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Almeida

> Prezado leitor,

nesta edição trazemos várias informações sobre 

perfil de investimentos, pois é tempo de avaliar suas 

escolhas e seu perfil de risco, verificar se estão com-

patíveis com o atual cenário econômico e alterá-los, 

se assim achar necessário. A TELOS está oferecendo 

um novo fundo de investimentos, de médio risco, cujo 

objetivo é dar mais opções aos Participantes do PCD 

que desejam diversificar a aplicação de seus recursos.

 Convidamos também os leitores a avaliarem se 

as contribuições mensais para o Plano estão com-

patíveis com seu projeto de aposentadoria, pois está 

também aberto o período para estas alterações. 

 Ainda neste número, anunciamos que a Associa-

ção Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) reafirmou 

a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade 

da Fundação, pelo cumprimento da Norma ISO 

9001:2008. Esta conquista garante serviços conce-

didos segundo elevados padrões de qualidade.  

 Assim, certos de estarmos                   com você, 

desejamos boa leitura!

Gerência de Relacionamento com Participante 

e d i t o r i a l expediente
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ConHeça o novo Fundo de Renda Fixa
Novidade, fundo de médio risco é mais uma opção de investimentos

Participantes interessados 
em diversificar sua carteira 
de investimentos no Plano de 
Contribuição Definida (PCD) 
agora têm nova possibilidade 
de aplicação - um fundo de 
renda fixa de médio risco. A 
novidade permite diversifi-
car ainda mais a alocação do 
montante que resultará na 
aposentadoria. 

O prazo para trocar os 
fundos e o percentual a ser 
aplicado em cada tipo de 
investimento é de 23 de se-
tembro a 18 de outubro para 
Participantes Ativos, Auto-
patrocinados e Vinculados do 
PCD e entre 14 de outubro e 6 
de novembro para assistidos 
em Saque Programado. Quem 
não se manifestar continuará 
com a mesma composição, 
sujeita ao rebalanceamento da 
sua carteira. 

O novo fundo é uma alter-
nativa para aqueles que, em 
busca de um retorno supe-
rior ao oferecido pelos atuais 
fundos de renda fixa, estão 
dispostos a correr um pouco 
mais de risco sem ter que op-
tar pela renda variável. Admi-
nistrado pela Western Asset, 
o fundo de médio risco tem o 

CDI como referência e pode 
adquirir até 30% de seu total 
em títulos privados, o dobro 
dos atuais fundos de renda 
fixa. Ele não poderá investir 
em bolsa ou moeda estran-
geira, que são mais voláteis.

Os antigos fundos de renda 
fixa passam a ser denomina-
dos de Baixo Risco I, Baixo 
Risco II e Baixo Risco III 
(em substituição ao Kilawea, 
Krakatoa e Vesúvio, respec-
tivamente), vide tabela da 
página 5.

Com o Fundo de Renda 
Fixa Médio Risco, a Fundação 
passa a oferecer seis tipos de 
fundos, sendo três de baixo 
risco, um de médio e dois de 
alto (um tendo como referên-
cia o  IBR-X e outro, o IDIV). 

Agora, é possível alocar 
todos os seus recursos em 
apenas um dos fundos de 
renda fixa ou distribuí-los em 
até dois de renda fixa, sendo 
um de baixo risco e outro 
de médio risco. Além disso 
será possível dividir o limite 
permitido para renda variá-
vel entre os fundos TELOS 
IBrX50 e o TELOS IDIV. Antes 
era possível investir em ape-
nas um fundo de renda fixa e 

outro de renda variável.
O limite para aplicação 

em fundos de renda variável 
permanece em 60%, mas para 
quem está perto de se aposen-
tar são: 20% para quem está 
a dois anos da época provável 
de aposentadoria antecipada 
e 10% para os que estão a cin-
co anos da época provável de 
aposentadoria normal.

Mas atenção: mesmo quem 
optar por não alterar as apli-
cações poderá ter a carteira 
modificada. Devido à dife-
rença de rentabilidade de 
cada fundo, os percentuais de 
investimento definidos ante-
riormente podem ter muda-
do ao longo dos últimos 12 
meses. Neste caso, a TELOS 
realiza um ajuste (rebalance-
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amento) 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 va-
riável, hoje pode 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%.

ImportâncIa
A escolha do perfil de in-

vestimentos é uma forma de 
participação na gestão dos re-

cursos, já que os investimen-
tos obedecem a disposição de 
cada participante em relação 
a risco. Fundos de renda va-
riável tendem a sofrer mais 
oscilações ao longo do tempo, 
com fortes altas, mas também 
com variações negativas. Já 
os de renda fixa em geral apre-
sentam rendimentos mais 
estáveis. Para alterar seus 
percentuais de investimento, 
basta acessar o menu “Perfil” 
na área exclusiva do site da 
TELOS e escolher gestores e 
percentuais de aplicação.

Os recursos dos Participan-
tes e Assistidos são adminis-
trados por gestores escolhidos 

pela TELOS segundo critério 
que leva em consideração, en-
tre outros, a reputação da ins-
tituição, o tempo de expertise 
e a classificação da Associação 
Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiros e de 
Capitais (AMBIMA). 

O histórico de rentabilidade 
de cada fundo, com exceção 
do de médio risco, que é novo, 
pode ser conhecido no menu 
de investimentos do site. 
Vale lembrar que rentabilidade 
passada não garante desempe-
nho futuro.

DúviDas? clique aqui! ?

Saque Programado 
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Fique por dentro! 

Fundo GeStor indexador nÍvel de riSco

TELOS RF BAIXO RISCO I - Fundo de Renda 
Fixa (antes denominado Fundo Kilawea ) WESTERN ASSET CDI BAIXO

TELOS RF BAIXO RISCO II - Fundo de Renda 
Fixa (antes denominado Fundo Krakatoa ) BB DTVM CDI BAIXO

TELOS RF BAIXO RISCO III - Fundo de Renda 
Fixa (antes denominado Fundo Vesúvio )

HSBC 
INVESTMENTS CDI BAIXO

TELOS RF MÉDIO RISCO - Fundo de Renda Fixa WESTERN ASSET CDI MÉDIO

TELOS IBrX50 - Fundo de Renda Variável BRADESCO ASSET IBrX-50 ALTO

TELOS IDIV - Fundo de Renda Variável - 
Dividendos BB DTVM IDIV ALTO

aprenda maIs sobre InvestImentos

O Portal de Educação Financeira e Previdenciária 
da TELOS é uma boa ferramenta para entender me-
lhor como funcionam os fundos de investimentos. 
Os módulos do curso gratuito disponibilizado foram 
selecionados para elucidar os pontos considerados 
mais complexos, traduzindo para uma linguagem 
acessível termos relativos a finanças, investimentos e 
previdência. No módulo 6, por exemplo, você poderá 
esclarecer dúvidas sobre alternativas e tipos de riscos 
de investimentos. 

aLternatIvas de InvestImentos 
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DúviDas? Clique Aqui! ?

Contribuição ao PCD para 2014
Nunca foi tão importante analisar se a contribuição para o plano 
de previdência está adequada ao seu projeto de aposentadoria 

Até 18 de outubro, os Par-
ticipantes Ativos e Autopatro-
cinados do Plano de Contri-
buição Definida (PCD) pode-
rão alterar seu percentual de 
contribuição previdenciária. 
Se feita, a mudança passa a 
valer a partir de janeiro de 
2014.

Participantes que contri-
buem com menos de 8% do 
salário podem aproveitar o 
período de troca anual para 
aumentar o depósito mensal 
destinado à aposentadoria. 
Até este percentual, a Patroci-
nadora contribui mensalmen-
te com o mesmo valor para o 
saldo de conta. 

Quem já contribui com 8% 
do salário (limite máximo 
da contrapartida do Patro-
cinador) ou mais, também 
pode incrementar o quanto 

quiser.  Percentuais acima de 
8%  (denominados Contri-
buições Adicionais) podem 
ser modificados a qualquer 
época, sendo aplicado a par-
tir do quadrimestre seguinte 
ao do pedido. Vale sempre 
lembrar o incentivo fiscal: 
quem contribui com até 12% 
da renda bruta mensal para 
o Plano pode abater todo o 
valor da declaração de ajuste 
de imposto de renda, desde 
que utilizado o formulário 
completo.

Para ajudar você a tomar a 
decisão de quanto investir em 
seu futuro, a TELOS dispo-
nibiliza na Área Exclusiva do 
site um Simulador de Benefí-
cios. Nele, você pode verificar 
o quanto um percentual a 
mais ou a menos de contribui-
ção irá influenciar no futuro 

valor de seu benefício. Não 
deixe de avaliar!

É importante observar que 
a TELOS não cobra taxa de 
carregamento e por isso todo 
o valor investido no PCD será 
revertido em aposentadoria.   

Quem quiser diminuir o 
percentual mensal destinado 
ao Plano também pode fazê-
-lo, mas neste caso a redução, 
até o limite mínimo de 3%, é 
acompanhada pelo Patrocina-
dor. Diferente do aumento do 
percentual de Contribuição 
Normal, as reduções não 
estão restritas a essa época 
do ano. Elas podem ser soli-
citadas a qualquer momento 
e passam a valer a partir do 
quadrimestre seguinte ao do 
pedido. 

Vide matéria 

publicada no “menu notícias” no site da TELOS em janeiro de 2013
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Proposta de mudança do Regulamento 
do PCd será analisada pela PReviC

O Conselho Deliberativo da TELOS aprovou as propostas da Diretoria Executiva para alterar 
o regulamento do Plano de Contribuição Definida (PCD). As possíveis mudanças tornam o 
Plano ainda mais flexível e serão encaminhadas para apreciação e aprovação da Superinten-
dência Nacional de Previdência Complementar (Previc). As propostas contemplam:

1- criação de nova forma de 
recebimento de benefício 
que agrega  renda mensal Vi-
talícia e Saque Programado.

Os participantes poderão 
determinar os percentuais de 
seu Saldo de Conta que serão 
utilizados no cálculo de cada 
forma de benefício. Estarão ap-
tos a usufruir desta nova forma 
os participantes ativos, os au-
topatrocinados, os vinculados 
e os os aposentados que não 
migraram da Renda vitalícia. 

2 - Periodicidade do perfil 
de investimentos e do per-
centual de benefício. 

Possibilidade do Conselho 
Deliberativo autorizar a altera-
ção, mais de uma vez ao ano, 
do perfil de investimentos dos 
participantes ativos e assis-
tidos em Saque Programado 
e também da periodicidade 
para definição do percentual 
de benefício mensal do Saque 
Programado.

3 - contribuições normais 
para o Pcd, durante o pe-
ríodo de auxílio-doença 
acidentário, serão cobertas 
pelos Patrocinadores.

Os participantes afastados 
do trabalho, por motivo de 
concessão de auxílio-doença 
decorrente de acidente de tra-
balho pela Previdência Social, 
terão as contribuições normais 
(individuais e do Patrocinador), 
durante todo o período de afas-
tamento, cobertas pelo Saldo de 
Conta Projetada, cujo custeio é 
de competência das empresas 
patrocinadoras do PCD.

4 - incapacidade atestada 
pela Previdência Social não 
exigirá mais perícia médica.

Os participantes aposenta-
dos por invalidez, mesmo nos 
casos de concessão pelo INSS, 
tinham que se submeter à 
perícia médica, realizada por 
profissional credenciado pela 

TELOS. Esta exigência foi man-
tida apenas para os casos em 
que a incapacidade for atestada 
por órgão público que não a 
Previdência Social.

5 - alterada a faixa percen-
tual para determinação do 
benefício mensal e possi-
bilidade de suspensão do 
recebimento do Saque Pro-
gramado.

Os assistidos em Saque Pro-
gramado poderão determinar 
benefício mensal entre 0,3% e 
2% do seu Saldo de Conta de 
Saque Programado em subs-
tituição à faixa anterior, que 
era de 0,5% a 2%. Além disso, 
poderão solicitar a suspensão 
temporária do pagamento do 
benefício por até 24 meses. Pra-
zo que poderá ser interrompido 
a qualquer tempo, havendo, no 
entanto, carência de 6 meses 
para a solicitação de nova sus-
pensão.

Clique aqui e conheça o texto completo com as alterações 
propostas.

DúviDas? clique aqui! ?
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Em 10 de julho, a Associa-
ção de Participantes e Assis-
tidos da TELOS (ASASTEL) 
enviou carta com sugestões à 
Fundação, que, de acordo com 
a ASASTEL, reflete debates e 
demandas de seus associados.

O texto trata, quase exclu-
sivamente, de pedidos rela-
cionados aos participantes 
em Saque Programado, tanto 
por aqueles que originalmen-
te escolheram esta forma 

de pagamento de benefício, 
quanto daqueles que tiveram 
a oportunidade de trocar a 
Renda Vitalícia pelo Saque 
Programado. 

A TELOS, reforçando seu 
caráter participativo e demo-
crático, analisou as sugestões 
e respondeu a todas as ques-
tões após cuidadosa avaliação 
à luz do Regulamento do 
PCD e da legislação que rege 
as entidades de previdência. 

No documento de resposta, 
reconhece a legitimidade dos 
pedidos, acolhe as reivindi-
cações factíveis  e justifica 
todas as que não podem ser 
atendidas sob pena de des-
cumprimento de instrumento 
legal ou contratual. 

Clique aqui para ler a ín-
tegra dos dois documentos.

TeLoS responde aSaSTeL
Associação faz  sugestões para o  PC D e Fundação anal isa

aBnT renova certificação da TeLoS
A Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) 
renovou, em 9 de agosto, o 
Certificado de Conformida-
de do Sistema de Gestão da 
Qualidade da TELOS com 
os requisitos da Norma ISO 
9001:2008, que havia sido 
concedido pela primeira vez 
em setembro de 2007. 

A renovação confirma a 

qualidade dos procedimentos 
de gerenciamento de recursos 
e concessão de benefícios ado-
tados pela Fundação. O novo 
certificado vale até 2016.

Este certificado represen-
ta um salto de eficiência na 
execução das atividades pela 
TELOS e maior certeza quan-
to à excelência do plano pre-
videnciário.

Atualmente, o escopo da 
Certificação abrange as ati-
vidades de Concessão e Ma-
nutenção de Benefícios Pre-
videnciários, Concessão de 
Empréstimos, Recebimento 
de Contribuição e Gestão de 
Investimentos.

ParticiPantes: sistema de gestão é imPortante

DúviDas? clique aqui! ?

DúviDas? clique aqui! ?
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Trânsito, muito trabalho, 
estudo, afazeres domésticos. 
O dia de qualquer um não é 
fácil. Cansados, chegamos 
ao fim do dia ávidos por uma 
bela noite de sono, capaz de 
deixar a estafa de lado e nos 
fazer acordar prontos para 
uma nova jornada. Porém, é 
comum demorarmos a dor-
mir e acordarmos até mais 
cansados do que horas antes. 
Sono agitado e mesmo a falta 
dele são problemas típicos 
de quem está sob estresse e 
possuem consequências nega-
tivas, dizem os especialistas.

Segundo eles, a maioria 
dos adultos necessita entre 
sete e oito horas de sono por 
noite. Enquanto dormimos, 
muito acontece em nosso 
organismo: reparação de teci-
dos, liberação de hormônios e 
consolidação da memória, por 
exemplo.

O resultado de uma sequên-
cia de noites mal dormidas é 
variado. Alguns ganham peso, 
pois há aumento da grelina, 
hormônio responsável por de-
sencadear a sensação de fome, 
e diminuição da leptina, que 
sinaliza a saciedade. A falta de 
sono também eleva níveis de 
cortisol, que pode aumentar 
a pressão arterial, e baixa o 
metabolismo da serotonina, 
responsável por sintetizar a 
melatonina, que participa, 
entre outros, da resposta do 
sistema imunológico.

A consequência do desequi-
líbrio é irritabilidade, fadiga, 
falta de atenção, baixa pro-
dutividade, dores de cabeça, 
tensão e mais sensações ne-
gativas para o dia a dia.

Porém, como resolver essa 
questão? A resposta é alimen-
tação e hábitos. No que se 
refere aos alimentos, a dica 

é consumir alimentos que 
fomentem a produção de hor-
mônios que auxiliam no sono, 
como triptofano, aminoácido 
precursor de serotonina. Ele é 
encontrado em oleaginosas, 
feijão preto e banana, por 
exemplo. Magnésio, presente 
em vegetais folhosos verde 
escuros e cereais integrais, é 
uma boa pedida, pois também 
ajuda a formar serotonina.

Sobre os hábitos, a dica é 
moderar o consumo de esti-
mulantes, como café e mate, e 
evitar deitar logo após comer. 
Um banho quente à noite 
ajuda os músculos a relaxar, 
aliviando a tensão, o que 
também acontece quando se 
vai dormir sem luzes acesas e 
aparelhos eletrônicos ligados. 
E, claro, manter o corpo em 
atividade durante o dia.

E aí, pronto para aquele 
repouso?

vamos dormir!
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o que é a prevIc? 

As atividades das entidades de previdência fechada, como a TELOS, são reguladas por 

representantes do governo e da sociedade, integrantes do Conselho de Gestão da 

Previdência Complementar (CGPC).

Já a autarquia especial vinculada ao Ministério da Previdência Social responsável por 

fiscalizar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar (fundos 

de pensão) é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). A 

entidade também responde pela elaboração de regras do mercado de fundos de pensão. 

A Previc foi criada em 2009 como substituta da Secretaria de Previdência 

Complementar e opera com recursos provenientes da Taxa de Fiscalização paga pelos 

fundos de pensão. Na Carta de Serviços ao Cidadão, os Participantes poderão 

conhecer os serviços prestados pela Previc. Saiba mais sobre o órgão em  
www.mpas.gov.br/previc.php.

bLoqueIo

Já é possível, para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), pedir bloqueio do desconto de empréstimo consignado feito indevidamente. De 

acordo com o órgão público, serão atendidos casos de fraudes e outras irregularidades, 

como juros muito altos e taxas abusivas. Para pedir a suspensão dos descontos, o 

segurado deve se dirigir a uma agência da Previdência Social (o agendamento pode ser 

feito por meio do site da previdência), onde deve preencher um requerimento. No 

documento, será preciso esclarecer o problema e informar o banco que está cometendo 

a irregularidade. Ao assinar os termos, no entanto, o segurado concorda em ter a 

margem de empréstimo bloqueada. Ou seja, não poderá pedir empréstimo consignado 

enquanto o caso estiver sendo apurado.

c u r t a S
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