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É muito comum os Participantes nos perguntarem

qual a melhor opção para a aposentadoria. Renda

Vitalícia ou Saque Programado? Reajuste pela Variação

do IGP-DI ou pela Rentabilidade da Conta Coletiva? E

para estas dúvidas a única resposta é: não existe a

melhor opção. Afinal ambas são formas de devolver

ao Participante o capital acumulado ao longo do

período contributivo.

> continua na página  3

APOSENTADORIA PCD
– a melhor opção é aquela que
se adaptar ao seu estilo de vida
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editorial
Do PCD ao Pan

> Chega a hora de se aposentar e você precisa fazer escolhas impor-

tantes para o seu futuro. Nessa hora podem surgir dúvidas, por isso

preparamos nesta edição do EM LINHA um pequeno roteiro que ex-

plica as questões que mais despertam dúvidas entre os Participantes

do PCD.

Também para não haver dúvidas, apresentamos um passo-a-passo

sobre como utilizar o simulador de Saque Programado disponível em

nosso site.

Outra novidade é a estréia de uma nova seção, chamada Quem É

Quem. Através dela você  vai conhecer como funciona a TELOS e quem

são os responsáveis por cada área. A primeira reportagem apresenta

a Gerência Financeira (GFIN).

Na entrevista, uma conversa com o aposentado José Wellington

Vasconcellos, que tornou-se atleta, superou um grave acidente e este-

ve no Pan 2007 como voluntário.

A Diretoria Executiva
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Na Renda Mensal Vitalícia a devolução dos recur-
sos é resultado de cálculos atuariais e no Saque Pro-
gramado o ressarcimento se dá por meio de
cronograma estipulado pelo próprio Participante, sem-
pre em percentuais entre 0,5 e 2%.  E é, por esse mo-
tivo, um benefício não vitalício.

Assim, a escolha certa precisará corresponder ao es-
tilo de vida, valores e composição familiar de cada um.

Veja alguns exemplos do que deve ser avaliado an-
tes de se tomar uma decisão. Se você cuida bem da
sua saúde, tem uma vida tranqüila e, por isso, acredi-
ta que vai viver mais que a média das pessoas inte-
grantes do PCD, talvez a Renda Vitalícia seja a me-
lhor escolha. Mas, ao contrário, se você não tem essa
expectativa, então avalie a possibilidade de optar pelo
Saque Programado.

Se você tem tendência a ser mais consumista, cui-
dado. A flexibilidade do Saque Programado pode fa-
vorecer os gastos desnecessários. Você pode ficar ten-
tado a utilizar mensalmente um volume maior dos
seus recursos, fazendo com que o saldo e conseqüen-
temente a aposentadoria, dure menos tempo.

Um bom seguro de vida aliado a capacidade do seu
cônjuge em administrar recursos na sua ausência, a
idade dos filhos e, a existência ou não de outras fon-
tes de renda no futuro são alguns dos pontos que pe-
sam contra ou a favor de cada opção.

De nossa parte, o que podemos fazer é municiá-lo
de informações. Por isso, nesta edição do EM LINHA
vamos tratar de todos os pontos que costumam ser
as principais dúvidas por parte dos que nos procuram.

Em primeiro lugar, o Participante que está reque-
rendo sua aposentadoria deve indicar se deseja rece-
ber pagamento único de até 20% de seu Saldo de Con-
ta Total do Participante à vista.  Esse valor, sujeito à
tributação de imposto de renda na fonte, é subtraído
do saldo com o qual será calculado o benefício. Assim,
quanto maior for esta parcela à vista, menor será o
valor do benefício mensal.

APOSENTADORIA PCD
– a melhor opção é aquela que se
adaptar ao seu estilo de vida

Em segundo lugar, o Participante deverá indicar a
forma de recebimento do benefício. As opções são:
Renda Mensal Vitalícia – RMV ou Saque Programado
– SQP

Renda Mensal Vitalícia – RMV
Optando pela Renda Mensal Vitalícia – RMV você

precisa saber que, após definir sobre a retirada ou não
de percentual a título de pagamento único, o restante
do saldo de conta passa a fazer parte de um fundo
mútuo denominado Conta Coletiva.

 O Participante interessado nessa opção como for-
ma de pagamento deve escolher qual o índice de rea-
juste anual quer que a TELOS adote para o seu bene-
fício. Essa decisão vai importar na taxa de juros a ser
utilizada no cálculo do valor da renda mensal. As op-
ções são: Reajuste pela variação do IGP-DI e Reajuste
pela Rentabilidade dos Investimentos da Conta Cole-
tiva, descontada, nesta segunda opção, a taxa de ju-
ros que foi antecipada no cálculo do benefício.

Reajuste pela variação do IGP-DI
Optando pelo reajuste baseado na variação do IGP-

DI, o Participante que em 31/12/2002 não tinha al-
cançado o direito à Aposentadoria Normal terá seu
benefício calculado atuarialmente, levando em consi-
deração: o Saldo de Conta Total do Participante, o sexo,
a idade, a intenção de deixar ou não benefício por mor-
te para seus beneficiários inscritos e a taxa de juros de
3% ao ano.

No caso de já ter em 31/12/2002 direito à Aposen-
tadoria Normal, todos os parâmetros citados acima
também são considerados no cálculo, sendo porém
adotada a taxa de juros de 6% ao ano.

Para o grupo de Participantes cujo benefício foi cal-
culado com a taxa de juros de 3% ao ano é concedido
um pagamento único, a cada três anos, denominado
diferença trienal. Para que esta diferença seja paga é
necessário o cumprimento de três condições previs-
tas no Regulamento do Plano.
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I – no final de cada triênio a Rentabilidade da Conta
Coletiva dos assistidos do PCD deverá ser superior
à variação do IGP-DI acrescida de 3% ao ano no
mesmo período.

II – o saldo da Conta Coletiva desse grupo de Partici-
pantes deverá ser superior a Provisão Matemática
de Benefícios Concedidos – PMBC do mesmo gru-
po. A PMBC corresponde ao compromisso atuarial
de pagamento dos benefícios até o falecimento do
assistido, de seus beneficiários vitalícios ou idade
limite dos demais beneficiários.

III – ser positiva a diferença entre a soma dos benefí-
cios que seriam pagos caso o Participante optasse

pelo reajuste baseado na Rentabilidade dos Inves-
timentos e a soma dos benefícios que foram efeti-
vamente pagos. Esta diferença é apurada ao final
de cada três anos e atualizada mensalmente pela
variação do IGP-DI.
A TELOS aplica, em dezembro de cada ano, a vari-

ação acumulada do IGP-DI do período de dezembro
do ano anterior a novembro do ano do reajuste sobre
o valor do benefício em vigor.

Observe um exemplo de benefício pago na modalida-
de de Renda Mensal Vitalícia com escolha de reajuste
pelo IGP-DI, de Participante que ainda não tinha alcan-
çado o direito à Aposentadoria Normal em 31/12/2002.

Caso seja de seu interesse acesse aqui o
RESUMO TÉCNICO para conhecer detalhes sobre o
cálculo do fator atuarial, a metodologia atuarial ado-
tada e bibliografia sobre o tema.

Na hipótese do benefício ter sido concedido no
período entre janeiro e novembro, a variação do IGP-
DI a ser considerada é a acumulada entre o mês da
concessão e o mês de novembro do ano do reajuste.

O Participante que optou pelo reajuste baseado na
Variação do IGP-DI pode, mesmo depois de estar re-
cebendo sua aposentadoria, trocar para a forma de
reajuste baseada na Rentabilidade dos Investimentos.
Para isso é necessário que a opção seja feita durante o
mês de janeiro de cada ano e valerá a partir do mês de
dezembro do ano em que a opção for feita.

Ressaltamos que esta opção de troca é irretratável
e irrevogável. Em caso de troca, aqueles que tiveram
o benefício calculado com taxa de juros de 3% perde-
rão o direito ao Pagamento Único disciplinado citado
anteriormente.

Reajuste pela Rentabilidade dos
Investimentos

Optando pelo reajuste baseado na Rentabilidade dos
Investimentos descontada a taxa de juros que foi anteci-
pada, o Participante terá seu benefício calculado
atuarialmente levando em consideração: o Saldo de Conta
Total do Participante, o sexo, a idade, se deseja ou não
deixar benefício por morte para seus beneficiários ins-
critos e a taxa de juros de 6% ao ano - que corresponde à
antecipação do rendimento do saldo futuro.

saldo no mês da concessão do benefício – 12/2005

R$ 28.000,00  - opção formalizada na
concessão do benefício

Informação necessária para o
cálculo da expectativa de sobrevida.

A opção por benefício por morte  ocasiona redução
no valor da aposentadoria, pois o compromisso de

pagamento se estende também aos beneficiários

       =  280.000  x  ( 100% - 10% )
218,2456042(*)

(*)fator atuarial com 3% a.a. de juros

no período entre dez e nov.

= R$ 1.154,66 x 1,03588

R$ 280.000,00

10%

masculino

56 anos

não

R$ 1.154,66

3,588 %

R$ 1.196,09

Saldo de Conta Total do
Participante

Percentual do Pagamento
Único - à vista

Sexo

Idade

Benefício por Morte

Valor do Benefício Inicial

Variação do IGP-DI

Valor do benefício reajustado
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A TELOS aplica, no mês de dezembro de cada ano,
a rentabilidade acumulada da Conta Coletiva dos As-
sistidos do PCD, ou seja, a variação da cota correspon-
dente às aplicações dos recursos dos assistidos do Pla-
no, no período de dezembro do ano anterior a no-
vembro do ano do reajuste.

Conheça no Box desta matéria a estratégia de in-
vestimento adotada pela TELOS.

Esta rentabilidade acumulada, descontada da taxa
de juros antecipada no cálculo do valor inicial do be-
nefício (neste caso 6%), é aplicada ao valor da aposen-

apresenta ao Participante as instituições previamente
selecionadas para a gestão dos Fundos em Renda Fixa/
CDI, Renda Fixa/Inflação ou Renda Variável. Este últi-
mo limitado a 10% do saldo da Conta de Saque Progra-
mado. O perfil poderá ser alterado no mês de novem-
bro, para vigorar a partir de dezembro de cada ano.

Também no mês de novembro, o Participante é
convidado a se manifestar quanto a manutenção ou
alteração do percentual que vem recebendo mensal-
mente (entre 0,5% e 2,0%) e em dezembro, a TELOS
começa a pagar o novo benefício.

Essa atualização leva em consideração o saldo da
Conta de Saque Programado, de onde foi debitado o
montante correspondente aos pagamentos realizados
durante o ano e creditada a rentabilidade.

Em face do participante ter programado o valor de
sua renda mensal, essa Conta de Saque Programado

Saque Programado – SQP
Optando pelo Saque Programado – SQP, o Partici-

pante deve escolher qual o percentual mensal quer
receber, entre 0,5% e 2,0% sobre o Saldo de Conta
Total.  Diferentemente da Renda Vitalícia, este saldo
se mantêm como conta individual por não se tratar
de benefício vitalício.

A TELOS calculará o benefício mensal aplicando o
percentual escolhido sobre o Saldo de Conta Total do
Participante excluído, se for o caso, da parcela de pa-
gamento único e passará a pagar, mensalmente, esta
quantia em folha de pagamento.

O participante que optar pelo Saque Programado é
o responsável pela decisão sobre o perfil de investimento
de seus recursos e sua conta, a partir da aposentadoria,
passa a se chamar Conta de Saque Programado.

A TELOS, na data do requerimento do benefício,

tadoria em vigor, como forma de reajuste.
Caso o benefício tenha sido concedido no período

entre o último reajuste e o novo reajuste, a rentabili-
dade a ser considerada será a acumulada entre o mês
da concessão e o mês de novembro do ano do reajus-
te, e a taxa de juros a ser descontada será proporcio-
nal ao número de meses decorridos entre a concessão
e o reajuste.

A seguir, apresentamos exemplo simplificado de um
benefício pago na modalidade de Renda Mensal Vita-
lícia, com escolha de reajuste pela Rentabilidade.

saldo no mês da concessão do benefício – 12/2005

R$ 11.500,00 – opção  formalizada na concessão do
benefício

Informação necessária para o cálculo da
expectativa de sobrevida.

A opção por benefício por morte  ocasiona redução
no valor da aposentadoria, pois o compromisso de

pagamento se estende também aos beneficiários

        =  230.000  x  ( 100% - 5% )
175,4405146 (*)

            (*) fator atuarial com 6% a.a. de juros

no período entre dez e nov.

= R$ 1.245,44 x 1,15222 / 1,06

R$ 230.000,00

5%

feminino

55 anos

Não

R$ 1.245,44

15,222 %

R$ 1.353,79

Saldo de Conta Total do
Participante

Percentual do Pagamento
Único – à vista

Sexo

Idade

Benefício por Morte

Valor do Benefício Inicial

Rentabilidade  acumulada

Valor do  novo benefício
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INVESTIMENTOS BUSCAM SOLIDEZ E SEGURANÇA

A queda dos juros no Brasil é motivo de refle-
xões dos gestores dos Fundos de Pensão, que
precisarão desenvolver estratégias de investi-
mento mais complexas e diversificadas para
conseguirem cumprir as metas atuariais dos
planos, visando cumprir o compromisso futuro
com os participantes.

Tendo em vista a curva descendente dos ju-
ros no país, os gestores terão que sofisticar suas
estratégias de investimento com vistas ao gan-
ho de longo prazo, explorando maiores oportu-
nidades em títulos de credito do setor privado e
fundos multimercados, assim como em renda
variável.

Neste contexto, a relação de risco e retorno é
muito importante para execução do trabalho de
macro alocação, visando à otimização de resul-
tados na gestão de recursos.

Considerando que a meta estratégica da
TELOS, para os recursos dos participantes em
benefício de renda mensal vitalícia, é buscar

uma gestão sólida de longo prazo, privilegian-
do a segurança e a liquidez, grande parte de seus
investimentos já está alocada em papéis de lon-
go prazo atrelados à inflação, com taxas que
garantem juros acima da meta atuarial. No cur-
to prazo, a opção é por papéis atrelados ao CDI
que garantem a liquidez do plano.

Nosso objetivo é obter retornos acima da meta
atuarial dos planos BD e CD, respeitando limites
toleráveis de risco e preservando o aspecto finan-
ceiro e atuarial de curto e longo prazos.

Com relação aos participantes aposentados
em Saque Programado, aos quais cabe a esco-
lha sobre o tipo de investimento, um fator im-
portante é a decisão de diversificação através
dos perfis de investimento, compostos de Ren-
da Fixa atrelado ao CDI ou a Inflação  e Renda
Variável que busca superar o índice IBrX-50 da
Bolsa de Valores de São Paulo.  Para este grupo,
objetivando  menor exposição a riscos, a TELOS
limita em 10% a aplicação em Renda Variável.

poderá não durar por toda a vida e, nesse caso, a
TELOS cessará, definitivamente, seu pagamento.

No caso de falecimento do participante ainda em
gozo do benefício de Saque Programado, os
beneficiários inscritos, segundo critérios definidos no
Regulamento do PCD, poderão receber o restante do
saldo sob a forma de renda ou de pagamento único.

Outra característica importante é que, mesmo de-
pois de já estar recebendo o benefício na forma de
Saque Programado, o Participante poderá trocar pela
outra forma oferecida que é a de Renda Mensal Vita-
lícia – RMV.

Veja o exemplo simplificado de um benefício pago
na modalidade de Saque Programado:

Em 01/2006 - data da concessão do benefício

Opção formalizada na concessão do benefício

Opção formalizada na concessão do benefício que
poderá ser alterada anualmente

Valor vigorará entre 01 e 11/2006

Atualizado em função dos benefícios pagos e da
rentabilidade auferida.

escolhido para vigorar a partir de 12/2006

Valor que vigorará de 12/2006 a 11/2007

R$ 313.453,00

0%

2%

R$ 6.269,06

R$ 269.549,69

2%

R$ 5.390,98

Saldo de Conta Total do
Participante

Percentual de Pagamento
Único – à vista

Percentual do Saldo da Conta
de Saque Programado

Valor do Benefício Inicial

Saldo da Conta de Saque
Programado em 01/12/2006

Novo percentual de benefício

Valor do novo benefício



JORNAL DA TELOS • Nº 6 • JUNHO 2007 77777

Sergipano de Aracaju e sempre muito ati-
vo, José Wellington Vasconcelos foi atleta no
tempo em que prestou o serviço militar. Mes-
mo depois, quando viajou para tentar a vida
no Rio de Janeiro (RJ), onde logo tornou-se
motorista de ônibus, não deixou de lado a
rotina desportiva. Ao final do expediente,
deixava o ônibus e ia praticar atletismo no
Fluminense, como corredor de provas de lon-
ga distância. Mais tarde, ainda experimen-
tou o ciclismo, primeiro no Flamengo e de-
pois no Vasco.

Um dia surgiu a oportunidade de fazer con-
curso para trabalhar na Embratel. Wellington
fez, passou, e logo conseguiu apoio para
competir representando a empresa. Co-
nhecido como Baiano, Wellington par-
ticipou dos Jogos das
Empresas de Teleco-
municações (Jotel) e ga-
nhou todas as provas em que
concorreu. Dali em diante, não parou
mais de representar a Embratel em
uma série de campeonatos.

Mas em 1985 um trágico acidente
quase o fez perder uma das pernas. Apo-
sentado por invalidez pelo Plano de
Benefício Definido da TELOS e pelo
INSS, já passou por 47 cirurgias,
mas não "pendurou as chuteiras".
Seu eterno amor pelo esporte o
fez traçar caminhos novos como
mecânico de bicicletas.

Baiano aperfeiçoou suas ha-
bilidades e não desistiu de pra-
ticar o esporte. Utilizando bi-
cicletas especialmente adap-
tadas, começou a competir
na categoria mountain

Pedalando pelo mundo
bike. Os bons resultados nas competições,
como era de se esperar, não demoraram a
aparecer.

Querido por todos no mundo do ciclismo,
Baiano já participou de dez campeonatos
mundiais como mecânico e foi bem recebido
em todas as equipes em que trabalhou. Um
trabalho muitas vezes realizado voluntaria-
mente, por amor ao esporte. Em seu aparta-
mento, encontramos, devidamente organi-
zados, diversos acessórios de corrida, como
óculos, capacetes e muitas roupas.

Desportistas como Julien Camellini,
Julien Absalon e Nicolas Vouilloz são hoje
amigos com os quais mantém correspondên-

cia ou em cujas casas se hospeda quando
está na Europa. Baiano esteve em países

como Suécia, Alema-
nha, Espanha, França,

Áustria, Itália, Estados Uni-
dos e Canadá. E também apare-

ce com freqüência em publicações
especializadas.

Solteiro aos 62 anos – “Estou em
oferta. Quem der mais leva” –, brinca.
Baiano comemorou a possibilidade de
participar dos Jogos Pan-Americanos

do Rio de Janeiro. Apresentou-
se como voluntário e conseguiu

participar como fiscal de di-
versas competições do ci-
clismo. Muito trabalho,
sem dúvida, mas com a
imensa alegria de encon-
trar atletas – muitos deles

amigos - de outros paí-
ses e viver o clima do

maior evento esporti-
vo das Américas.
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Conforme prometemos na
edição anterior, vamos mostrar
como utilizar o simulador para
cálculo da aposentadoria do tipo
Saque Programado. O simula-
dor, que está disponível na Área
Exclusiva do site da TELOS, foi
reformulado para atender me-
lhor os Participantes.

Criada em 2005, a opção de pa-
gamento de aposentadoria na mo-
dalidade de Saque Programado
consiste em uma renda não-vitalí-
cia. Esta renda é determinada anu-
almente pelo Participante e calcu-
lada com base em um percentual
do seu saldo total de conta.

Utilizando o simulador, você
pode estimar facilmente o valor
de sua renda nessa modalidade
e fazer projeções para qualquer
data a partir do momento em
que reunir as condições neces-
sárias para se tornar elegível ao
benefício de aposentadoria. O
simulador também é capaz de
estimar por quanto tempo será
possível receber o benefício.

Para experimentar o simula-
dor, entre no site e acesse a Área
Exclusiva (lembre-se de que
você precisa informar o seu Pa-
trocinador, seu CPF, o número
de sua matrícula e a sua senha
URA). Depois selecione a opção
Benefícios - Saque Programado.
Automaticamente, você será
direcionado para o simulador
apropriado.

Programe-se!
Simulador permite calcular facilmente o valor do benefício de Saque Programado

Em seguida  (tela 1), basta in-
formar a idade planejada para a
aposentadoria, o percentual que
deseja receber à vista (de 0% a
20% do Saldo de Conta Total) e a
renda mensal escolhida (entre
0,5% e 2%). Assinale também a
rentabilidade (veja box na pág. 9)
que espera para seus recursos an-
tes e depois da data do início do
benefício. O simulador permite
avaliar o reflexo dos aportes fi-
nanceiros e de alterações de con-
tribuições sobre a renda de apo-
sentadoria. Preenchidos todos os
campos, clique no botão Calcular.

O resultado da simulação
(tela 2) apresentará o Saldo de
Conta acumulado até o início do
benefício, sua renda mensal ini-
cial e o prazo previsto para ma-
nutenção do benefício (desde, é
claro, que o percentual de saque

não seja modificado).
Na mesma tela, onde aparece

a projeção da renda mensal para
os primeiros 12 anos, você pode-
rá alterar o percentual de Saque
Programado ao longo do mesmo
período. Para visualizar os novos
dados, basta clicar em recalcular.

Logo adiante, você terá uma
projeção da última Renda Men-
sal não-vitalícia e do Saldo de
Conta remanescente a ser pago.

É importante lembrar que to-
dos os parâmetros que influen-
ciam esse cálculo são estimados.
Portanto, quanto mais perto
você estiver da data da sua apo-
sentadoria, mais próximos esses
resultados serão do benefício
real. Vale destacar ainda que os
valores apresentados não produ-
zem efeitos legais. São apenas es-
timativas sujeitas a alterações.

Tela 1
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Tela 2RENTABILIDADE
Um dos parâmetros mais im-

portantes para o cálculo da apo-
sentadoria futura é o rendimen-
to estimado dos seus investi-
mentos para o período entre a
data da simulação e a data da
aposentadoria. Assim sendo,
nos campos Rentabilidade Anu-
al entre a Data de Simulação e
Data de Início do Benefício e Ren-
tabilidade Anual após o Início do
Benefício, você deverá prever a
rentabilidade que será obtida
pelo gestor escolhido para admi-
nistrar seu Saldo de Conta.

Por exemplo, os rendimentos
reais (excluída a inflação) dos sal-
dos de conta dos Ativos nos últi-
mos anos foram: mínimo 10,99%
e máximo 21,32% no ano de 2006;
entre 16,95% e 29,31% em 2005 e
entre 2,99% e 11,67% em 2004
(esta variação é em função do
percentual de renda variável esco-
lhido pelo participante). É impor-
tante ressaltar que você estará fa-
zendo uma projeção para o futu-
ro, portanto, não pode deixar de
considerar que o Brasil está cami-
nhando para taxas de juros equi-
paradas a padrões internacionais.

A título de exemplo, México e
Estados Unidos apresentam ta-
xas de juros reais de aproxima-
damente 3,60% e 2,20% ao ano,
respectivamente.

Outra fonte de informação
para uma estimativa da rentabi-
lidade futura são as taxas de ju-
ros reais praticadas no mercado
brasileiro. Por essa ótica, espe-
ra-se taxas de juros reais decres-
centes conforme abaixo:

2007 2008 2009 2010 2011

7,90% 7,88% 7,64% 7,61% 7,55%

* Cálculo realizado com base nas taxas
indicativas divulgadas pela ANDIMA (As-
sociação Nacional das Instituições do Mer-
cado Financeiro).
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A área é dirigida desde 2003
pelo economista Flávio Marcílio
Magalhães. Ele tem quase 20 anos
de experiência com passagem por
diversas instituições financeiras.
Ao seu lado, uma equipe de ex-
periência diversificada e muito
interessada no aperfeiçoamento
constante dos processos: Felipe
Rosenburg e Cleber Soares, no
Controle de Investimentos;
Mauro Lawall, na área de Risco;
Flávio Roberto, no Controle Fi-
nanceiro; Carlos Marcelo, na Te-
souraria; Gerson Kroning e Luana
Elvira, na área de Empréstimos,
e os estagiários Wesley Batista,
em Tecnologia da Informação, e
Natália Saraiva, no Apoio a Em-
préstimos e na Tesouraria.

“Conseguimos eficiência com a
equipe mais reduzida e assumimos
novos serviços com tecnologia e
capital humano em permanente
atualização”, comemora Flávio
Marcílio. “Na GFIN, trabalhamos
para maximizar a rentabilidade
com segurança e transparência.
Perseguimos esse objetivo todos
os dias, todas as horas, todos os
segundos”, destaca.

Controle de Investimentos
Por definição legal, a TELOS é

uma gestora de planos. Sua polí-

A partir desta edição, vamos falar um pouco sobre o trabalho de cada equipe da TELOS. E começamos
pela Gerência Financeira (GFIN), que é responsável pela gestão de riscos, pelo controle de
investimentos, pela concessão de empréstimos e pela tesouraria.

équem quem GFIN

tica de investimentos é elabora-
da anualmente, e cabe também à
GFIN zelar pelo cumprimento des-
sas normas. O Participante Ativo
pode verificar seu extrato diaria-
mente, na Área Exclusiva do site
da TELOS, acompanhando o flu-
xo de recursos de seu plano.

Riscos
Este setor faz o monitora-

mento dos riscos das aplicações,
analisando as variações de pre-
ços e as oscilações do mercado.

Tesouraria
Sua função básica é receber e

pagar. Estabelece as melhores da-
tas para pagamentos e recebimen-
tos, de modo a favorecer o plane-
jamento do fluxo financeiro.

Empréstimos
A política de empréstimos é

aprovada pelo Conselho Delibe-
rativo. Hoje, em nossa carteira
de investimentos, 3% dos recur-
sos são destinados a emprésti-
mos. Só no primeiro quadri-
mestre de 2007 foram concedi-
dos mais de 1.000 empréstimos,
sendo aproximadamente 340
para os Participantes do Plano
de Benefício Definido (PBD) e
660 para os do Plano de Contri-
buição Definida (PCD).

Empréstimos: use
com consciência

A TELOS pratica uma das
menores taxas de emprés-
timos do mercado. Mas isso
não significa que você deve
abusar. Recorrer a um em-
préstimo é uma atitude que
deve ser tomada apenas em
última instância e com a
máxima cautela.

Se os recursos não são
suficientes e você quer an-
tecipar a realização de um
sonho ou desejo, vai pagar
um valor adicional por isso.
Um empréstimo deve ser
usado com consciência, não
como um cheque especial.
Do contrário, o endivida-
mento transforma-se em
uma avalanche.

! F I Q U E  AT E N T O

GFIN trabalha para garantir resultados com transparência
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O benefício por morte é uma
forma de não deixar desampa-
radas as famílias ou as pessoas
queridas em um momento tão
difícil.

Esse auxílio é pago, sob a
forma de pensão, em caso de
falecimento do Participante, a
seus beneficiários legais. Na
ausência deles, o Participante
poderá nomear beneficiários
indicados que receberão um
benefício de prestação única. O
benefício está disponível para
Participantes Ativos, Autopa-
trocinados, Vinculados e para
os Aposentados que optam por
deixar pensão por morte.

No caso dos Aposentados,
para que esse benefício seja re-
passado, é necessário que o As-
sistido assinale no momento de
requerer a aposentadoria a
opção pela continuidade da ren-
da para beneficiários. A indica-
ção de pensão tem reflexo di-
reto sobre o valor do benefício

Pensão: Apoio num momento difícil
Beneficiários diretos ou indicados por Participante têm direito ao benefício por morte

mensal, uma vez que o dinhei-
ro acumulado para a aposenta-
doria terá que durar por um pe-
ríodo maior. Se a opção não for
feita, os beneficiários não terão
direito a qualquer benefício.

A receber
No caso de Participantes Ati-

vos ou Autopatrocinados com
beneficiários legais, o benefício
por morte é calculado sobre
100% do Saldo da Conta Total
do Participante, acrescido do
Saldo de Conta Projetado na
data do cálculo – soma do va-
lor das contribuições mensais
que seriam feitas pelo Patroci-
nador entre a ocorrência da
morte e a data em que o Parti-
cipante completasse as condi-
ções para uma Aposentadoria
Normal pelo Plano.

Os beneficiários de Participan-
tes Vinculados terão o benefício
calculado sobre 100% do saldo
de Conta Total do Participante.

Beneficiários de Assistido
que tenha optado por deixar
pensão receberão um benefí-
cio por morte na forma de ren-
da mensal, de valor correspon-
dente a 60% do benefício rece-
bido pelo Participante. Se, no
entanto, não existirem
beneficiários diretos, será con-
cedido aos Indicados pelo Par-
ticipante um benefício de pres-
tação única correspondente a
dez vezes o valor que este vi-
nha recebendo.

Beneficiários de Participante
que tenha optado pela modali-
dade de Saque Programado te-
rão direito ao benefício por mor-
te, conforme sua escolha, em
parcela única ou como renda
mensal calculada com base no
Saldo de Conta existente na
época. Na data do óbito, haven-
do saldo na conta do aposenta-
do, o pensionista pode optar por
transformar o benefício numa
Renda Mensal Vitalícia.

GERÊNCIA DE
BENEFÍCIOS

Patrícia
Rousselet

GERÊNCIA DE
NORMAS E
ATUÁRIA

Rita Maia

GERÊNCIA DE
RELACIONAMENTO

COM O
PARTICIPANTE
Eudete Pereira

GERÊNCIA DE
INFORMÁTICA

Wagner
Ferreira

GERÊNCIA
FINANCEIRA

Flávio
Marcílio

GERÊNCIA DE
INVESTIMENTOS
Roberto Lira

GERÊNCIA
JURÍDICA

Jorge
Henrique de

Almeida

GERÊNCIA DE
CONTROLADORIA
Robson Silva

PRESIDENTE
Roberto Durães

DIRETORIA FINANCEIRA
José Manuel Carregal

DIRETORIA DE SEGURIDADE
Carlos Alberto Tavares de Almeida

Organograma da Telos
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Um roteiro do PCD
Você conhece bem o Plano de Contribuição Definida (PCD)? A TELOS preparou um roteiro
bem simples e prático explicando cada etapa do Plano, que é para você não ter nenhuma
dúvida. O passo-a-passo está disponível em nosso site e permite que você percorra cada uma
das etapas - desde a inscrição no PCD até a concessão de um benefício - ou clique direto na
opção de seu interesse.

TELOS: 32 anos de muitas conquistas
No dia 1º agosto a TELOS completa 32 anos de vida. Registramos aqui a importância da data
para a nossa Fundação, que desde o primeiro dia abraçou o desafio de garantir a concessão de
benefícios aos seus Participantes, num trabalho que nunca mediu esforços para oferecer mais
opções de serviços, segurança, solidez e rentabilidade dos seus Planos. cu

rt
as

Saúde é o que interessa!
A prática de exercícios evita a obesidade e combate uma série de doenças

Seja qual for a idade, o fundamental é não
deixar o corpo e a mente enferrujarem. A ati-
vidade física periódica produz uma série de
benefícios, retarda os efeitos do envelheci-
mento, ajuda a combater diversas doenças e
aumenta a sensação de bem-estar. E nem é
preciso se matricular numa academia para se
manter em forma. Existem exercícios simples
que podem ser feitos facilmente por qualquer
pessoa.

“O sedentarismo favorece a obesidade, o di-
abetes, a doença oclusiva arterial e várias ou-
tras condições clínicas”, alerta Mário Cavalcanti,
da auditoria médica do PAME - Planos de Assis-
tência Médica. “A atividade física é importante
para gastar calorias armazenadas sob forma de
gordura nas artérias”, acrescenta.

De modo geral, pessoas com menos de 40
anos podem realizar exercícios aeróbicos –
como corrida, bicicleta e natação, por exemplo
– e anaeróbicos – como musculação. Quem tem

mais idade, no entanto, deve dar preferência
para práticas aeróbicas adequadas à sua condi-
ção física – o ideal é, antes de tudo, consultar
um médico de confiança.

“Realizados sob supervisão e adequados à
aptidão individual de cada um, os exercícios
melhoram o condicionamento cardiovascular
e têm efeito benéfico contra a osteoporose”,
explica Mário. Uma vez liberada pelo médico,
a pessoa deve procurar a orientação de um pro-
fissional de educação física para preparar o seu
programa de treinamento.

Mas calma! Não é preciso freqüentar uma
academia. Hoje existe a figura do professor par-
ticular, mais conhecido como personal trainer.
Ele – ou ela – pode acompanhar e adaptar o
programa às necessidades dos alunos, até mes-
mo priorizando exercícios ao ar livre.

Além disso, não despreze atividades simples
como caminhar, subir e descer escadas ou var-
rer a casa. Tudo isso ajuda, e muito!
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