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Segurança no futuro

> este número do em linha traz detalhes sobre 

importantes medidas adotadas pela telos: a 

redução da taxa real de juros atuariais e a adoção 

de uma tábua de mortalidade mais conserva-

dora. essas alterações  são explicadas em nossa 

matéria de capa e adequam-se ao atual cenário 

econômico do país e às mudanças na legislação. 

seu objetivo? tornar seu plano de aposentadoria 

privada ainda mais seguro.

 apresentamos também nossa pesquisa anual 

de satisfação, cujos resultados apontaram quali-

dades e alto grau de contentamento,  o que nos 

enche de orgulho. segundo o estudo, 96% dos 

Participantes estão satisfeitos com a telos e 

praticamente todos a apontam como uma insti-

tuição sólida, moderna, eficiente e transparente.

 É graças à sua colaboração que esse trabalho 

tem sido bem feito. É para você que ele mostra 

resultado e é por você que ele é realizado.

 ainda nesta edição, você irá conhecer o nosso 

homenageado no dia Nacional do aposentado, 

Walter Bittencourt.

 Certos de que estamos em linha com seus 

anseios, desejamos uma boa leitura!

Gerência de Relacionamento com Participante 

e d i t o r i a l expediente
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Planos mais seguros
telos reduz taxa de juros atuariais e adota nova tábua de mortalidade

Em dezembro de 2012, a 
TELOS realizou importantes 
mudanças em seu planeja-
mento estratégico para se 
adequar à mudança 
no cenário macroe-
conômico brasileiro 
e tornar os planos 
ainda mais seguros.

As alterações com-
preendem redução 
da taxa real de juros 
atuariais utilizada 
pela Fundação, que 
passou a ser de 4,5%, 
e a adoção de tábua 
de mortalidade mais 
conservadora.

A taxa real de juros atu-
ariais é um dos parâmetros 
usados para projetar metas 
de rentabilidade e é utilizada 

para o cálculo das reservas 
matemáticas. Quanto menor 
a taxa, maior será a reserva. 
A reserva representa o com-

promisso esperado 
do fundo com o paga-
mento de benefício. 
Assim, se ela está 
maior, significa que 
o Plano está mais 
seguro para honrar 
seus compromissos.

A tábua de mor-
talidade é um ins-
trumento de cálculo 
de probabilidade de 
longevidade de um 
grupo de pessoas. 

Maior segurança no seu Futuro
> Assistidos em Saque Programado

Para quem optou por esta forma de recebimento, é importante reavaliar os fatores que 
determinam o benefício (retiradas mensais e investimentos), pois os resultados podem não 
corresponder às expectativas de tempo e manutenção da renda.

> Participantes Ativos, Autopatrocinados e Vinculados 
Quem ainda não se aposentou também precisa ficar atento ao valor mensal de contribui-

ção, aos riscos assumidos nos fundos de investimentos e à data prevista de aposentadoria. 
Com a queda das taxas de juros, os rendimentos em renda fixa serão menores, o que afeta as 
simulações feitas para determinar a época de parar de trabalhar e o valor do benefício futuro.
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A nova tábua adotada pela 
TELOS, chamada AT 2000, 
prevê maior expectativa de 
vida, o que também impac-
ta o cálculo de benefícios. A 
atualização vai ao encontro 
dos avanços da medicina e 
da melhoria da qualidade de 
vida das pessoas. Como prevê 
que as pessoas vivam mais, a 
novidade provocará uma pe-
quena redução no valor dos 
benefícios concedidos a partir 
de janeiro do ano que vem.

Em artigo no jornal “Nos-
so Momento”, o diretor da 
ASASTEL e membro do Con-
selho Deliberativo da Funda-
ção, Hélio Manuel dos Santos 
Filho, elogia a medida. “Ao 
antecipar o atendimento de 
legislação recente, sem nada 
onerar seus participantes/as-
sistidos, [a TELOS] fortaleceu 
suas reservas matemáticas 
dando maior segurança ao 
pagamento de seus benefícios 
futuros”, afirma.

Logo, a Fundação se torna 
ainda mais sólida com estas 
medidas.

só falta você

saiba Mais sobre 
Previdência e 
investiMentos no curso 
online do Portal de 
educação

mesmo ainda não sendo Par-
ticipante da telos, você tam-
bém pode fazer o curso online 
de educação financeira e Previ-
denciária oferecido no portal de 
mesmo nome para aprofundar 
seus conhecimentos.

o curso é dividido em dez 
módulos, que podem ser feitos 
de acordo com sua disponibi-

lidade. ao final de cada etapa, 
há um teste, também online. 
sendo aprovado, você pode 
passar para a aula seguinte. 
serão concedidos certificados 
de conclusão àqueles que 
completarem os dez módulos 
com média igual ou acima de 
sete pontos.

 

não deixe de ParticiPar!
esta é mais uma ação da 

telos com o objetivo de  for-
mar pessoas mais conscientes 
sobre o uso do dinheiro, com 

visão mais aprofundada de 
finanças e previdência. assim, 
poderão ser feitas escolhas 
mais sensatas em relação às 
aplicações financeiras.

C o n h e ç a  m a i s  a  
telos.  visite nosso site   
(www.fundacaotelos.com.br) 
ou entre em contato com a 
central de atendimento por 
e-mail (cat@elos.org.br) ou 
telefone (0800-97-06-900). 

saiba Mais sobre o teMa!
No menu “notícias” do 

nosso site, mês de janeiro, 
é possível ler outras infor-
mações sobre os efeitos 
das alterações em cada 
categoria de participante 
e beneficiados. 

DúviDas? clique aqui! ?

DúviDas? clique aqui! ?
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TELOS: 96% de aprovação
Pesquisa anual  de sat isfação aponta  

a lto  índice de confiança e  reconhecimento

 A grande maioria dos Par-
ticipantes da TELOS estão 
satisfeitos com o trabalho 
da Fundação e a vêem como 
sólida, eficiente, moderna e 
transparente. É o que aponta 
a Pesquisa Anual de Satisfa-
ção, realizada pela empresa 
de consultoria Gestner.

 Segundo o levantamento, 
96% dos 1494 entrevistados 
se mostraram satisfeitos com 
as atividades da fundação. 
Este foi o percentual de pesso-
as que consideraram, de uma 
forma geral, os serviços da 
TELOS ótimos ou bons.

Além de medir o grau de sa-
tisfação de todas as categorias 
de Participantes, a pesquisa, 
realizada em janeiro, ava-

liou a imagem da Fundação, 
verificada nas opiniões das 
características mostradas no 
gráfico abaixo.

Os  i tens  “s e g uranç a , 
transparência e solidez”, 
além da pontualidade no 
pagamento, foram os mais 
apontados como os princi-
pais qualidades.

 “A imagem da entidade 
está muito bem posicionada”, 
conclui a Gestner.

 
boM trabalho

 A partir do estudo, é possí-
vel inferir que a boa avaliação 
decorre do esforço feito pela 
entidade para prestar um bom 
serviço e ter uma comunica-
ção eficaz com seu público. 

A impressão é reforçada pela 
suma importância do Sistema 
de Qualidade da TELOS para 
94% dos entrevistados.

 Ainda segundo a pesquisa, 
a comunicação com a TELOS 
foi bem vista, com 95% de 
aprovação dos canais de aten-
dimento. Para exemplificar, 
87% avaliaram o site como 
ótimo ou bom. O índice é 
parecido com o do Em Linha, 
que atingiu 89% de satisfação 
entre seus leitores.

 “Mais uma vez, obtive-
mos um excelente resulta-
do”, afirma Eudete Pereira, 
Gerente de Relacionamento 
da Fundação. “Ele é consequ-
ência da nossa preocupação 
em garantir o acesso à toda 
e qualquer informação sobre 
os planos, efetuar os paga-
mentos de forma correta e 
nas datas previstas, buscar 
os melhores investimentos e 
o zelo para com o patrimônio 
dos  Participantes. Apesar de 
estarmos muito bem, vamos 
buscar melhorar em 2013”.

Solidez 97%

eficiência 97%

Moderna 93%

TranSparenTe 93%
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TELOS homenageia Walter Ferreira
ouvidor  da asastel  recebe láurea no dia  do aposentado

 Todo início de ano, a 
Fundação, com o auxílio da  
ASASTEL - Associação dos 
Assistidos da TELOS, indica 
um aposentado para ser ho-
menageado nas celebrações 
do Dia do Aposentado promo-
vidas pela Associação Brasilei-
ra das Entidades Fechadas de 
Previdência Privada (Abrapp) 
e pelo Sindicato das Entida-
des Fechadas de Previdência 
Privada (Sindapp). Desta vez, 
o contador e administrador 
Walter Bitencourt Ferreira, 
72, foi o agraciado na cerimô-
nia, realizada em São Paulo, 
em 24 de janeiro.

Formado pela Universi-
dade do Estado do Rio de 
Janeiro, Walter começou a 
trabalhar na Embratel em 
1966 e lá ocupou diversos 
cargos de chefia.

Em 1991, representou o 
governo brasileiro como as-
sessor de sistemas contábil-
-orçamentários em Hondu-
ras, na América Central. Após 
três anos e meio de trabalho, 
dedicado a transmitir sua 
experiência àquele país e a 

melhorar o sistema de tele-
comunicações hondurenho, o 
contador retornou ao Brasil e 
se aposentou.

“Foi uma experiência in-
crível, na qual pude passar 
meus conhecimentos para os 
amigos de lá”, relembra.

Desde a volta ao Rio de Ja-
neiro, colabora com a ASAS-
TEL, tendo sido diretor e 
superintendente. Atualmen-
te, comanda a ouvidoria da 
associação e ajuda os associa-
dos em temas como imposto 
de renda, plano de saúde e 
na área trabalhista, além de 
sempre buscar melhorar 
o atendimento da asso-
ciação.

Seu histórico levou a 
ASASTEL a homenageá-
-lo, mas Ferreira 
diz que, apesar 
de contente 
com a hon-
raria, sen-
t i u  f a l t a 
de  a l go . 
“ N u n c a 
trabalhei 
s o z i n h o . 

Tudo o que fiz foi em equipe, 
por causa de algumas pesso-
as que me escolheram para 
desempenhar determinadas 
tarefas e outras que me ajuda-
ram a desempenhá-las”, afir-
ma. “Gostaria de aproveitar 
a oportunidade e agradecer 
a todos”.

Um agradecimento espe-
cial, no entanto, é dedicado à 
esposa, Sonizia Bittencourt 
Ferreira, e às filhas, Flávia e 
Fernanda, que lhe ajudaram a 
ter o merecido re-
conhecimento.
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Previdência social Faz 90 anos
> Cerca de 30 milhões de pessoas 
são beneficiadas

em 24 de janeiro, dia do aposen-
tado, a Previdência social completou 
90 anos. direito de todos que contri-
buem para o instituto Nacional de 
seguridade social (iNss), os benefí-
cios chegam a 30 milhões de pessoas, 
segundo o instituto Brasileiro de Geo-
grafia e estatística (iBGe), e totalizam 
r$ 35 bilhões por mês.

“esse dinheiro é usado no sus-
tento das famílias, na compra de 
alimentos, roupas, calçados e remé-
dios, dentre outros itens”, afirmou o 
ministro  da Previdência, Garibaldi 
alves filho, em cerimônia de come-
moração da data.

do total de benefícios, pouco 
mais da metade, 16,7 milhões, é de 
aposentadorias, que demandam 
investimento de r$ 14,4 bilhões do 
governo federal.

> Complementar
atualmente, o teto do benefício 

concedido pela Previdência social é 
de r$ 4.157,05. muitos trabalhado-
res, em busca de uma aposentadoria 
mais confortável, aderem a Planos de 
previdência privada, como o Plano 
de Contribuição definida da telos.

em janeiro 2013, a telos contava 
com aproximadamente 13 mil Parti-
cipantes, distribuídos em seus dois 
Planos de Benefício: PCd e PBd.

se ainda não faz parte da funda-
ção, não perca tempo. acesse nossa 
página e entre no banner “faça agora 
sua adesão”.

Assista aos vídeos do 
‘Educação Financeira’

Programa da TV Cultura com a Bovespa é exibi-
do no Portal de Educação Financeira e Previden-
ciária da TELOS.

Desde outubro de 2012, o Portal de Educação 
Financeira e Previdenciária exibe os vídeos da série 
“Educação Financeira”, parceria da TV Cultura com 
a BM&F Bovespa. 

O programa esclarece conceitos de economia, 
finanças pessoais e de investimentos aos participan-
tes da TELOS. A linguagem utilizada é fácil e passa 
dicas de organização de despesas e de aplicações 
financeiras, além de explicar temas recorrentes na 
mídia, como taxas de juros e inflação.

Os episódios podem ser assistidos na área de 
audiovisual do Portal de Educação Financeira da 
TELOS. Não deixe de assistir!

Ponto de encontro 
Quem quiser aprofundar seus conhecimen-

tos e saber mais sobre a fundação, seus Planos 
de Benefícios e demais temas financeiros e 
previdenciários, pode  participar dos encontros 
“on line” realizados pela telos. 

o encontro virtual por meio de “chat” é uma 
das ferramenta de comunicação e interação do 
Portal. ele possibilita aos Participantes e assis-
tidos o contato direto, via internet, com espe-
cialistas e permite o esclarecimento de dúvidas. 

durante o ano de 2012 realizamos três en-
contros que envolveram os Participantes em 
assuntos sobre planejamento de uma segunda 
carreira, orientações relativas a aposentadoria 
do iNss e formas de recebimento dos benefícios 
pelo Plano de Contribuição definida - PCd. Para 
2013, novos “chats” estão em pauta. 
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evolua taMbéM 
Há quase cinco anos, a TELOS está empenhada na campanha 
Evolua, cujo objetivo é colaborar com o meio ambiente evitando desperdício de papel.

Aderir à 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 documentos que 
poderão ser enviados por meio 
eletrônico, evitando o desperdício. 
Participe! 

atualização cadastral 
Mudou-se recentemente? Alterou seus contatos telefônicos ou eletrônicos? Não deixe 
de atualizar seu cadastro na TELOS. Manter seus dados em dia é importante para 
que você receba informações relativas ao seu plano de benefícios.

Assistidos, Autopatrocinados e Vinculados podem alterar o cadastro “online” de 
forma rápida e segura. Basta acessar a tela de alteração na Área Exclusiva do site da 
TELOS, clicando em “Benefícios” e, em seguida, em “Atualização de Dados 
Cadastrais”. Para os Participantes Ativos, o processo é feito no cadastro dos 
respectivos Patrocinadores. 

relatório anual 2012 
O Relatório Anual relativo a 2012 será divulgado em abril. O documento reúne 
informações sobre a gestão previdenciária, financeira e administrativa e as principais 
realizações da Fundação no ano passado.

eM linha coM você 
Sua sugestão é importante para nós. Clique aqui e envie temas que você gostaria de 
ler no nosso jornal. 

c u r t a s
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