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Almeida

Prezado leitor,
nosso Plano mudou de PCD para PCV I. No fechamento 
desta 33ª edição, obtivemos, pela Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), a apro-
vação do novo Regulamento do PCD. A mudança está 
apenas na nova denominação - Plano Telos Contribuição 
Variável I (PCV I), que passou a vigorar a partir de 1º de 
abril de 2014. 
 Nas páginas da primeira edição de 2014 você ainda 
poderá conferir boas notícias, que comprovam o nosso 
empenho em cuidar do seu futuro. 
 Além da mudança do nome do Plano, outra novidade 
do ano é que os Participantes Ativos, Autopatrocinados 
e Vinculados poderão realizar, até 25 de abril, a primeira 
opção semestral de Perfil de Investimentos. E os assistidos 
em Saque Programado, em maio próximo. 
 A nova forma de recebimento da aposentadoria que 
combina as duas opções - Saque Programado e Renda 
Mensal Vitalícia, aprovado pela Previc, em janeiro, está de-
talhada nesta edição, assim como a proposta de mudança 
no regulamento do PBD, que ainda está sendo analisada 
pela autarquia. 
 Aproveitamos a oportunidade para agradecer a con-
fiança em nosso trabalho, mais uma vez comprovada 
pela pesquisa de satisfação, cujos detalhes apresentamos 
neste número. Os 97% de aprovação, praticamente uma 
unanimidade entre os entrevistados, nos enche de orgu-
lho e confiança na continuidade do trabalho. 
 Certos de estarmos sempre em linha, desejamos uma 
boa leitura! 

Gerência de Relacionamento com Participante 

e d i t o r i a l expediente
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Perfil de Investimentos: 
alteração agora é semestral

Mudanças vigoram a partir de maio para Participantes Ativos e de 
junho para Assistidos em Saque Programado

A partir de maio, as altera-
ções no perfil de investimentos 
do Plano Telos Contribuição 
Variável I (PCV I) poderão ser 
feitas a cada seis meses. Em 
2014, a primeira oportunidade 
de manifestação de troca acon-
tece no período de 1º a 25 de 
abril, para Participantes Ativos, 
Autopatrocinados e Vinculados. 
Assistidos em Saque Programa-
do estão autorizados a fazer a 
escolha de 2 a 27 de maio tanto 
para o perfil de investimen-
tos quanto para o Percentual 
da Renda Mensal. A próxima 
oportunidade será em setem-
bro, para o primeiro grupo, e 
outubro, para o segundo.

A possibilidade de reali-
zar alterações semestrais foi 
aprovada pelo Conselho Deli-
berativo da TELOS em 18 de 
março. Os prazos de escolhas 
e as respectivas vigências 
estão disponíveis no Calen-
dário de Eventos da “Sala do 
Participante”.

As opções de fundos de 

investimentos continuam 
as mesmas de 2013. Para os 
Ativos, há seis fundos dispo-
níveis. Quatro são de renda 
fixa, sendo três de baixo risco 
(Baixo Risco I, II e III) e um de 
Médio Risco. Os dois restan-
tes são de renda variável (um 
indexado ao IBrX-50 e outro, 
ao IDIV, ambos índices da 
Bovespa).

Vale lembrar que os fundos 
de renda variável são classifi-
cados como de alto risco. Por 
isso, há limite de 60% para 
aplicação de recursos nessa 
modalidade. No caso de quem 
está próximo da aposenta-

doria, os percentuais são 
diferentes: no máximo 20% 
para quem está a dois anos 
do direito a aposentadoria 
antecipada pelo PCV Ie 10% 
para quem está a cinco anos 
da aposentadoria normal.

Rebalanceamento
Quem modificar o Perfil de 

Investimento terá a carteira 
rebalanceada para atender 
ao novo perfil. A TELOS irá 
realocar individualmente os 
recursos entre renda fixa e 
varável de modo a refletir 
os percentuais escolhidos 
ou para adequá-los aos limi-

N º  3 3  •  m a r ç o  2 0 1 4 3



Assitidos em sAque ProgrAmAdo
De 2 a 27 de maio, os Assistidos em  

Saque Programado poderão alterar o perfil 
de investimento e o percentual de renda 
mensal, mas essas escolhas são indepen-
dentes. Uma pode ser feita sem que a outra 
seja modificada.

Em renda fixa, o Assistido pode alocar 
seus recursos em apenas um dos fundos 

disponíveis ou distribuí-los na proporção 
que quiser desde que haja no máximo dois 
fundos de médio risco e um de baixo risco.

Em relação à renda variável, será possível 
investir até 10% do Saldo de Conta de Saque 
Programado e, caso queira, distribuir este 
percentual entre os dois fundos disponíveis 
(indexados ao IDIV e ao IBrX-50).

Rebalanceamento dos recursos dos Aposentados
Para o Assistido que modificar o Perfil 

de investimento, a TELOS irá realocar in-
dividualmente os recursos entre renda fixa 
e variável de modo a refletir os percentuais 
escolhidos por ocasião desta alteração. 
Quem não se manifestar não terá a carteira 
rebalanceada neste período. A movimen-
tação só será realizada na próxima opção 
semestral, que acontece de 13 de outubro 
a 7 de novembro.

Lembramos que, em 1º de dezembro de 
2014, mesmo sem a manifestação do Assis-
tido, será feito o recálculo do valor da Renda 
Mensal considerando o último percentual 
solicitado.

No banner “Perfil 2014”, disponível em 
nosso site, você poderá, a partir de 2 de 
maio,  acessar a área exclusiva para realizar 
sua opção e saber mais sobre o tema.

tes definidos pelo Conselho 
Deliberativo para os que se 
encontram próximo a apo-
sentadoria.

Para quem não se manifes-
tar neste período, o rebalan-
ceamento só será realizado na 
próxima opção semestral, que 

acontece de 22 de setembro a 
17 de outubro.

DúviDas? clique aqui! ?
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Alterações no PBD

PCD AGORA É PCV I 

A proposta de mudança 
no Regulamento do Plano 
de Benefício Definido (PBD) 
aguarda para breve a aprova-
ção final da Superintendência 
Nacional de Previdência Com-
plementar (Previc).

A mudança exclui a contri-
buição mensal dos Participan-
tes aposentados sem, o que 

é mais importante, afetar o 
equilíbrio financeiro do Pla-
no. Esta ação, que atende à 
uma antiga demanda dos par-
ticipantes, só foi possível gra-
ças aos resultados financeiros 
do plano, que, nos últimos 10 
anos apresentou consecutivos 
superávits.

Este processo, antes de ser 

proposto, precisou atender a 
todas as exigências da Resolu-
ção do Conselho de Gestão de 
Previdência Complementar 
- CGPC-26/2008 que, dentre 
outras, prevê a constituição 
de Reserva de Contingência 
e Reserva Especial.

No fechamento desta 33ª 
edição, a Superintendência 
Nacional de Previdência Com-
plementar (PREVIC) aprovou 
o novo Regulamento do PCD. 
A mudança está apenas na 
nova denominação - Plano 
Telos Contribuição Variável 
I (PCV I), que passou a vi-
gorar a partir de 1º de abril 
de 2014. A aprovação aten-
de a proposta da TELOS e 
a recomendação da própria  
PREVIC de adequação do 

DúviDas? clique aqui! ?

nome, na forma estabelecida 
na Resolução nº 16 do Conse-
lho de Gestão da Previdência 
Complementar - CGPC, emi-

tida em 2005. 
Importante ressaltar que 

esta alteração diz respeito 
apenas ao nome do Plano. 
Todas as características, direi-
tos e obrigações previstas no 
Plano continuam as mesmas. 
Nesta fase de transição para a 
nova denominação do Plano 
você ainda verá o nome  PCD 
em alguns dos campos do 
nosso site.

DúviDas? clique aqui! ?
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PCV I (antigo PCD) tem novas regras
Principal novidade é o benefício pago nas duas formas:  

Renda Vitalícia + Saque Programado 

O Plano Telos Contribui-
ção Variável I (antigo PCD)  
tem novas regras, que o 
tornam ainda mais flexível. 
As mudanças foram aprova-
das pela Superintendência 
Nacional de Previdência 
Complementar (Previc), em 
22 de janeiro.

O Plano conta agora com 
uma terceira forma de rece-
bimento da aposentadoria: 
um benefício que contem-
pla tanto a Renda Mensal 
Vitalícia quanto o Saque 
Programado. A nova moda-
lidade pode ser concedida 
a todos os Participantes 
Ativos, Autopatrocinados e 
Vinculados do Plano. 

Aposentados em Saque 
Programado que não alte-
raram o tipo de benefício 
concedido originalmente, 
também podem usufruir da 
nova modalidade.

Quem aderir à novidade 
pode definir o percentual 

do saldo em conta a ser 
utilizado no cálculo de cada 
forma de recebimento. Os 
Participantes ainda podem 
nomear beneficiários dis-
tintos para cada tipo de 
renda.

Outras f lexibilidades 
contempladas no novo Re-
gulamento do Plano são a 
nova faixa para definição do 
benefício mensal, que passa 
a ser de 0,3% a 2% do Saldo 
de Conta de Saque Progra-
mado (antes, o piso era de 
0,5%), e a possibilidade de 
suspensão do recebimen-
to do benefício por até 24 
meses.

PaRticiPantes ativos
Para os Participantes não 

aposentados, além da pos-
sibilidade de opção por 
um benefício que contem-
pla tanto a Renda Mensal 
Vitalícia quanto o Saque 
Programado, outras alte-

rações relacionadas a casos 
de incapacidade passaram 
a vigorar. 

A primeira: os Patroci-
nadores arcarão integral-
mente com as contribuições 
ao PCV I em caso de afas-
tamento do colaborador, 
por mais de quatro meses, 
devido à concessão de au-
xílio-doença por acidente 
de trabalho. Até então, o 
participante nesta condi-
ção, interessado em não 
suspender sua participação 
mensal para o plano, tinha 
que efetuar as contribuições 
individuais e as devidas pela 
empresa. 

A segunda diz respeito à 
aposentadoria por invali-
dez que, se concedida pelo 
INSS, não precisará mais 
apresentar perícia de médi-
co credenciado pela TELOS.

DúviDas? clique aqui! ?
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Formas de recebimento do beneFício no PcV i (antigo Pcd):

Veja como fica!
No site da TELOS é possível simular as formas de recebimento do benefício através 

da ÁREA EXCLUSIVA. Para obter informações mais detalhadas sobre as alterações 
veja o nosso material contendo as perguntas frequentes sobre o tema.
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O contentamento dos Par-
ticipantes com as atividades 
da TELOS não para de crescer. 
É o que mostra a Pesquisa 
Anual de Satisfação, referente 
ao ano de 2013,realizada no 
começo de 2014 com 1400 
Participantes e Assistidos da 
Fundação.

Segundo o estudo, 97% dos 
respondentes apontaram a 
TELOS como “ótima” ou “boa”. 
O número está um ponto per-
centual acima do registrado 
na pesquisa anterior. “A em-
presa apresenta uma imagem 
satisfatória perante seus asso-
ciados”, referenda a Gestner 
Consultoria, responsável pela 
coleta e análise dos dados.

A satisfação com a TELOS 
é reafirmada pelos entrevista-

dos, instados a responder se 
concordavam com a aplicação 
dos adjetivos “solidez, “mo-
dernidade”, “transparência” 
e “eficiência” à entidade. Os 
resultados, novamente, fo-
ram muito bons. 

A solidez foi o maior des-
taque: 99%, praticamente 
todos os entrevistados, a 
apontaram como um atri-
buto da TELOS. A eficiência 
também não foi unânime por 
pouco: 97% de concordância. 
A modernidade foi ressaltada 
por 93% dos entrevistados e a 
transparência, por 91%.

Outros pontos positivos 
destacados pelos entrevista-
dos foram “pontualidade no 
pagamento” e “atendimento 
de qualidade”. Não à toa, a 

qualidade dos serviços da 
Fundação foi bem avaliada 
por 95% dos entrevistados, 
percentual próximo aos que 
reconhecem a importância do 
Sistema de Gestão da Quali-
dade TELOS (94%).

comunicação
A pesquisa avaliou também 

a comunicação da TELOS com 
seu público. Dos entrevista-
dos, 79% informaram utilizar 
ou já terem utilizado o site da 
Fundação e, destes, 92% ava-
liaram a página (renovada em 
novembro 2013) como “óti-
ma” ou “boa”. O índice é cinco 
pontos percentuais acima do 
que o registrado na última 
pesquisa. Também cresceu em 
sete pontos o percentual de 
pessoas que conhecem o Por-
tal de Educação Financeira e 
Previdenciária. A aprovação é 
alta: 88%. O Jornal Em Linha 
também foi bem avaliado por 
seus leitores: 85% deles o con-
sideram “ótimo” ou “bom”.

DúviDas? clique aqui! ?

Imagem da Fundação é bem vista  
por 97% dos entrevistados

TELOS rumo à unanimidade 
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Portal de Educação
Participante bem informado é o objetivo do Programa de Educação 

Financeira e Previdenciária da  TELOS.

O Portal de Educação é composto por uma 
série de ações informativo-educacionais, por 
meio das quais o Participante tem acesso a 
vídeos sobre planejamento financeiro e pre-
videnciário, participa de um curso “online” 
com testes de conhecimento, promoções e 
chats - conversas online - com especialistas, 
Gerentes e Diretores da Fundação.

O curso de educação financeira e previ-
denciária “online” do Portal visa tornar os 
Participantes e Assistidos mais conscientes 
em relação ao uso do dinheiro, além de apro-
fundar e ampliar informações sobre temas 
relacionados a previdência, dando, assim, 
mais ferramentas para que todos possam fazer 
escolhas conscientes sobre seu futuro.

As aulas, disponíveis na internet, estão di-
vididas em seções sobre orçamento familiar, 
fundamentos da previdência, a TELOS, mate-
mática financeira, noções gerais de mercado 
financeiro, alternativas de investimentos, ren-
da fixa, renda variável, mercado imobiliário e 
fundos de investimentos.

Cada módulo é encerrado com um teste. 
Caso o aluno obtenha uma nota de avaliação 
igual ou superior a sete, passa à etapa seguin-
te. Quem finaliza o curso recebe um Certifica-
do que pode ser impresso. 

Dentro do Portal você também tem acesso a 

uma planilha de orçamento familiar que pode, 
inclusive, ser muito útil na hora de organizar 
as despesas no decorrer de 2014 e a uma Car-
tilha de Orientação Financeira que fomenta a 
importância do planejamento orçamentário 
da família. 

Quer saber mais sobre investimentos e so-
bre a Fundação? Acesse o Portal de Educação, 
planeje seus estudos para 2014. Faça o curso, 
é gratuito e pode ser acessado a qualquer mo-
mento, de qualquer lugar.

DúviDas? clique aqui! ?
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Aumenta número de brasileiros com 
aposentadoria privada

Pesquisa mostra que quatro em dez pessoas apl icam em 
previdência  complementar

Pesquisa feita pela empresa 
de seguros Metlife mostra 
que têm crescido o número de 
brasileiros que se preocupam 
com o futuro financeiro e, por 
isso, investem em um plano 
de previdência privada.

Segundo o estudo, realiza-
do em 2013 e divulgado em 
fevereiro de 2014, 39% dos 
trabalhadores do país contri-
buem para algum fundo de 
pensão. O percentual é bem 
maior do que o da pesquisa 
anterior, realizada em 2011. 
Naquele ano, apenas 22% 
declararam estar inscritos 
em planos de previdência 
privada.

De acordo com a Metife, o 
aumento se deve à crescente 
preocupação do brasileiro 
com seu futuro financeiro 
-- metade dos respondentes 
disse ter tomado providên-
cias para determinar suas 

necessidades econômicas 
domésticas na aposentadoria, 
um aumento de 21% sobre o 
último relatório. Isto porque 
sobreviver com o dinheiro 
da aposentadoria é uma 
preocupação para cerca 
de 70% dos entrevista-
dos.

Quem investe na apo-
sentadoria, segundo 
a pesquisa, também 
afirma que gosta-
ria de saber mais 
sobre finanças 
para tomar deci-
sões corretas. A 
TELOS fornece 
informações fi-
nanceiras em sua 
página e no Por-
tal de Informa-
ções Financeiras 
e Previdenciárias. 
Não deixe de aces-
sar!

DúviDas? clique aqui! ?

só falta você
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Aposentado social
Wanderley Faria, homenageado pela TELOS, ajuda pessoas de baixa renda

Quando se aposentou pela 
Embratel, em 1999, após 28 
anos de trabalho na com-
panhia, o técnico em tele-
comunicações Wanderley 
Faria logo soube do que mais 
sentiria falta: do contato com 
as diferentes pessoas que as 
viagens de Belém para outras 
cidades do Norte do país lhe 
proporcionavam, oconse-
quente aprendizado e a certe-
za de estar ajudando alguém 
com seu trabalho. Assim, no 
momento em que aposentou, 
decidiu continuar os estudos 
para se aprofundar no que 
já sabia, conhecer novidades 
e colaborar com a vida dos 
outros.

Hoje, 15 anos depois, ele 
está contente com o caminho 
escolhido. Fez curso de Manu-
tenção de Microcomputador 
(Montagem e programação), 
Montagem de Rede e Segu-
rança de Dados. Foi represen-
tante da ASASTEL na capital 
paraense e, atualmente, tem 
nova profissão: é assessor de 
imprensa na prefeitura de Al-
meirim, terceiro maior muni-
cípio do Pará. Além disso, faz 

um trabalho de comunicação 
com colegas aposentados 
para que conheçam melhor 
seus direitos e os benefícios 
oferecidos pela TELOS. 

“Escrevo, filmo, fotografo, 
ajudo a contactar a Fundação 
para que todos saibam as van-
tagens que têm à disposição. 
Enfim, faço o que posso para 
colaborar e acabo me diver-
tindo”, diz Faria.

Devido a tanta atividade, 
foi homenageado pela TE-
LOS na cerimônia do Dia do 
Aposentado promovida pela 
ABRAPP. Na cerimônia, apro-
veitou para saber mais sobre 
os direitos de quem usufrui 
de benefícios de aposentado-
ria privada. O motivo? Quer 
abrir uma ONG em Almeirim 
para ajudar mais a população 
local. Dos cerca de 35 mil ha-
bitantes da cidade, cerca de 
22 mil são beneficiados com 
o Bolsa Família, o que dá a 
dimensão da pobreza.

“Hoje em dia faço o que 
posso. Oriento pessoas a 
buscarem seus direitos, exer-
cerem sua cidadania, (em 
relação ao INSS, Receita e 

outros orgãos)”, conta. No 
Natal, comumente distribui 
presentes para crianças de 
comunidades de baixa renda, 
e ainda ministra aulas (recen-
temente aplicou um curso de 
Eletricidade em Almeirim). 

“Mas uma ONG poderia me 
ajudar inclusive a conseguir 
mais recursos e ampliar meu 
trabalho”, explica.

Segundo ele, a aposentado-
ria que recebe pela TELOS o 
ajuda a realizar seus sonhos, 
como o de fundar uma organi-
zação social. “Foi uma escolha 
certeira, que rende frutos até 
hoje”, garante.

Wanderley Faria e Eudete 
Pereira (Gerente de 

Relacionamento TELOS). 
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QueR se aPosentaR? 
A aposentadoria pelo Plano Telos Contribuição Variável I (PCV I) 
é totalmente desvinculada do INSS. Para ter direito ao benefício é necessário que o 
Participante tenha no mínimo 50 anos, ao menos cinco de contribuição ao Plano e estar 
com a rescisão de contrato com o Patrocinador homologada. Para saber como requerer o 
benefício TELOS, não deixe de acessar o banner “Aposentadoria e Pensão” disponível 
em todas as páginas do novo site da Fundação. 

Os simuladores de benefícios, presentes na “Sala do Participante” são fundamentais 
para a tomada de decisão. Não deixe de utilizá-los.   

encontRo com o PResidente 
O encontro individual com o Presidente da TELOS, Roberto Durães, possibilita a 
Assistidos e demais Participantes é sempre uma oportunidade de contato com o 
principal executivo da Fundação. Sempre às segundas-feiras, o atendimento precisa 
ser agendado e pode acontecer pessoalmente ou por telefone. 

Política de investimentos de 2014  
As Políticas de Investimentos para o período 2014/2018 já podem ser conhecidas 
no módulo “Investimentos” do novo site da TELOS. Os documentos mostram os 
tipos de fundos onde os recursos serão alocados e os percentuais a serem utilizados 
em cada segmento. Também permitem conhecer a estratégia de gestão da TELOS, 
as metas de investimentos de cada plano, os cenários macroeconômicos 
considerados e os critérios de contratação de gestores externos. Leia com atenção a 
política relativa ao seu plano. 

calendáRio de eventos com oPção semestRal 
Já está disponível na “Sala do Participante” o novo calendário de eventos, com a 
opção de alteração semestral de Perfil de Investimentos e Percentual da Renda 
Mensal dos Aposentados em Saque Programado. Não deixe de conferir! 

c u r t a s
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