1988 a aposenta-
doria por tempo de serviço da Previdência Social,  
denominada desde então  aposentadoria por tempo 
de contribuição, passou a ser assegurada para o 
homem com trinta e cinco anos de contribuição 
e, para a mulher, com trinta anos de contribuição.

A Emenda Constitucional 20, de 16/12/1998, 
no entanto, assegurou aos trabalhadores filiados 
ao Regime Geral da Previdência Social até a publi-
cação da Emenda e que não haviam completado os 
requisitos necessários à aposentadoria por tempo 
de contribuição a concessão da aposentadoria pro-
porcional, nas seguintes condições:
 • I - contar com cinquenta e três anos de idade 

(53), se homem, e quarenta e oito anos de idade 
(48), se mulher; e

 • II - contar tempo de contribuição igual, no mí-
nimo, à soma de 30 anos de contribuição, se ho-
mem, e 25 anos de contribuição, se mulher; e um 
período adicional de contribuição equivalente a 
40% do tempo que, na data da publicação dessa 
Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo 
constante da alínea anterior.
É importante ter conhecimento de que esse 

período adicional, conhecido como pedágio, não 
acrescenta valor ao benefício final. Ele não é con-
siderado para definir alíquota do INSS (vide tela).

Veja os exemplos: 
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O Relatório Anual 2011 da 
TELOS está na página da Fun-
dação na internet desde o dia 
11 de abril de 2012. O docu-
mento reúne informações so-
bre as atividades desenvolvidas 
ao longo do ano de uma forma 
simples e ilustrada, tornando-
se fundamental para quem quer saber mais sobre seu 
plano de previdência.

Com o tema “sustentabilidade”, o relatório está dividido 
nas principais áreas de atuação da Fundação: previdencial, 
financeira, de investimentos e relacionamento. 

Por meio do relatório é possível conhecer o histórico de 
reajustes dos planos de benefícios desde 1999, por exemplo, 
compará-lo com os principais índices de correção, como o 
IGP-DI, e confirmar que os reajustes concedidos pelos planos 
têm sido superiores aos índices que medem a inflação.

Em sua leitura, você também vai entender como e onde os 
recursos dos Participantes estão sendo investidos, com que 
objetivos e quais os resultados. Ainda em relação às finanças 
da Fundação, é possível comprovar o fiel cumprimento da 
Política de Investimentos.

Quem quiser conhecer os custos administrativos e acom-
panhar nossa meta de redução dessas despesas, vai encontrar 
informações detalhadas na seção de gestão administrativa.

Os pareceres dos Conselhos, do Atuário Interno e as Notas 
Explicativas às Demonstrações Contábeis também estão 
apresentados no documento.

Não deixe de ler o Relatório Anual e procurar a Central de 
Atendimento TELOS - CAT em caso de dúvidas.

Entenda o Relatório Anual

Documento reporta as principais realizações 
da TELOS ao longo do ano de 2011

RELATÓRIO TELOS      2011

Sustentabilidade

Eudete chama atenção 
para a importância de 
avaliar cuidadosamente 
se compensa o pedido 
do benefício antecipado. 
É que o tempo relativo 
ao pedágio não entra no 
cálculo do benefício, ou 
seja, embora o segurado 
trabalhe e contribua para 
a previdência durante 
esse tempo, o período 
não é considerado para 
fins do cálculo. Nos dois 
exemplos, o calculo do 
benefício será efetuado 
como se o segurado tives-
se 30 anos de tempo de 
contribuição.

Assim, questão que 
merece essa análise cui-
dadosa é se não vale a 
pena, no exemplo acima, 
o segurado trabalhar mais 
um ano e ter um benefício 
correspondente a 35 anos 
em vez do benefício ante-
cipado, que será calculado 
como se ele só tivesse 30, 
embora tenha trabalhado 
34.

Conforme demonstrado 
no primeiro exemplo acima, 
algumas pessoas, em função 
do elevado pedágio a cumprir, 
vão adquirir o direito à apo-
sentadoria integral antes da 
proporcional.

DúviDas? clique aqui! ?
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Tem gente que quando se aposenta prefere 
descansar relaxando em praias paradisíacas, 
aproveitando o tempo livre para não fazer 
nada além de nada. Mas há quem decida to-
mar o caminho inverso e usar a aposentadoria 
para elevar a adrenalina. É o caso de Gerson 
Miguel, aposentado pela TELOS e hoje um 
multiesportista radical.

Miguel, de 64 anos, é fã de diversos espor-
tes normalmente associados a gente jovem de 
idade, mas que na verdade são destinados a 
qualquer jovem de espírito. 

Com um grupo de amigos, pratica mergu-
lho, esquia e voa pelo Rio de Janeiro em um 
parapente. Ainda lhe sobra tempo para prati-
car motociclismo pelas trilhas fluminenses.

 Para tirar o máximo proveito dessas ativi-
dades, ele viaja pelo mundo e aproveita para 
conhecer lugares tão diferentes quanto os 
Alpes suíços, onde esquia, e o Caribe, onde 
mergulha. “Sempre que gosto de um local, ten-
to reservar uma atividade para o ano seguinte. 
Assim garanto meu lugar e consigo planejar 
minhas finanças ao longo do ano”, conta, reve-
lando a necessidade de planejamento também 
para o lazer.

 Fã de esportes desde garoto, Gerson diz 
que o tempo só lhe atiçou a curiosidade e au-
mentou a coragem para conhecer modalidades 
vistas como perigosas. Em relação ao risco, ele 
garante que não vai além do limite, mas gosta 
de chegar perto dele.

Aposentado radical
Ex-administrador  da Embratel  colocou  

mais  emoção na vida após a  aposentadoria
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Por muito tempo as bicicletas eram vistas 
apenas como um meio de lazer para ser utili-
zado nos finais de semana. Mas, de um tempo 
para cá, frente a preocupações com saúde, 
meio ambiente e em função dos transtornos 
do trânsito, muitos passaram a adotar as 
“magrelas” como meio de transporte regular.

Os benefícios vão desde os relacionados à 
saúde, como a diminuição do risco de desen-
volver doenças cardíacas e queima de calorias, 
até os relacionados ao meio ambiente, já que 
a substituição dos automóveis pelas bicicletas 
colabora para a diminuição da quantidade de 
gás carbônico no ar que respiramos.

“É a opção mais completa que há”, resume 
Marcos Araújo, engenheiro da Embratel que vai 
de Niterói, onde mora, ao Rio de Janeiro, em que 
trabalha, de bicicleta, pegando uma carona na 
barca que atravessa a Baía de Guanabara. “Levo 
menos tempo do que indo de ônibus. Costumo 

dizer que passeio 
todo dia até che-
gar ao trabalho”, 
conta. Ele percorre 
cerca de cinco qui-
lômetros por dia, 
indo e voltando.

Ir de bicicleta 
para o trabalho 
é uma tendência 
mundial que vem 
ganhando apoio 
do poder público. 

Em Berlim, Ale-
manha, existem 
775 quilômetros 
de ciclovias e em 
Copenhague, Di-
namarca, o uso de 
bicicletas no trân-
sito corresponde 
a quase 40% do 
tráfego. Rio de Ja-
neiro e São Paulo 
já implementaram 
sistemas de alu-
guel de veículos 
de duas rodas e estão ampliando suas ciclovias.

segurança
“Todos ganhamos com isso”, comenta João 

Mendes, também da Embratel, que utiliza 
a bicicleta “para tudo”. Triatleta, Mendes 
ressalta os ganhos de saúde, mas lembra da 
necessidade de cuidados com as pedaladas 
urbanas. “Você deve agir como um pedestre 
com rodas, utilizando os equipamentos de 
segurança necessários”, ressalva.

Além de capacetes e luvas para evitar ma-
chucados mais graves na hipótese de uma que-
da, é bom ajustar a altura do selim e do guidão 
para poupar a coluna. A postura, ao pedalar, 
deve manter o tronco na posição vertical e o 
banco regulado para que quando a perna es-
tiver na posição mais distante, o joelho ainda 
esteja levemente flexionado.

Participantes telos optam  
por transporte Alternativo 

Pedalar  traz  grandes benefíc ios  para a  saúde,  
para o  meio ambiente e  para o  bolso

João Mendes, triatleta.

Marcos chegando ao 
trabalho de bicicleta

N º  2 6  •  j u N h o  2 0 1 2 9



37 anOs de cOnQuistas

Primeiro de agosto é dia de comemorar. A TELOS estará completando 
37 anos de muito trabalho para que seus Participantes e Assistidos 
tenham uma aposentadoria tranquila.  

A alegria é ainda maior porque pesquisas mostram que a qualidade dos serviços prestados, o 
bom desempenho financeiro alcançado, o equilíbrio dos Planos de Benefícios e a saúde financeira 
e atuarial da nossa instituição estão sendo reconhecidos pelos Participantes.

O amadurecimento da gestão dos Planos nessas quase quatro décadas permitiu a inclusão de 
Participantes e Assistidos como agentes ativos desse processo. 

Além disso, com o lançamento do Portal de Educação Financeira e Previdenciária, em 2009, 
inauguramos uma nova fase da disseminação da informação e do conhecimento. Nossas ações 
do Programa de Educação instruem os Participantes sobre o funcionamento do ambiente onde 
está inserido o sistema de previdência complementar e orientam quanto à importância do 
planejamento financeiro individual. 

São muitas conquistas ao longo desse período. E é você, que faz parte dessa história e ajuda a 
construir o nosso Fundo de Pensão, que merece um agradecimento especial e parabéns!

Mudança nOs cOnselhOs

Em 16 de abril, os conselhos Deliberativo e Fiscal da TELOS ganharam novos membros. Neste 
último, José Ricardo Alves Pereira substituiu o titular Antônio Inácio dos Santos Júnior. Para o 
lugar de suplente, antes ocupado por José Ricardo, foi empossado Mauro Martins. No Conselho 
Deliberativo, André Santos Correia substituiu Simone Paulino, que ocupava o cargo de suplente. 

O Conselho Deliberativo é responsável por formular, analisar e aprovar as políticas 
administrativas da Fundação e possui cinco membros. A função do Conselho Fiscal, composto 
por três pessoas, é fiscalizar o bom desempenho das contas da TELOS.

Boa sorte aos novos conselheiros!

Veja aqui o atual organograma: www.fundacaotelos.com.br/organograma.html

c u r t a s
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