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> Prezado leitor,
 Estamos há trinta edições em linha com você. Ao 
longo desse tempo a Fundação evoluiu, e nós do Em 
Linha continuamos fiéis à nossa missão de informá-
-lo sobre as atividades da TELOS.
 Dentre outros temas, publicamos informações 
sobre seu plano de previdência complementar, in-
vestimentos e rentabilidades alcançadas. Também 
comunicamos mudanças nos Regulamentos dos Pla-
nos e nas normas de empréstimos, além de orientar 
e ajudar seu planejamento financeiro para facilitar 
suas decisões.
 Em 2007, por exemplo, levamos até você a infor-
mação de que nosso Sistema de Gestão de Qualidade 
ganhou o certificado ISO 9001:2008, o que comprova 
a excelência de nosso atendimento e de nossa gestão.
 Ao longo dos anos, acompanhamos os passos da 
administração da Fundação e mostramos que há 
muito a TELOS registra superávit, situação que forta-
lece a poupança da entidade e garante o pagamento 
dos benefícios. A constante ocorrência de superávits 
é resultado da política de investimentos, baseada em 
rigorosos padrões de segurança, como foi reportado 
diversas vezes neste informativo.
 Em 2009, divulgamos o lançamento do Portal de 
Educação Financeira e Previdenciária,  cujo objetivo é 
incentivar Participantes e Assistidos a se aprofundar 
em temas como investimentos, previdência e economia 
doméstica por intermédio de cursos, textos e vídeos. 
 Tudo isso e muito mais foi detalhado nessas trinta 
edições e será pelas próximas, sempre em linha com você.

Gerência de Relacionamento com Participante 

e d i t o r i a l expediente
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Entendendo seus investimentos i
Os Participantes Ativos e 

Assistidos em Saque Progra-
mado do Plano de Contribui-
ção Definida (PCD) podem 
participar da gestão de seus re-
cursos alocando investimentos 
nos segmentos de Renda Fixa e 
de Renda Variável. É permitido 
alocar até 100% dos investi-
mentos no segmento de Renda 
Fixa, enquanto na Renda Va-
riável a alocação é limitada de 
acordo com a proximidade do 
direito à aposentadoria.

Todos esses recursos são 
investidos através de fundos 
exclusivos, geridos por insti-
tuições financeiras de grande 

porte. A TELOS faz o acompa-
nhamento diário da gestão dos 
fundos, estando sempre em 
contato com os gestores para 
que cumpram adequadamente 
os mandatos pré-estabelecidos.

É importante ressaltar que 
estes fundos, além de possuí-
rem gestores independentes, 
são administrados fiducia-
riamente por instituição fi-
nanceira de grande porte, e 
todos os ativos que compõem 
os fundos são custodiados 
em câmaras de liquidação e 
custódia independentes, to-
dos contratados pela TELOS 
através de processo de seleção. 

Isso responde a uma dúvida 
comum entre os nossos par-
ticipantes: “Eu perco os meus 
recursos se o banco/gestor 
escolhido falir?”. A resposta 
é: “Não, pois o patrimônio do 
banco/gestor está segregado 
dos recursos dos fundos”.

Encerramos a primeira par-
te do texto Entendendo seus 
Investimentos apresentando 
o organograma, com todas 
as instituições envolvidas na 
gestão de seus recursos.

Na próxima página você vai 
conhecer as principais carac-
terísticas, o papel e responsa-
bilidades destas instituições.

PARTICIPANTE

renda fixa

WESTERN
(KILAWEA)

HSBC
(VESÚVIO)

BB DTVM
(KRAKATOA)

BB DTVM
(TELOS - IDIV)

BRAM
(TELOS - 

 IBRX-50)

SELIC
(Liq. Títulos 
Públicos)

CETIP
(Liq Títulos 
Privados 

e Cotas de 
Fundos)

BM&F 
BOVESPA

(Liq. Renda 
Variável e 

Derivativos)

renda variável Câmaras de Liquidação e Custódia
 (Guarda dos ativos)

telos

GESTORES DE RENDA FIXA  
E RENDA VARIÁVEL

(Escolha dos ativos de 
acordo com o mandato)

ADMINISTRADOR 
(INTRAG -  ITAÚ)

Responsável legal pelos 
fundos; Avalia e precifica os 
ativos; Monitora os gestores

CUSTODIANTE
(ITAÚ)

 Controle das movimentações 
e do estoque, Liquidação de 

Compra/Venda de ativos

Envio das 
operações

Escolha da 
         alocação e 

dos gestores
Definição dos Mandatos 

Monitoramento

  Ordens de Aplicações

Registro das 
operações

Monitoramento

   Liquidação Financeira das Operações
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Entendendo seus investimentos ii
Dando continuidade ao 

tema da página anterior, 
cujo objetivo foi informar os 
Participantes sobre os tipos 
de investimentos disponí-
veis, além dos papéis e das 
responsabilidades de cada 
instituição envolvida na ges-
tão dos seus recursos, vamos 
apresentar as principais ca-
racterísticas dos fundos.

No segmento de Renda 
Fixa, existem três opções de 
fundos: Kilawea, Krakatoa e 
Vesúvio, cujos gestores são, 
respectivamente, Western 
Asset Management Company 
DTVM Ltda, Banco do Brasil 
Administração de Ativos DTVM 
S.A. e HSBC Investments  
Gestão de Recursos Ltda. 

Estes fundos são classifi-
cados como de Renda Fixa 
segundo os critérios da An-
bima (Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais) e 
têm meta de rentabilidade su-
perior a 100% do CDI (Certifi-
cado de Depósito Interbancá-
rio) ao ano. Os fundos seguem 
os limites determinados pela 
Instrução 3.792 do Conselho 
Monetário Nacional - CMN, 
que rege os investimentos 
das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar. 

O investimento em títulos 

privados por parte dos gesto-
res contratados pela TELOS 
obedece a um mandato que, 
além de permitir a aquisição 
apenas dos instrumentos de 
crédito de menor risco (CDB, 
debêntures e letras financei-
ras), impõe uma nota de risco 
mínimo para aquisição. Essa 
nota de risco, também conhe-
cida como nota de crédito ou 
rating, é concedida por agên-
cias de classificação de risco e 
é representada na forma de  
letras e sinais. No caso da  
TELOS, utilizamos apenas as 
maiores agências de classifica-
ção de risco globais (S&P, 
Moody´s e Fitch) e permitimos 
apenas a aquisição de títulos 
privados com nota superior a 
A ou A2 (no caso da Moody´s), 
três níveis acima da categoria 
“grau de investimento”, que é 
BBB ou Baa2 (no caso da 
Moody´s). O Quadro 1, na 
página 5, apresenta as notas 
de risco das três agências ad-
mitidas pela TELOS.

O perfil de baixo risco des-
tes fundos é atribuído pelos 
respectivos gestores.

Para os interessados em 
Renda Variável, existem dois 
gestores terceirizados dispo-
níveis para aplicação: Telos 
IBrX50, gerido pela BRAM 
(Bradesco  Asset  Manage-

ment), e Telos IDIV, gerido 
pela BB DTVM, este com foco 
em dividendos. A classificação 
segue critérios definidos pela 
Anbima.

Estes fundos também se-
guem os limites determi-
nados pela instrução CMN 
3.792 e possuem como meta, 
respectivamente, os índices 
de ações IBrX50 (índice que 
compreende os 50 papéis 
mais líquidos na Bovespa e 
ponderado pelo valor de mer-
cado) e IDIV (índice composto 
pelos papéis com as melhores 
relação  dividendo/preço  nos  
últimos 24  meses e pondera-
do pelo valor de mercado).

Os fundos têm uma gestão 
ativa, com seus gestores tendo 
como meta obter rendimen-
to superior aos respectivos  
benchmarks. São classificados 
como investimento de alto 
risco e mantêm praticamente 
todo seu patrimônio líquido 
investido em ações. 

Nos Quadros 2 e 3, a seguir,  
estão apresentadas as caracte-
rísticas de cada fundo.

Na próxima edição do Em 
Linha, detalharemos as me-
didas de risco e outras infor-
mações.

DúviDas? clique aqui! ?

J O R N A L  D A  T E L O S4

http://www.fundacaotelos.com.br/duvidaemlinha.asp


Quadro 1: agências de classificação de risco globais

S&p Fitch MoodY’S

AAA AAA Aaa

AA+ AA+ Aa1

AA AA Aa2

AA- AA- Aa3

A+ A+ A1

A A A2

A- A- A3

BBB+ BBB+ Baa1

BBB BBB Baa2

BBB- BBB- Baa3

BB+ BB+ Ba1

BB BB Ba2

BB- BB- Ba3

B+ B+ B1

B B B2

B- B- B3

C C C

Quadro 2: Segmento: renda Fixa

Fundo claSSiFicação 
anbiMa riSco índice de 

reFerência GeStor

Kilawea 
FIRF Renda Fixa Baixo CDI Western Asset 

Management

Krakatoa 
FIRF Renda Fixa Baixo CDI BB DTVM

Vesúvio 
FIRF Renda Fixa Baixo CDI hSBC 

Investments

Quadro 3: Segmento: renda Variável

Fundo claSSiFicação 
anbiMa riSco índice de 

reFerência GeStor

TELOS 
IDIV FIA

Renda 
Variável - 

IDIV
Alto IDIV BB DTVM

TELOS 
IBrX-50 

FIA

Renda 
Variável - 
IBrX-50

Alto IBrX-50
BRAM - 

Bradesco Asset 
Management

Previc lança 
‘Carta de serviços 

ao Cidadão’
A Superintendência Nacional 

de Previdência Complementar 
(Previc) lançou a “Carta de Ser-
viços ao Cidadão”, na qual ex-
plica o funcionamento daquela 
autarquia e mostra como entrar 
em contato para esclarecimen-
tos sobre planos de previdência 
complementar fechada. 

O documento especifica a 
missão, a visão e os valores da 
autarquia, as formas de en-
caminhamento de consultas 
e de acesso à Ouvidoria, além 
dos canais de comunicação 
disponíveis. Aponta também 
endereços e as leis que regem 
a atuação da Previc.

A carta está disponível no 
menu Guia do Participante 
(clique aqui para acessar). Não 
deixe de conferir!

CARTA DE SERVIÇOSao cidadão
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Segundo a legislação tributária aplicável 
aos planos de previdência complementar, 
enquanto o Participante efetua contribuições 
mensais e acumula recursos para a planejada 
aposentadoria, não há imposto sobre o va-
lor investido e ainda, caso opte pelo modelo 
completo de declaração de IR, pode abater o 
valor das contribuições efetuadas até o limite 
de 12% dos rendimentos anuais. 

As contribuições mensais ao Plano de 
Contribuição Definida (PCD) ficam sujeitas 
a tributação somente quando o participante 
opta pelo resgate do saldo ou se aposenta. E, 
neste momento, a forma de tributação obede-
cerá ao regime escolhido ao aderir ao Plano: o 
progressivo ou o regressivo. 

Em relação aos regimes é importante lem-
brar que os Participantes inscritos nos planos 
de previdência antes da Lei 11.053/2004 pu-
deram optar, durante um prazo determinado 
em 2005, pela tabela regressiva prevista na 
nova Lei. Quem não se manifestou teve como 
presumido o interesse na manutenção no mo-
delo antigo, ou seja, no regime progressivo. 

Já os novos Participantes têm até o último 
dia útil do mês em que se inscreveram no PCD 
para decidir. Não havendo escolha formal, ele 
estará, automaticamente, no regime progres-
sivo. A escolha é feita de forma irretratável. 

SOBRE OS REGIMES: 
No regime progressivo a tributação do 

benefício de aposentadoria ou do resgate é a 
mesma aplicável ao salário do ativo. As alíquo-
tas vão de zero (isento), para rendimento até 

R$ 1.710,78 a 27,5%, para valores acima de 
R$ 4.271,59 (veja abaixo a tabela de Regime 
Progressivo).

Tabela 1: regime Progressivo
Rendimento  

mensal alíquota PaRcela  
a deduziR

Até R$ 1.710,78 0 0

De R$ 1.710,79 
até R$ 2.563,91 7,5% R$ 128,31

De R$ 2.563,92 
até R$ 3.418,59 15% R$ 320,60

De R$ 3.418,60 
até R$ 4.271,59 22,5% R$ 577

Acima de R$ 
4.271,59 27,5% R$ 790,58

Parcela isenta > 65 anos: R$ 1.710,78 

Dependentes: R$ 171,97

Para o resgate total das contribuições, nos 
casos de desligamento, de acordo com a Lei 
11.053/2004, a alíquota utilizada será de 15%, 
independente do valor, a título de adianta-
mento. Ao fim do período fiscal, o Participante 
deve ajustar sua declaração à Receita, de acor-
do com a tabela do Regime Progressivo. 

Já no regime regressivo, o imposto tem re-
lação com o tempo de acumulação. Mantendo 
a contribuição mensal,  quanto mais tempo o 
Participante deixar seu dinheiro acumulado 
no Plano, menor será a alíquota de IR a pagar. 
Vale aqui lembrar que este tempo acumulação 
não é igual ao tempo de inscrição no PCD 
e, para os inscritos antes de 2005, o tempo 
começou a contar a partir da data da opção 

Progressivo ou Regressivo?
Conheça os regimes tributários aplicáveis aos Planos de Previdência 
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Plano de Previdência é um 
dos benefícios oferecidos 
pelas empresas para atrair e 
reter funcionários. Conside-
rado um diferencial, a con-
tribuição patronal para os 
planos privados, mas pode 
cessar antes da rescisão do 
contrato de trabalho. 

Na maioria dos planos, ela 
é mantida até que o empre-
gado atinja as condições para 
receber o benefício de apo-
sentadoria normal/integral. 

No caso do Plano de Con-
tribuição Definida (PCD) da 
TELOS, as empresas patrocina-
doras mantêm a contribuição 
até que o participante se torne 
elegível ao Benefício de Apo-
sentadoria Normal, que é, para 
a grande maioria, aos 55 anos. 

Existe, no entanto, um 
grupo de participantes para 
os quais o regulamento do 
PCD garante a contribui-
ção do Patrocinador por 
mais tempo. Trata-se da-
queles que ingressaram na 
Fundação entre 30/05/79 e 
31/12/98. Para estes, a Em-
bratel, única patrocinadora 
do Plano à época, manterá a 
contribuição até os 58 anos. 

Não se trata de privilégio, 
mas de resguardar um direi-

to previsto no regulamento 
vigente quando estes parti-
cipantes se inscreveram na 
Fundação. 

Naquele período, vigorava 
o regulamento do Plano de 
Benefício Definido (PBD), 
que exigia dos participantes 
a idade de 58 anos para con-
cessão do benefício de apo-
sentadoria integral. Ou seja, 
a contribuição da empresa 
patrocinadora seria efetuada 
até esta idade. 

Com a criação do PCD 
e o processo de migra-
ção dos interessados do 
PBD para o novo plano, 
este compromisso foi res-
g uard ado,  confor me o  
parágrafo 1º do Artigo 21 do 
atual regulamento do PCD. 

Neste caso, a contribui-
ção individual também será 
mantida até os 58 anos.  

DIREItO à apOSEntaDORIa 
A prerrogativa de contri-

buição patronal até os 58 
anos não retira deste gru-
po o direito de requerer a 
aposentadoria antecipada a 
partir de 50 anos, desde que 
desligado do Patrocinador.

Até quando sua empresa  
vai contribuir para o seu 

Plano de Previdência?

DúviDas? clique aqui! ?DúviDas? clique aqui! ?

realizada naquele ano. 
A alíquota varia de 35%, 

para recursos com Prazo 
de Acumulação de até dois 
anos, a 10%, para recursos 
com Prazo de Acumulação 
superiores a dez anos (veja 
a seguir a tabela de Regime 
Regressivo).

Tabela 2: regime regressivo
PeRíodo alíquota

Até 2 anos 35%

de 2 a 4 anos 30%

de 4 a 6 anos 25%

de 6 a 8 anos 20%

de 8 a 10 anos 15%

acima de 10 anos 10%

No regime regressivo, a tri-
butação é exclusiva na fonte. 
O valor descontado a título 
de IR é lançado na Declaração 
de Ajuste Anual no campo de 
rendimento com esta caracte-
rística e não cabe ajuste sobre 
o valor recolhido pela TELOS. 

Ao criar o Regime Regres-
sivo, em 2004,  a intenção 
do Governo foi incentivar 
a poupança de longo prazo. 
Porém, esta sistemática pode 
não ser vantajosa para todos, 
já que não prevê a isenção até 
R$ 1.710,78 de imposto nem 
parcela a deduzir como no 
Regime Progressivo. 
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A Previdência Complementar é forma de 
provimento social muito difundida nos países 
mais desenvolvidos. Entretanto, os sistemas 
previdenciários, com a dimensão que hoje 
possuem, consubstanciam mudança que se 
deu a partir do segundo pós-guerra com a se-
dimentação do conceito de welfare state. Esse 
tipo de sistema protetivo, atualmente consi-
derado fundamental para a pessoa humana, 
é recente em nossa sociedade, contando com 
pouco mais de cinquenta anos.

Dentro desse escopo, a TELOS é uma Enti-
dade Fechada de Previdência Complementar, 
sem fins lucrativos que se destina a administrar 
os recursos financeiros originados a partir das 
contribuições dos Patrocinadores e de seus 
Participantes com o intuito de que, ao fim 
de um período de contribuição, cada um dos 
Participantes possa se aposentar e receber um 
benefício com base nas reservas constituídas. 

 A TELOS sempre teve uma enorme pre-
ocupação nas defesas de demandas judiciais 
individuais e coletivas nos casos cujo objeto 
é a modificação do valor do benefício TELOS, 
sem que tenha havido a devida constituição 
de reservas para suportar tal 

benefício; uma vez que 
no caso de condenação 
transitada em julgado, 
ou seja, uma sentença 
definitiva, fica estabe-
lecido um direito com o 
qual pode restar ferido 
um direito maior, o da 
coletividade de pessoas 
que contribuem para o 
Fundo de Pensão, prin-
cipalmente quando o 

fundo possui característica mutualista, como 
são os fundos PBD e PCD. Isso ocorre porque, 
em consonância com o disposto no art. 202 da 
Constituição da República Federativa do Brasil, 
não há como haver majoração, sem que haja 
uma forma de custeio para tanto.

“Art. 202 
O regime da previdência privada, de caráter com-
plementar e organizado de forma autônoma em 
relação ao regime geral da previdência social, 
será facultativo, baseado na constituição de  
reservas que garantam o benefício contratado, 
e regulado por lei complementar.”

É importante lembrar que ocorrendo conde-
nações, sem que tenha havido o necessário cus-
teio (constituição de reservas), o valor referente 
às mesmas será retirado da Conta Coletiva que 
pertence a todos os Participantes, acarretando 
prejuízo direto a toda coletividade, exceto nos 
casos de benefício em Saque Programado, nos 
quais o custeio tem que ser necessariamente do 
beneficiado.

Reclamações individuais, custeio de todos
Depar tamento Jur ídico da TELOS mostra  

que demandas judic iais  podem afetar  a  todos

DúviDas? clique aqui! ?

Priscila Maria Maia da 
Costa Cruz, Gerente 
Jurídica da Fundação

Andréa Pereira, Priscila Maia (gerente), Juliana 
Thomé, Nathália Araújo e a estagiária Lilian Almeida. 
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Comer é um prazer, disto poucos discordam. 
Mas há alimentos que vão além da satisfação 
imediata e promovem benefícios de longo prazo 
para o corpo e para a mente. Eles ajudam o orga-
nismo a produzir e liberar neurotransmissores 
(substâncias que transmitem impulsos nervosos 
no cérebro, como serotonina, dopamina e nora-
drenalina) responsáveis por boas sensações e por 
isso devem ser consumidos no cotidiano.

A serotonina é responsável pela sensação 
de bem-estar e proporciona ação sedativa e 
calmante, enquanto a dopamina e a noradre-
nalina promovem energia e disposição.

A primeira depende de alimentos ricos no 
aminoácido triptofano e em carboidratos. Já 
a dopamina e a noradrenalina são produzidas 
com o auxílio da tirosina, outro aminoácido 
importante. Além deles, vitaminas do comple-
xo B e alguns minerais, como cobre e magné-
sio, estão envolvidos na modulação do humor 
e não podem ficar de fora da dieta. 

A nutricionista Vânia Barberan recomenda 
sempre dar preferência a alimentos in natura, 
ou seja, não industrializados. “São melhores 
para o organismo, sobretudo no longo prazo, 
por não conter conservantes e outros elemen-
tos pouco saudáveis”, explica.

Barberan lembra também que o alimento, 
sozinho, pode não proporcionar bem-estar. 
“De nada adianta ter uma alimentação ótima 
e não dormir ou não se exercitar”, alerta. “A 
sensação de prazer vem da comida, de hábitos 
saudáveis e do próprio ritual de comer, de estar 
com amigos, com a família, em um ambiente 
agradável”.

Conheça a relação de alguns alimentos com 
o bem estar:

Comidas do prazer
Conheça os alimentos que melhoram o bem-estar físico e emocional

avEIa
Contém altas doses de tripto-

fano, que auxilia o organismo a 
liberar serotonina, e bons níveis 
de selênio, que colabora para a 
produção de energia.

FOlhaS vERDE-EScuRaS
O espinafre, por exemplo, tem 

efeito antidepressivo por ser rico 
em magnésio (que atua na produ-
ção de energia), e vitaminas A, C e 
do complexo B, que ajudam a manter o 
sistema nervoso tranquilo.

SEMEntES OlEaGInOSaS 
Nozes, castanhas e amêndoas 

auxiliam na diminuição do estres-
se por conterem um importante 
antioxidante, o selênio.

pEIxES E FRutOS DO MaR 
São grandes fontes de minerais 

importantes para a atividade cere-
bral, como o selênio, e ajudam a 
combater o cansaço e a ansiedade. 
Os frutos do mar são ricos em zinco, 
mineral essencial para o bom humor. 

pIMEnta 
Rica em capsaicina, oxidante 

que aumenta os níveis de endorfi-
na, substância associada ao prazer.  
A pimenta de cheiro, a vermelha e 
a malagueta são as melhores para o 
humor.
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paRaBénS! 

Em 1º de agosto, a TELOS completa 38 anos com muitos motivos para comemorar.  

O constante alcance das metas e a ocorrência de superávits são resultado da política 

de investimentos, baseada em rigorosos padrões de segurança, com o objetivo de 

preservar o equilíbrio dos planos de benefícios. Atenção ao Participante e ao Assistido, 

facilidades e muita informação sobre previdência complementar são marcas de nosso 

trabalho desde 1975 e confirmam que a Fundação é uma excelente escolha para quem 

deseja um futuro tranquilo. 

nOvO SItE

Em breve a TELOS terá um novo site, mais dinâmico e com melhor navegação.  

A modernização de nosso principal canal de comunicação é para você, então nos ajude 

a deixá-lo do seu jeito. Envie sua sugestão pelo menu “Sua opinião” na página inicial 

do site.

palEStRaS

No primeiro trimestre, Participantes Ativos de Cuiabá tiveram a oportunidade de 

sanar suas dúvidas sobre os benefícios do Plano de Contribuição Definida (PCD) com 

a Gerente de Relacionamento, Eudete Pereira. A atividade faz parte do Programa de 

Educação Financeira e Previdenciária da Fundação.

InSS

A Previdência Social pagará sua primeira parcela do 13º salário a partir de 27 de 

agosto. Fique atento às datas e verifique o Calendário de Pagamento do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) no menu Eventos do site da TELOS.

c u r t a S
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