
J o r n a l  d a  T E l o S  •  a n o  7  •  n º  2 7  •  S E T E m b r o  /  2 0 1 2

previ dência

Invista no seu futuro

> página 5

Cadastro de 

beneficiários: falta de 

atualização pode ser 

prejudicial

> página 6

PCD: Contribuições 

para 2013 já podem ser 

alteradas

> página 7

QUaLidade de vida 

Alimentação  

na terceira idade

> página 8

edUcação financeira

Novos vídeos no Portal

> página 9

InvestImentos: vaI 
trocar de perfIl?
Saiba quaiS São aS opçõeS 

oferecidaS 

veSÚvio
Fundo de 

Investimento 
Renda Fixa 

KiLaWeaFundo de Investimento Renda Fixa 

TeLoS  

iBrX50
Fundo de 

Investimento  

em Ações

TeLoS idiv
Fundo de 

Investimento 

em Ações

KraKaToa
Fundo de 

Investimento 
Renda Fixa 

> página 3 e 4



Em Linha  
Jornal da Telos

Publicação Trimestral da 

TELOS - Fundação Embratel 

de Seguridade Social

ANO 7 - nº 27

Av. Pres. Vargas 290  

10º and.

Centro - Rio de Janeiro - RJ

coordEnação

Eudete Pereira - Gerente de 

Relacionamento

JornaLiSTa rESPonSÁVEL

Andreia Van-Geem 

Adeodato  

(Reg. 21437 MT-RJ)

Produção EdiToriaL E 

wEbdESign 

CVDESIGN 

PrESidEnTE

Roberto Durães de Pinho

dirETora FinancEira

Andrea Morango Pittigliani

dirETor dE SEguridadE

Carlos Alberto Tavares de 

Almeida

> O Em Linha chega até os Participantes do PCD 
em tempo de prepará-los para a hora de reavaliar 
seus investimentos, por isso aproveite ao máximo 
esta edição. Ela traz novidades sobre as aplicações 
financeiras e mostra as características de cada 
segmento.
 Planejamento é essencial para um futuro 
melhor. E, você que fez seu dever de casa, 
está mais preparado para  escolher onde 
investir os recursos que serão destinados à 
sua aposentadoria, confirmando seu perfil 
ou aderindo ao novo Fundo IDIV, baseado em 
dividendos, que apresentamos neste número.
 Seu futuro benefício depende das suas 
atitudes, então fique de olho no gestor escolhido, 
na sua exposição a riscos, no nível de contribuição 
e no incentivo fiscal, temas que esclarecemos 
nesta edição.
 Acreditamos também que o momento de 
avaliação vai além do campo financeiro. Por isso 
trazemos também dicas de nutrição na melhor 
idade, para aumentar sua qualidade de vida e 
sua disposição para enfrentar os desafios do dia 
a dia.
 Desejando boa leitura a todos, damos boas 
vindas ao novo Patrocinador do Plano de 
Contribuição Definida - PCD, a TELMEX do Brasil, 
e aos seus empregados que a partir de agora 
poderão contar com um futuro tranquilo.

Gerência de Relacionamento com Participante 

Melhores escolhas

e d i T o r i a L eXpedienTe
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Investimentos: vai trocar de perfil?
Saiba quais são as opções oferecidas 

Você, que acompanha a 
performance e os resultados 
obtidos pelo gestor dos seus 
recursos no PCD, provavel-
mente está mais preparado 
para avaliar seu perfil de in-
vestimento. É que está che-
gando a hora de alterá-lo, se 
assim desejar. Participantes 
Ativos, Autopatrocinados e 
Vinculados poderão modificar 
os percentuais aplicados em 
renda fixa ou renda variável, 
além do gestor dos fundos, 
de 24 de setembro a 19 de 
outubro. Já Assistidos em 
Saque Programado têm de 22 
de outubro a 9 de novembro 
para mudar seu perfil.

A escolha do perfil de in-
vestimentos é importante 
para adequar as aplicações em 
cada fundo à disposição de 

cada um para enfrentar riscos 
inerentes ao mercado. Fundos 
de renda variável tendem a so-
frer mais oscilações ao longo 
do tempo, com fortes altas, 
mas também com variações 
negativas. Já os fundos de 
renda fixa em geral apresen-
tam comportamento mais 
estável e, consequentemente, 
rendimentos menores.

Para alterar seus percen-
tuais de investimento, basta 
acessar o menu “Perfil” na 
área Exclusiva do site da  
TELOS e escolher os gestores 
e percentuais de aplicação.

 Gestores e novo fundo
Os recursos dos Partici-

pantes e Assistidos em Saque 
Programado são administra-
dos por gestores escolhidos 

pela TELOS segundo critério 
que leva em consideração, 
entre outros, a notória repu-
tação da instituição, o tempo 
de expertise e a classifica-
ção da Associação Brasileira 
das Entidades dos Merca-
dos Financeiro e de Capitais  
(ANBIMA).

Em renda variável, este 
ano, há duas novidades. O 
Lokon e o Etna passaram a 
ser um único fundo - TELOS 
IBrX-50, baseado no índice 
da Bovespa que agrega as 50 
ações mais negociadas ponde-
radas por valor de mercado. 
O gestor desse fundo será a 
BRAM - Bradesco Asset Ma-
nagement, que se destacou em 
relação ao outro gestor.

A outra mudança é que a 
partir deste ano será possível 

fUndo GeSTor indeXador niveL de riSco

KRAKATOA - Fundo de Investimento 
Renda Fixa  BB DTVM CDI Baixo

VESÚVIO - Fundo de Investimento 
Renda Fixa 

HSBC GLOBAL ASSET 
MANAGEMENT CDI Baixo

KILAWEA - Fundo de Investimento 
Renda Fixa 

WESTERN ASSET 
MANAGEMENT CDI Baixo

TELOS IBrX50 - Fundo de Investimento 
em Ações (ex-Lokon e ex-Etna)

BRADESCO ASSET 
MANAGEMENT IBrX-50 Muito alto

TELOS IDIV - Fundo de Investimento 
em Ações BB DTVM IDIV Muito alto
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Conheça os limites de investimento
O Conselho Deliberativo da TELOS limita a 

aplicação em renda variável à medida que a apo-

sentadoria se aproxima. Assim, Aposentados 

em Saque Programado ou Participantes a cinco 

anos da aposentadoria normal podem direcio-

nar no máximo 10% de seus investimentos para 

fundos de ações. Já quem estiver a dois anos de 

poder requisitar uma aposentadoria antecipada 

tem como limite de aplicação em renda variável 

20% do montante acumulado.

Quem estiver fora desses grupos, pode in-

vestir até 60% da poupança em renda variável.

nova opção - idiv
A TELOS incluiu uma opção em 

renda variável, o TELOS IDIV, indexa-

do ao IDIV - Índice de dividendo da 

BM&FBOVESPA. Este índice reúne 

ações de 42 empresas atuantes em 

11 segmentos, como eletricidade, 

telecomunicações e saneamento, que 

remuneram seus investidores sob a 

forma de dividendos e juros sobre 

capital próprio. Para saber mais sobre 

o IDIV acesse o Menu “Perfil 2012” na 

página principal do site da TELOS. 

DúviDas? cLiQUe aQUi! ?

investir em outro índice, o 
IDIV - Índice de Dividendos 
da BM&FBOVESPA (vide box 
sobre este assunto), através 
do Fundo TELOS IDIV - Fun-
do de Investimento em Ações, 
sob gestão da BB DTVM, do 
Banco do Brasil.

Em renda fixa, as opções 
continuam as mesmas.

O histórico de rentabili-
dade de cada um pode ser 
conhecido neste link. Vale 
lembrar que as rentabilidades 
passadas não garantem o de-
sempenho futuro.

BalanCeamento
Mesmo quem optar por 

não alterar suas aplicações, 
poderá ter sua carteira modi-
ficada. Devido à diferença de 

rentabilidade de cada fundo, 
os percentuais de investimen-
to definidos anteriormente 
podem ter mudado ao longo 
dos últimos 12 meses. Neste 
caso, a TELOS promove o 
ajuste de modo a preservar a 
distribuição percentual defi-
nida pelo participante.

Por exemplo, quem optou 
por uma composição 50% em 
renda fixa e 50% em variável, 
hoje pode ter estar com 52% 
do seu saldo em renda fixa 
e 48% na variável. Se não 
houver manifestação, parte 
do patrimônio aplicado em 
renda fixa será realocado em 
renda variável para obedecer a 
última escolha, de 50% e 50%.

No caso da renda variá-
vel, quem tem recursos hoje 

em qualquer dos fundos e 
não se manifestar, terá seu 
saldo confirmado no Fundo 
TELOS IBrX-50 sob gestão 
da BRAM - Bradesco Asset 
Management.

 
saque proGramado

Os Assistidos em Saque 
Programado podem, além 
de alterar o perfil de investi-
mentos, modificar o percen-
tual de renda mensal. A eles 
é permitido também optar 
pelo recebimento do abono 
anual (equivalente a um 13º) 
referente a 2012. Para quem 
não se manifestar, a TELOS 
manterá a última escolha.
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Se você está lendo este in-
formativo, é porque faz parte 
de uma das patrocinadoras do 
Plano de Contribuição Defini-
da (PCD) da TELOS - entidade 
que há 37 anos assegura um 
futuro tranquilo a seus Par-
ticipantes por meio de uma 
eficiente gestão de investi-
mentos. Quem já contribui 
para o futuro está indo muito 
bem e identifica, em Pesqui-
sa realizada anualmente, a 
Fundação como o segundo 
benefício mais importante 
oferecido pela empresa onde 
trabalha. Se você ainda não se 
inscreveu, conheça algumas 
das vantagens desse plano de 
previdência.

Ao patrocinar a TELOS, 
sua empresa está oferecendo 
um importante benefício aos 
empregados. Além de contri-
buir com uma quantia igual à 
depositada pelo participante  
em até 8% do seu salário, 
assume integralmente o cus-
teio administrativo do plano. 
Ou seja, se a pessoa ganha 
R$ 2 mil e decide contribuir 
com 8%, terá uma poupança 
de R$320 ao mês (R$ 160 de 
contribuição própria mais  

Invista no seu futuro
Ainda não faz  par te  da TELOS?  

Saiba como garantir  uma boa aposentadoria

R$ 160 do empregador). 
Este valor será investido 

em fundos de renda fixa e 
variável de gestores que a 
TELOS seleciona no mercado 
de acordo com desempenho 
e reputação. No momento de 
sua aposentadoria, o valor 
acumulado servirá de base 
de cálculo para o benefício 
mensal.

A contribuição destinada  à 
sua aposentadoria na TELOS, 

até o limite de 12% da renda 
bruta anual, pode ser abatido 
do Imposto de Renda, desde 
que você utilize o modelo de 
declaração completo.

Pense no seu futuro e não 
deixe de investir em boa com-
panhia! Mais informações 
estão disponíveis no site www.
fundacaotelos.com.br, pelo 
telefone 0800-9706-900 ou 
ainda pelo endereço eletrônico 
cat@telos.org.br. 
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Seu cadastro de beneficiários 
está atualizado? Verifique, pois 
informações corretas são essen-
ciais para que a TELOS cumpra, 
sem qualquer prejuízo aos fami-
liares, a vontade do Participante 
no caso de óbito. 

Em 2010, o regulamento do 
Plano de Contribuição Definida 
(PCD) foi alterado para permitir 
aos participantes não aposenta-
dos a inclusão de filhos maiores 
de 21 anos como Beneficiários, 
visto que até então eles podiam 
constar apenas como Beneficiá-
rios Indicados. Como essas cate-
gorias têm direitos distintos, a 
mudança permitiu significativa 
melhora no valor destinado aos 
filhos maiores de 21 anos. 

No entanto, este direito não 
é automático. Os Participantes 
precisam se manifestar neste 
sentido e atualizar seus cadas-
tros. Veja no exemplo ao lado a 
diferença dos valores dos bene-
fícios destinados a cada uma das 
categorias de beneficiários.

Cadastro de beneficiários: falta de 
atualização pode ser prejudicial

DúviDas? cLiQUe aQUi! ?

EXEMPLO
Participante - João
Beneficiário cadastrados na TELOS -  esposa
Beneficiário Indicado cadastrado na TELOS -  filho maior de 
21 anos
Conta de Contribuição do Participante - R$ 300.000
Conta de Contribuição do Patrocinador - R$ 200.000
Saldo de Conta Total - R$ 500.000

SiTUação 1 - Ocorrendo o óbito de João na configuração acima, 
somente sua esposa receberá o saldo de conta total (R$ 500.000), 
que será somado à Conta Projetada, uma espécie de seguro que 
corresponde à antecipação das contribuições (13 contribuições 
por ano) que o Patrocinador faria na conta de João até ele com-
pletar 55 anos. Neste caso, a esposa poderá escolher o benefício 
por morte na forma de Renda Vitalícia ou Saque Programado.

SiTUação 2 - Ocorrendo o óbito da esposa antes ou junto de João, 
seu filho, por não ter sido incluído na categoria de Beneficiários 
e constar como Beneficiário Indicado, receberá somente R$ 
300.000 da conta de contribuição do participante. Isto porque 
esta categoria (Indicados) não faz jus ao saldo de contribuições 
depositadas pelo Patrocinador nem à Conta Projetada.

SiTUação 3 - Se João falecer, mas tiver incluído o filho maior de 
21 anos como Beneficiário, este dividirá com a esposa (50% para 
cada) os R$500.000 acrescidos da Conta Projetada. Ou terá direi-
to à totalidade do Saldo, caso a esposa venha a falecer antes de 
João. Neste caso, o benefício por morte  só poderá ser na forma 
de Saque Programado.
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Participantes Ativos e Autopatrocinados do 
Plano de Contribuição Definida (PCD) têm de 
24 de setembro a 19 de outubro para alterar o 
percentual de contribuição. Se feita, a mudança 
passa a vigorar em janeiro de 2013.

A opção pode ser realizada pela área Exclusiva 
do site, no menu Perfil/Alteração de Contribui-
ção. Quem fizer a escolha pelo formulário impres-
so terá até 31de outubro.

Participantes que contribuem com menos de 
8% do salário podem aproveitar o momento para 
aumentar o montante destinado à aposentadoria. 
Até este percentual, o Patrocinador contribui com 
o mesmo valor para o saldo de conta.

Quem já contribui com 8% também pode al-
terar a quantia destinada à aposentadoria. Vale 
lembrar do incentivo fiscal: quem investe até 12% 
da renda bruta anual em planos de aposentadoria 
como o PCD pode deduzir a quantia do imposto 
de renda, desde que utilize o modelo completo 
em sua declaração de ajuste anual

Também é possível diminuir o percentual do 
salário a ser investido para a aposentadoria até o 
mínimo de 3%. A diminuição será acompanhada 
pelo Patrocinador. As reduções, no entanto, não 
estão restritas a essa época do ano, podendo ser 
solicitadas a qualquer momento. Caso isso acon-
teça, o novo percentual passa a valer no quadri-
mestre seguinte ao do pedido.

 
use o simulador

Se você tem alguma dúvida em relação a 
quanto aumentar (ou diminuir) sua contribui-
ção, acesse o Simulador de Benefícios do site da  
TELOS. Nele é possível medir o impacto da va-
riação da contribuição sobre o valor da aposen-
tadoria futura.

PCD: Contribuições para 2013  
já podem ser alteradas

saiBa mais:
Quem são meus beneficiários atu-
almente?
No menu Benefícios/Beneficiários da 
área Exclusiva do site da TELOS você 
pode conferir seu elenco. 

Quem pode ser Beneficiário?
São considerados Beneficiários dos 
Participantes Ativos e Assistidos 
em Saque Programado: o cônjuge, 
companheiro(a),  filhos e/ou enteados. 
A inclusão de filhos (mesmo adotados) 
e enteados maiores de 21 anos no elen-
co de beneficiários ou a manutenção 
destes após os 21 anos restringirá o 
pagamento do Benefício por Morte 
do Participante a Saque Programado. 
Não há limite de idade para filho ou 
enteado que seja total e permanente-
mente inválido.
São considerados Beneficiários dos Par-
ticipantes Ativos e Assistidos em Renda 
Mensal: o cônjuge, companheiro(a), fi-
lhos, e/ou o enteado menor de 21 anos.

Quem pode ser Beneficiário Indicado?
Qualquer pessoa indicada pelo Partici-
pante que, na inexistência de Benefici-
ário na data de ocorrência do óbito do 
Participante Ativo ou Assistido, rece-
berá o benefício oferecido pelo Plano. 

Para alterar seu cadastro, é necessário 
enviar um novo Formulário de Atuali-
zação de Beneficiários (clique aqui).  
A inclusão de filhos ou enteados maiores 
de 21 anos, no entanto, precisa ser ana-
lisada pelo Participante, pois retira dos 
demais beneficiários o direito de optar 
por um benefício por morte na forma de 
renda vitalícia.
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A maioria dos idosos con-
serva hábitos alimentares 
formados quando ainda eram 
mais jovens. Entretanto, mui-
tas pessoas da terceira idade 
correm risco de desnutrição 
por vários motivos, entre eles:
 • Falta de informação sobre 

nutrição adequada;
 • Limitações financeiras;
 • Incapacidade física que 

possa interferir na compra 
e no preparo dos alimentos;

 • Isolamento social;
 • Falta de apetite; 
 • Má absorção provocada por 

doença gastrointestinal, 
que pode agravar ainda 
mais o estado nutricional 
do idoso; 

 • O uso a longo prazo de 
certos medicamentos, que 
interferem na absorção e o 
metabolismo de nutrien-
tes, podendo também cau-
sar desnutrição nos idosos.
As modificações na alimen-

tação de um idoso podem ser 
necessárias devido a caracte-
rísticas próprias do processo 
de envelhecimento.

reComendações 
dietétiCas para o idoso:

Com o passar do tempo, 
o corpo fica menos eficiente 
para absorver e usar alguns 

Alimentação na terceira idade
nutrientes; a osteoporose e 
outras doenças comuns em 
pessoas idosas também alte-
ram as necessidades nutricio-
nais. Consequentemente, o 
idoso pode precisar de quan-
tidades extras dos seguintes 
nutrientes:
 • Cálcio: previne a osteo-

porose e mantém os ossos 
saudáveis;

 • Fibras: previnem a consti-
pação intestinal;

 • Potássio: especialmente 
se tiver constipação ou 
utilizar diuréticos; 

 • Vitamina B12: participa 
da formação das células ver-
melhas do sangue e man-
tém os nervos saudáveis;

 • Vitamina D: participa da 
absorção do cálcio; 

 • Zinco: ajuda a compensar a 
diminuição da imunidade.

diCas prátiCas para 
alimentação do idoso:
 • Estabeleça horários regula-

res para as refeições; 
 • Torne suas refeições agra-

dáveis, mesmo comendo 
sozinho. Arrume a mesa 
ou utilize uma travessa 
bonita. Ponha sua música 
preferida para levantar o 
humor. 

 • Se não gosta de comer so-
zinho, organize almoços 
ou jantares com os amigos 
e vizinhos.

 • Escolha pratos que propor-
cionem contrastes de cor, 
textura e sabor – use ervas 
e temperos. Uma pitada 
de noz moscada ou canela 
pode compensar o paladar 
diminuído. 

 • Beba de seis a oito copos de 
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A partir de outubro, o Portal de Educação Financeira e Pre-
videnciária exibe a série “Educação Financeira”, produzida em 
parceria pela TV Cultura com a BM&FBOVESPA. O objetivo 
do programa é esclarecer conceitos de economia, finanças 
pessoais e de investimentos para a população.

A série oferece conteúdo didático e utiliza uma linguagem 
fácil e com enfoque bem humorado para passar dicas de orga-
nização de despesas, aplicações e temas recorrentes na mídia, 
como taxas de juros e inflação.

O “Educação Financeira”, exibido pela emissora paulista 
desde 2009, pode agora ser visto no Portal de Educação Fi-
nanceira da TELOS, na internet.

No Portal da TELOS, os vídeos estarão disponíveis na área 
de audiovisual. Não deixe de assistir!

Novos vídeos no Portal
Série ‘Educação Financeira’, parceria da TV Cultura 

com a BM&FBOVESPA, é exibida no Portal de 
Educação Financeira e Previdenciária da TELOS.

Curso dá mais informações
Se você gostou da novidade dos vídeos de “Educação Finan-

ceira”, pode aproveitar e fazer o curso à distância de Educação 
Financeira e Previdenciária oferecido no portal para aprofundar 
seus conhecimentos.

Gratuito, o curso é dividido em dez módulos, que podem ser 
feitos de acordo com a sua disponibilidade. Ao final de cada 
etapa, há um teste, também online. Sendo aprovado, o aluno 
pode passar para a aula seguinte.

Serão concedidos certificados de participação àqueles que 
concluírem os dez módulos com média igual ou acima de sete 
pontos, e os participantes concorrem a prêmios.

Não deixe de conferir! Esta é mais uma ação da TELOS com 
o objetivo de formar pessoas mais conscientes em relação ao 
uso do dinheiro, com uma visão mais aprofundada de finanças 
e previdência, permitindo assim, escolhas mais seguras em 
relação aos seus recursos previdenciários e para o dia a dia 
de maneira geral.

água por dia, assim como 
suco ou refresco. Pesso-
as idosas geralmente 
sentem menos sede ou 
reduzem a ingestão de 
líquidos devido à incon-
tinência urinária. Isso 
pode contribuir para a 
constipação intestinal e 
problemas renais, além 
de aumentar o risco de 
desidratação no verão. 

 • Se você tem problemas 
de mastigação, não há 
necessidade de fazer 
dieta líquida. Em vez 
disso, prepare peixe ou 
carne cozida e purês de 
legumes, sopas e outros 
alimentos nutritivos.

 • Faça caminhadas diárias ou 
outro exercício físico, não 
sem antes procurar orien-
tação do seu médico. O 
exercício físico não apenas 
preserva a força muscular, 
mas também melhora o 
apetite e o humor.
É importante que se te-

nha uma alimentação saudá-
vel e balanceada, composta 
pelos nutrientes necessários 
para manter o organismo 
equilibrado durante toda a 
vida, chegando na terceira 
idade com bastante disposi-
ção, energia e felicidade!

Fonte: Danielle Izac/Conversa 
Pessoal/Portal do Senado
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top 10

A TELOS está entre os dez planos de previdência privada mais 

rentáveis do país no segmento Plano de Benefício Definido (PBD), de acordo com o 

ranking da Revista Investidor Institucional. Em sua edição de julho, a publicação 

analisou o desempenho de 133 entidades de previdência complementar em 2011 e 

comprovou a boa performance da Fundação em um ano marcado pela dificuldade 

econômica.

novo patroCinador 

A Telmex do Brasil Ltda. é a mais nova Patrocinadora da TELOS. O PCD conta  agora 

com seis Patrocinadores: Embratel, Star One, TV Sat, Primesys, Telmex do Brasil e a 

própria TELOS. 

avalie nosso site 

O que você acha do site da TELOS? É fácil 

encontrar informações? E o conteúdo? 

Atende as suas necessidades? Estas são 

algumas das perguntas da pesquisa que a 

Fundação está fazendo sobre o site. Para 

ajudar a melhorá-lo, basta clicar no botão 

da página principal e responder as 

perguntas. Aproveite e deixe também 

críticas e sugestões, sua opinião é muito 

importante.

c U r T a S
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