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> Mais um ano, agora velho, dá adeus. Com seu fim, 
chegam os desejos de que tudo se realize no ano 
que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para 
dar e vender é o que todos querem, e a TELOS tem 
trabalhado dia a dia para que isso se torne realidade.
 Dentre todos os compromissos da Fundação com 
seus participantes, o pagamento de benefícios e a 
preservação do patrimônio associada à rentabilidade 
dos recursos são destaques importantes.  E, no ano de 
2012, estes dois objetivos  apresentaram resultados 
que são prenúncio de um feliz 2013. 
 Desde 2004 a TELOS vem apresentando superá-
vits, tendo em 2012 atingido seu recorde - R$ 339 
milhões até novembro,  acumulando um total de R$ 
825 milhões referentes aos dois planos. 
 Em relação ao pagamento de benefícios, objetivo 
principal de um plano de previdência, os reajustes 
aplicados às rendas conseguiram superar a inflação 
oficial medida pelo IPCA, de 5,53% e pelo INPC, que 
foi 5,95%. 
 Esta edição não é diferente e aponta as caracterís-
ticas das duas formas de recebimento do benefício 
do Plano de Contribuição Definida da TELOS, apre-
senta um balanço sobre a troca de perfil em 2012 e 
disponibiliza uma planilha financeira para auxiliar 
seu orçamento doméstico e ainda listamos algumas 
simpatias para 2013, entre outros assuntos.
 Que em 2013 continuemos sendo portadores de 
novas e boas notícias, mantendo em todas as edições 
do Em Linha o compromisso de prestar informações 
úteis para uma vida melhor, em todos os aspectos.

Gerência de Relacionamento com Participante 

e d i t o r i a l expediente
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DúviDas? clique aqui! ?

Renda vitalícia ou saque programado?
Conheça melhor para decidir

Após anos de contribuição 
para a TELOS, o momento de 
parar de trabalhar se aproxi-
ma e com ele a hora de tomar 
uma importante decisão: de 
que forma receber a reserva 
formada? Há duas opções: 
Renda Mensal Vitalícia e Sa-
que Programado.

Ambas se referem ao Pla-
no de Contribuição Definida 
(PCD) e têm  características 
distintas que podem se ade-
quar  ou não às necessidade 
e expectativas de cada Parti-
cipante e de seus familiares.

Na Renda Vitalícia, forma 
mais tradicional, o benefício 
é pago de acordo com um 
cálculo atuarial feito pela 
TELOS. Esta conta considera 
fatores como idade e sexo do 
Participante (que influenciam 
a expectativa de vida), a opção 
pela reversão de benefício por 
morte para beneficiários e 
ainda o índice de reajuste da 
aposentadoria.  

A principal vantagem apon-
tada pelos participantes que 
optam por esta forma de 

renda é o fato do pagamento 
ser vitalício. Os participantes 
contam com os recursos de 
todo o grupo para garantir 
que o benefício seja pago de 
forma vitalícia, já que as reser-
vas vão para a conta coletiva. 
Nesta modalidade, os filhos 
só podem ser indicados como 
beneficiários até os 21 anos. 

Já a modalidade de Saque 
Programado, o benefício não 
é vitalício, mas permite que 
o aposentado estipule anu-
almente o valor do benefício 
mensal (entre 0,5% e 2% do 
montante acumulado) e es-
colha o gestor dos recursos 
e o perfil dos investimentos. 
Além dessa vantagem, a pos-
sibilidade de incluir filhos de 
qualquer idade no rol de be-
neficiários tem sido apontada 
como a principal vantagem 
por aqueles que escolhem esta 
forma de recebimento.  Essas 
possibilidades são contraba-
lançadas pela imprevisibilida-
de em relação a quanto tempo 
a aposentadoria será mantida. 
O benefício em saque Progra-

mado é extinto com o fim do 
Saldo de Conta. 

A tabela a seguir aponta as 
diferenças de cada modalida-
de. Antes de decidir, portanto, 
pese os prós e contras de cada 
forma. Converse com sua fa-
mília e se informe. A Central 
de Atendimento da TELOS 
está à sua disposição para 
ajudar nesse momento.

No dia 17 de dezembro, 

este assunto foi tema de 

mais um Ponto de Encon-

tro do Portal de Educa-

ção Financeira da TELOS. 

Carlos Alberto, Diretor 

de Seguridade da TELOS, 

conversou com partici-

pantes sobre o saque pro-

gramado e renda vitalícia.  

clique aqui e veja o resu-

mo das principais pergun-

tas e respostas.
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diferenças entre as formas

 Renda Vitalícia Saque Programado

Manutenção do 
Pagamento

Enquanto o aposentado viver Enquanto houver saldo na conta

Saldo de Conta Total
Não há saldo individual. Os 

recursos estão na Conta Coletiva
Individual

Valor do Benefício

Calculado atuarialmente (sexo, 
idade) e atualizado de acordo 
com o índice de reajuste. Na 

opção do benefício por morte, 
os dados dos beneficiários 

influenciam na renda.

Percentual mensal do saldo, 
entre 0,5% e 2%, a critério do 

aposentado

Alteração de 
Beneficiários

Só para quem optou por 
benefício por morte. Inclusão 
recalcula renda. Exclusão não 

gera recálculo.

Não acarreta recálculo da renda

Reajustes

Em dezembro, pelo IGP-DI ou 
pela rentabilidade da conta 

coletiva deduzida a taxa de juros, 
a critério do aposentado. 

Saldo rende diariamente.
benefício é recalculado em 

dezembro, em função do saldo 
atualizado e do percentual 

escolhido, podendo ser reduzido

Benefício para 
Beneficiários ou 

Indicados

- 60% do benefício TeLoS 
(bT) para beneficiários, se o 

aposentado optou por benefício 
por Morte.

- Na ausência de beneficiários, 10 
vezes o bT para Indicados
se optou por benefício por 

Morte.

Se existir saldo na conta:
- a critério dos beneficiários: 

entre 0,5 e 2% ou resgate único.
- saldo remanescente para
Indicados, na ausência de 

beneficiários. 
- saldo remanescente para 

espólio, na ausência de 
beneficiários.

Perfil de 
Investimento

Política de Investimentos da  
TELOS

Participante escolhe gestor e 
perfil, com o máximo de 10% da 

renda variável.
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De setembro a novembro, Participantes e As-
sistidos em Saque Programado puderam alterar 
seu perfil de investimento, modificando gestores 
e percentuais de aplicações nos fundos de renda 
fixa e variável.

O balanço foi positivo. Ao todo, 1380 pessoas 
fizeram algum tipo de mudança no perfil.

As principais foram em relação aos fundos de in-
vestimento - 624 migraram recursos para o TELOS 
IDIV Fundo de Investimento em Ações (referen-
ciado pelo Índice de Dividendos da BM&FBovespa 
- IDIV), nova alternativa disponibilizada, iniciando 
com um patrimônio de R$ 24 milhões.

A quantidade de participantes com percentual 
aplicado nos fundos pode ser visualizada no quadro:

Fundos Qtd. Pessoas
KRAKATOA FUNDO DE 

INVESTIMENTO RENDA FIXA 4.527 

TeLoS IbrX-50 FUNdo de 
INVESTIMENTO EM AÇÕES 4.241 

KILAWEA FUNDO DE 
INVESTIMENTO RENDA FIXA 1.557 

VESÚVIO FUNDO DE 
INVESTIMENTO RENDA FIXA 790 

TELOS IDIV FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM AçÔES 624 

Em 2012 foram organizados cinco encontros 
com representantes dos Gestores Terceirizados 
dos recursos do PCD. 

Os eventos, que integram o Programa de Educa-
ção Financeira e Previdenciária da TELOS, foram 
considerados uma boa oportunidade para esclare-
cer dúvidas e entender melhor  as estratégias e ce-
nários previstos por cada gestor. “Achei excelente a 
iniciativa”, elogia o autopatrocinado do PCD Paulo 
Vianna. “Especialmente no cenário de taxa de juros 
mais baixas no Brasil, que exige maior esforço para 
obter rentabilidades diferenciadas, a capacidade 
dos gestores se torna cada vez mais importante, 
logo, é fundamental conhecê-los”.

Paulo, que trabalha na área de investimentos 
há cerca de dois anos, vai além e afirma que foi 
possível conhecer melhor as opções disponíveis e, 
principalmente, interagir com os representantes 
da TELOS e Gestores: “Foi possível discutir alter-
nativas que poderiam ser oferecidas no futuro”.   

Ana Maria Nabuco, aposentada pelo PCD, creditou 
a novidade ao fato de que a TELOS dá importância à 
participação dos associados. Na sua opinião, a apre-
sentação foi didática e a ajudou a embasar suas opini-
ões. Embora não tenha mudado de opção, mantendo 
seu perfil conservador, Ana Maria afirma que obteve 
informações importantes, como detalhes sobre riscos 
e metas. Em relação a seu investimento, Ana declara: 
“Fiz ajuste no percentual mensal de retirada para me 
aproximar do rendimento”.

”Todas as apresentações foram bem informativas 
e objetivas”, reforçou o Participante Ativo Márcio 
Salem. Para ele, o encontro foi uma “excelente ideia”, 
que aumentou seu interesse sobre a forma como os 
recursos são administrados e o ajudou a conhecer 
melhor o IDIV. “Nos anos anteriores, eu já vinha 
acompanhando a performance dos fundos, mas de 
qualquer forma foi fundamental, pois veio um fundo 
novo de renda variável (de dividendos) que não co-
nhecia. Então, serviu para conhecê-lo e reforçar meus 
objetivos de investimentos para 2013”.

Perfil de Investimento: 
Participantes fazem alterações

Contribuição ao PCD
Na mesma época, além da alteração de 

perfil, os participantes puderam alterar o 
percentual de contribuição ao Plano. Aumen-
taram sua contribuição 274 Participantes, 
sendo que a maioria dos que fizeram algum 
tipo de mudança por usufruir o máximo de 
contribuição do Patrocinador, 8%.

DúviDas? clique aqui! ?
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Dezembro é época de rea-
justar os benefícios dos Assis-
tidos da TELOS. O aumento 
varia de acordo com o plano 
e o índice escolhido.

A exemplo do que vem acon-
tecendo nos últimos anos, o 
reajuste aplicado aos bene-
fícios foi superior à inflação 
oficial medida pelo IPCA, o 
que significa aumentos reais.

Os Assistidos do PCD que 
optaram por receber o benefício 
em renda vitalícia com o reajus-
te atrelado à rentabilidade da 

conta coletiva terão aumento 
de 8,9%, já considerando o des-
conto de 6% de juros nominais 
antecipados na concessão.

Os aposentados pelo PCD 
após dezembro de 2003 que 
optaram inicialmente pelo 
IGP-DI e depois trocaram para 
a rentabilidade da conta cole-
tiva receberão 12,07%, neste 
caso, já descontada a taxa de 
juros nominal antecipada no 
cálculo original do benefício.  

Já os que decidiram pelo 
IGP-DI como referencial, tan-

to do PCD quanto do PBD, re-
ceberão um aumento de 7,2%

O pessoal do PBD que con-
tinua vinculado a tabela sala-
rial da Embratel (Patrocina-
dora-Instituidora), terão um 
ajuste de 6,11%

Os Assistidos que se apo-
sentaram ao longo deste ano 
terão o reajuste proporcional 
ao início do benefício e no-
vembro de 2012.

Reajustes de Benefícios

DúviDas? clique aqui! ?

só falta você

Planos para 2013? Contribuir com seu futuro!
Você que ainda não é ins-

crito na TELOS, mas começou 
a pensar em como será sua 
vida daqui a alguns anos, tem, 
certamente, entre seus ques-
tionamentos como será a 
aposentadoria. Todos sonham 
com um futuro tranquilo, no 
qual seu padrão de vida se 
mantenha e lhe proporcio-
ne momentos com os quais 
sempre sonhou, mas não teve 
tempo para realizar.

Estar  preparado para 
quando essa hora chegar 
é contribuir para um plano 
de previdência privada. Os 
empregados das empresas 
patrocinadoras da TELOS pos-

suem, ao aderir a Fundação, 
uma série de benefícios, que 
vão além da poupança para 
a aposentadoria por meio de 
seu Plano de Contribuição 
Definida (PCD).

Entre as vantagens está a 
contribuição da empresa em 
que você trabalha. Ao desti-
nar valores de até 8% de seu 
salário para seu futuro, seu 
empregador aporta a mesma 
quantia. Os recursos são, en-
tão, investidos por gestores 
pré-selecionados pela TELOS 
dentre os melhores no mer-
cado financeiro.

O PCD é flexível. Ele lhe 
permite alterar o percentual 

de contribuição e ainda sus-
pendê-las por até dois anos. 
Também possibilita abater da 
base do imposto de renda os 
valores depositados no PCD. 
Você pode também recorrer 
a empréstimo com taxas de 
juros abaixo das cobradas 
pelo mercado e com liberação 
rápida.

Interessante, não? Conhe-
ça outras vantagens do PCD: 
visite o site da telos ou entre 
em contato com a central 
de atendimento por e-mail 
(cat@elos.org.br).

DúviDas? clique aqui! ?
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Um novo ano está prestes 
a começar. O mesmo acontece 
com suas dívidas, nessa época 
de presentes, pagamento de 
taxas, matrículas de escolas, 
entre outras despesas nem tão 
extraordinárias assim. Uma 
ideia para não se atrapalhar 
e acabar se endividando sem 
necessidade é planejar seus 
gastos item a item, para saber 
exatamente quanto cada des-
pesa pesa no seu orçamento.

O Portal de Educação Finan-
ceira da TELOS disponibiliza 
uma planilha que pode auxi-
liar os Participantes a contro-

lar gastos no ano todo. Para 
acessá-la, basta entrar no nosso 
Portal de Educação Financeira e 
Previdenciária e clicar em “Car-
tilha de Educação Financeira”, 
na coluna da esquerda.

O link permite baixar a 
planilha, localizada na página 
da Associação Brasileira de 
Educação Financeira (Abef). 
No arquivo, você insere seus 
rendimentos e anota suas des-
pesas, sabendo exatamente 
onde seu salário está sendo 
gasto. Com os dados anotados, 
fica mais fácil cortar despesas 
ou impor metas à família para 

que se crie uma poupança.
A mesma página de onde se 

baixa a planilha oferece uma 
cartilha de educação financei-
ra, desenvolvida por membros 
da Abef. Ela traz dicas de como 
lidar com cortes dentro de 
casa, sugerindo diálogo com 
os familiares para mostrar a 
necessidade de economia.

Aproveite essas ferramen-
tas para entrar com o pé direi-
to (e o bolso cheio) em 2013!

Planeje o próximo ano
Planilha de orçamento familiar ajuda a organizar as finanças doméstica

O ano novo vem chegando 
e com ele as esperanças se 
renovam. Muitas pessoas, su-
persticiosas ou não, investem 
em simpatias e rituais para 
atrair boas energias no ano 
que vai nascer. Afinal, não 
custa tentar.

Dicas não faltam. No Brasil, 
quem passa a virada de ano na 
praia tem o costume de pular 
sete ondas. De acordo com a 
crença popular, os saltos tra-
zem sorte, da mesma forma 
que comer lentilhas na ceia da 
virada do ano.  

Para prosperidade, a su-

gestão é, no último banho 
de 2012, mentalizar tudo de 
bom que espera acontecer, 
ou ainda jogar um pouco de 
arroz em cada canto da casa 
e, a cada gesto, pensar nos 
sonhos se realizando.

Já os espanhóis recomen-
dam comer 12 uvas rapida-
mente após a meia-noite. 
Cada fruta significa sorte para 
um mês do ano. Os dinamar-
queses, por sua vez, esperam 
a virada do ano sobre cadeiras 
e, quando ouvem as badala-
das, pulam todos juntos para 
espantar maus espíritos. En-

quanto isso, no Japão, os tem-
plos budistas, após a virada 
do ano, batem em gongos 108 
vezes para espantar o mesmo 
numero de maus espíritos que 
acreditam existir.

Já escolheu sua simpatia? 
Independente de sua crença e 
de onde você esteja, o impor-
tante é pensar positivamente, 
acreditar que pode realizar seus 
sonhos e se esforçar para que 
eles se realizem.

Simpatias para um 2013 melhor

DúviDas? clique aqui! ?

DúviDas? clique aqui! ?
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Eram 11 da manhã de uma 
terça-feira quando o Em Linha 
telefonou para Gil Felisberto de 
Assis Filho, engenheiro de tele-
comunicações aposentado da 
TELOS. A pessoa do outro lado 
informa que ele “deu uma saí-
da” e que voltaria horas depois. 
Às duas da tarde, voltamos a 
ligar e Gil atende, pede des-
culpas pela ausência matinal e 
se explica: “estava pedalando. 
Foram 70 quilômetros”.

A disposição do ex-super-
visor de vendas da Embratel  
impressiona. Aos 61 anos, 
ele já saiu de barco de Para-
ti (RJ) e cruzou o Atlântico 
até chegar ao Mediterrâneo 
espanhol, passando pelas 
ilhas do Caribe; fez cavalga-
das de cinco dias pelo inte-
rior de Minas Gerais e rodou 
a América do Sul de mochila 

nas costas.
Nos intervalos, correu ma-

ratonas e encontrou tempo 
para administrar uma pousa-
da em Búzios, litoral do Rio 
de Janeiro, onde vive a alguns 
passos da famosa praia de Ge-
ribá, de onde parte para sua 
pedaladas. “Minha vida fora 
do escritório sempre foi ao ar 
livre e hoje levo isso ao pé da 
letra”, resume Gil.

Depois de quase 29 anos 
trabalhando na Embratel e 
com os filhos formados, o 
recém-aposentado viu que 
havia construído dois grandes 
patrimônios: seu saldo na TE-
LOS e o tempo livre. Decidiu 
aproveitar ambos com toda a 
disposição que possui.

“Tradicionalmente, temos 
três momentos na vida: na 
juventude, temos vitalidade 

e tempo, mas não 
dinheiro; depois, 
temos vitalidade 
e dinheiro, mas 
as horas livres 
são poucas; fi-
nalmente, te-
mos tempo e 
recursos, mas 
falta disposi-
ção. Decidi, 
h á  m u i t o , 

Aposentado pelo mundo
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Infelizmente, acidentes e doenças acontecem e alguns 
causam problemas que requerem cuidados extras. Infor-
túnios, por exemplo, podem interromper a carreira de um 
trabalhador de modo que ele necessite de alguém sempre 
a seu lado o auxiliando.

Para os portadores de algumas enfermidades que deman-
dam assistência permanente de terceiros, a Previdência 
Social concede um adicional de 25% sobre a aposentadoria 
por invalidez, a título de Auxílio Acompanhante.

De acordo com as regras da Previdência Social, o auxílio 
pode ser pago mesmo que ultrapasse o limite máximo de 
benefício do INSS. Seu valor acompanha os reajustes dos 
aposentados, mas só pode ser concedido ao segurado. No 
caso de falecimento, o adicional não é estendido a pensio-
nistas.

Vale ressaltar que este auxílio não é devido a todos as apo-
sentadoria por invalidez. Além de comprovar a necessidade 
de assistência permanente de outra pessoa, de acordo com a 
Lei 8213, de 1991, o requerente precisa apresentar algumas 
destas moléstias: cegueira total, perda de pelo menos nove 
dedos das mãos, paralisia dos dois membros superiores ou 
inferiores, perda dos membros inferiores que impossibilite 
uso de prótese, perda de ao menos uma das mãos ou de um 
dos pés, doença que exija permanência contínua no leito 
ou outras. A lista completa pode ser conhecida em http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm, 
no anexo I.

INSS: Auxílio 
Acompanhante

Auxí l io  aos aposentados por  inval idez 
sobe benefíc io  em 25%

DúviDas? clique aqui! ?

mudar essa equação e ter os 
três elementos”, diz, conten-
te, enquanto descansa dos 
quilômetros pedalados.

Gil diz viajar de quatro a 
cinco meses por ano. O resto 
do tempo investe em plane-
jamentos de viagens e na ad-
ministração de sua pousada, a 
qual tem como característica 
o atendimento dedicado de 
quem tem muita história para 
contar.

Os próximos planos são 
incontáveis, mas o aposenta-
do, cheio de atividades, tem 
prioridades: subir de barco até 
o nordeste e fazer uma via-
gem de aventura pelo sudeste 
asiático. “Ainda não conheço 
Laos e Camboja, por exemplo. 
Vou investir nisso”, garante. 
Alguém duvida?
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Colabore Com a Pesquisa anual

Em janeiro, representantes da Gestner Gestão e Consultoria entrarão 

em contato com 1400 Participantes e Assistidos da TELOS para realizar a pesquisa anual de 

satisfação. Os entrevistados serão escolhidos aleatoriamente e instados a dar notas e opiniões 

sobre o desempenho da Fundação em 2012. Caso receba o telefonema, não deixe de colaborar, 

sua opinião é muito importante para a melhoria de nosso trabalho.

eventos

O calendário de compromissos relacionados aos benefícios e investimentos da TELOS para 

2013 já está disponível no menu “Eventos” do site da Fundação. Lá estão as datas de escolha 

de gestores e perfil de investimentos, para requerimentos  de benefícios e institutos e outras 

alterações de seu interesse. O Assistido encontrará na mesma página o calendário de 

pagamento de benefícios 2013.

CamPanha evolua

Apenas um clique por um mundo sustentável! Se você, Assistido ou Autopatrocinado, ainda não 

participa da Campanha Evolua, da TELOS, aproveite a virada do ano para pensar no meio 

ambiente. Opte por obter seu Demonstrativo de Rendimentos do Imposto de Renda 2012 apenas 

por internet. Além de ter acesso antecipado às informações, você evita desperdício de papel.

Aderir a nossa Campanha é simples: acesse a opção “Evolua” no menu Serviços da Área Exclusiva, 

logo na página inicial do site, e faça sua adesão. Uma vez lá, você conhecerá uma lista de opções 

contra o desperdício. Participe. Grandes feitos começam em pequenas ações: EVOLUA!

Feliz 2013

Agradecemos a leitura de mais uma edição do Em Linha e desejamos um 2013 ainda 

mais alinhado com seu sucesso e bem estar. Feliz ano novo!

c u r t a s
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