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Nossa Fundação
A TELOS – Fundação Embratel de Seguridade Social é uma
Entidade Fechada de Previdência Complementar sem fins
lucrativos, que atua no mercado desde agosto de 1975.

Patrocinada pela Embratel, Star One e pela própria TELOS, é
a responsável pela administração dos Benefícios Previden-
ciários oferecidos por estas empresas aos seus empregados
através do Plano de Contribuição Definida (PCD) e do Plano
de Benefício Definido (PBD), fechado a novas adesões desde
janeiro 1999.

Missão
Instituir e Administrar Planos de Previdência Complementar,
garantindo a concessão de benefícios de natureza previden-
ciária através da gestão eficaz dos recursos aportados,
observando as expectativas de seus Participantes e
Patrocinadores.

Visão
Ser reconhecida pelos Participantes e Patrocinadores como
uma entidade Sólida, Transparente, Eficiente e Moderna.

Política de Qualidade
A Telos é comprometida com um Sistema de Qualidade e
está focada na satisfação, atual e futura, de seus partici-
pantes e patrocinadores, mediante adoção de práticas que
asseguram a correta concessão de benefícios previden-
ciários na forma contratada e a prestação de assistência
financeira a seus participantes, mantendo simultaneamente
o equilíbrio de seus planos e rigoroso controle dos custos
administrativos.

Nossos objetivos da Qualidade e a determinação por resulta-
dos serão sempre desafios a superar, com segurança,
através da melhoria contínua dos processos.



Após um período marcado por importantes conquistas, é com

grande satisfação que a Diretoria Executiva da TELOS

apresenta o Relatório Anual 2007.

O ano de 2007 foi de muitos desafios voltados para a

concretização de um ideal. Motivados pela nossa missão

maior - garantir a concessão de benefícios de natureza

previdenciária através da gestão eficaz dos recursos

aportados, conseguimos concluir o ambicioso projeto que

nos levou a uma grande conquista: a Certificação pela

Norma ISO 9001:2000 do Sistema de Gestão da Qualidade

nos escopos de Concessão de Benefícios Previdenciários e

de Empréstimos.

Esta conquista representa um salto de eficiência na execução

dos serviços e uma certeza maior para os Patrocinadores,

Participantes e Assistidos a respeito da contínua melhoria

dos processos.

Sem perder o foco na busca por bons resultados financeiros,

que visam garantir o equilíbrio financeiro atuarial dos Planos,

voltamos nossas ações para melhorar a qualidade dos

serviços prestados.

Em sintonia com os conceitos de atendimento e comunicação,

promovemos mudanças no site e criamos o “Saiba Mais

sobre o PCD” - um roteiro de fácil acesso que retrata as

principais etapas sobre o Plano.

A realização da terceira Pesquisa de Satisfação Anual

consecutiva, iniciativa que confirma a importância dada à

opinião do nosso público, revelou resultados gratificantes.

Entre eles, uma significativa melhora nos índices bom e

ótimo para a avaliação geral, que passou de 86% em 2006

para 92%.

Durante o ano, consolidamos ainda a prática de avaliar o

grau de contentamento dos Participantes e Assistidos com a

implantação de uma enquete mensal específica sobre os

processos de concessão de benefícios e empréstimos. Esta

prática vem permitindo o acompanhamento dos indicadores

de qualidade dos serviços que demandam o maior interesse

de todos e visa a melhoria dos serviços prestados. Uma das

melhorias sugeridas pelos entrevistados e já implantadas para

o ano de 2008 na concessão de empréstimos foi a eliminação

da necessidade do preenchimento da declaração pessoal de

saúde, dependendo, principalmente, do valor solicitado.

Em continuidade às ações, a TELOS obteve a aprovação da

Secretaria de Previdência Complementar das alterações dos

Regulamentos do Plano de Contribuição Definida e de Benefício

Definido, que ajustaram os seus conteúdos à Resolução do

Conselho de Gestão de Previdência Complementar (CGPC) nº

19, de 25 de setembro de 2006, liberando os Institutos do

Resgate e da Portabilidade para quem já tem direito a um bene-

fício, ou seja, é elegível a uma aposentadoria.

Embora nossa Política de Investimentos seja focada em

investimentos de longo prazo, temos nossa atenção também

voltada ao curto prazo. No exercício, o Plano de Benefício

Definido - PBD alcançou uma rentabilidade de 16,80%. Já o

Plano de Contribuição Definida - PCD encerrou o ano com

uma rentabilidade global de 17,02%.

Terminamos 2007 com a expectativa de aprovação, pela

Secretaria de Previdência Complementar, do convênio de

adesão de um novo Patrocinador – a PrimeSys Soluções

Empresariais, empresa do grupo Embratel. A referida

aprovação foi confirmada em 29 de fevereiro de 2008.

Por fim, agradecemos a colaboração dos Participantes e

Patrocinadores, dos membros dos Conselhos Deliberativo e

Fiscal, dos nossos empregados e da ASASTEL pelos resultados

e conquistas alcançadas.Ao mesmo tempo, reafirmamos nosso

compromisso de trabalhar por uma Fundação cada dia melhor.

Diretoria Executiva

Mensagem aos Participantes

3



4

Oferecer uma estrutura única para a administração do rela-
cionamento com Participantes e Assistidos sempre foi um
diferencial da TELOS. As ações voltadas para o atendimento
e comunicação, a cargo da Gerência de Relacionamento,
visam oferecer um atendimento seguro e eficiente, bem
como uma comunicação eficaz, observando as necessi-
dades do nosso público. A qualidade dos serviços prestados
e a manutenção do bom relacionamento é para nós um
objetivo permanente.

Projetos Especiais

Cert i f icação ISO 9001:2000

O projeto de maior destaque no ano foi a implantação do
Sistema de Gestão da Qualidade da TELOS. Este Sistema
foi certificado em 13 setembro de 2007 pela ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas). O escopo da
Certificação abrangeu os processos  de Concessão de
Benefícios e Empréstimos. Além destes dois, os processos
de atendimento, recursos humanos e contratação de
serviços também integram o Sistema e tiveram suas ativi-
dades mapeadas para assegurar maior rapidez e qualidade
dos procedimentos.

A iniciativa da criação do Sistema de Gestão da Qualidade
teve como foco principal o aumento da satisfação e a
confiança dos Participantes e Assistidos, além da redução de
custos internos, da melhora da imagem e da produtividade
com a contínua integração dos processos.

A conquista da certificação e a verificação da mesma
através de auditorias externas realizadas pela ABNT
permite avaliar as conformidades determinadas pela
administração, garantindo a todos um serviço conce-
bido conforme procedimentos e normas estabelecidas
em busca dos melhores resultados, tendo sempre como
princípio a contínua satisfação dos atuais e futuros
Participantes e Assistidos.

O monitoramento do grau de contentamento dos nossos
clientes, atributo do Sistema da Qualidade da Fundação, é
realizado anualmente através de Pesquisa. Na última avalia-
ção realizada, os dados comprovam que as ações adotadas
em busca da melhoria dos processos estão resultando em
maior satisfação do nosso público.

Pesquisa Anual

A pesquisa anual realizada pela TELOS com o  objetivo de
avaliar o nível de satisfação dos Participantes e Assistidos em
relação aos canais de comunicação e serviços oferecidos,
identificando a imagem da Fundação, bem como o perfil do
seu público para futura tomada de decisões, indicou que
estamos no caminho certo.

Foi com grande satisfação que verificamos o melhor resul-
tado já obtido nos três últimos anos. Dentre os  entrevista-
dos, 92% se mostraram muito satisfeitos, considerando a
Fundação como boa e ótima e apenas 1% dos pesquisados
como ruim.

Ainda segundo a pesquisa realizada pelo Instituto de
Pesquisa Insider, que entrevistou 1400 pessoas, entre
Participantes e Assistidos, a Fundação foi avaliada como uma
entidade eficiente (95%), sólida (96%), transparente (84%) e
moderna (88%).

O resultado da pesquisa também apontou que 26% dos
Participantes e Assistidos entrevistados consideram que a
TELOS melhorou no último ano. Dentre as razões apontadas
para a melhoria está o bom atendimento e a comunicação.
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Comunicação 

Criação do “Saiba mais sobre o PCD”

Uma ferramenta de grande importância para facilitar o
entendimento do Plano foi o desenvolvimento do “Saiba
mais sobre o PCD” na página principal do nosso site. Este
novo canal informativo é na realidade um roteiro que con-
tém, em linguagem simples, um resumo dos principais pas-
sos de cada fase do Plano, da inscrição à aposentadoria.
Para quem entra na página principal do site, a identidade
visual e a facilidade de acesso ao conteúdo já é um atrativo
para a sua leitura.

Na reformulação do site consolidamos em “links” de acesso
rápido na página inicial as informações mais procuradas
pelos Participantes e Assistidos – investimentos, caracterís-
ticas dos Planos de Benefícios e empréstimos. Destacamos
ainda a criação do “Calendário de Eventos”, onde estão
todos os eventos relacionados aos Planos da TELOS com
datas e prazos específicos para os requerimentos e paga-
mentos de benefícios, institutos e empréstimos, assim como
outros compromissos.

Acessos ao site

A quantidade de acessos à Área Exclusiva para uso dos
serviços de auto-atendimento foi superior a 139 mil. Já a
busca de informações na página principal do nosso site foi
superior a 300 mil.

As edições do jornal eletrônico Em Linha foram folheadas
mais de 14 mil vezes. O Em Linha 7 foi o mais lido, com cerca
de 5 mil entradas.

Atendimento a Participante 

A Central de Atendimentos TELOS-CAT, canal direto de comu-
nicação e orientação a participantes, acolheu mais de 66 mil
atendimentos, gerando, aproximadamente, 76 mil solicitações
de serviços, nas formas direta; por telefone; e-mails e cartas.

Veja o gráfico sobre os temas que mais demandaram solici-
tações de serviços em 2007:

Empréstimos e Opções de Investimentos 33%

Recadastramento, Inscrições e Contribuições 25%

Benefícios e Pagamentos 18%

Assistência Médica / Social e Seguros 18%

Outras Solicitações 6%
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Alterações nos Regulamentos

Os Regulamentos do Plano de Benefício Definido (PBD) e do
Plano de Contribuição Definida (PCD) foram alterados para
adaptação ao disposto na Resolução CGPC nº 19, de 25 de
setembro de 2006.

A referida Resolução trouxe as seguintes mudanças aos
Regulamentos:

1. A Portabilidade e o Resgate passaram a ser autorizados
também para os participantes ativos e autopatrocinados
que já estiverem elegíveis a um benefício de aposentadoria.

2. O número máximo de parcelas para resgate passou a ser
de 12. Ou seja,o Participante pode resgatar em parcela
única ou, se assim quiser, em até 12 Parcelas.

3. O Autopatrocinado que vier a ter a sua inscrição cancelada,
mesmo que já elegível a um benefício, somente poderá
resgatar o saldo para pagamento único.

4. Todos os Participantes Ativos e Autopatrocinados poderão
optar pelo cancelamento da inscrição, mesmo estando
elegíveis a um benefício.

5. O Participante do PCD, depois de desligado do Patrocinador,
poderá efetuar o resgate das contribuições portadas para o
Plano que tenham sido constituídas em entidades abertas de
previdência complementar ou seguradoras autorizadas a
operar planos de benefícios. Recursos portados para o Plano
e que tenham sido constituídos em entidades fechadas de
previdência não poderão ser resgatados.

Quadro de Participantes

Ao final do exercício a TELOS registrava 12.334 Participantes
distribuídos nos Planos de Contribuição Definida (PCD) e
Benefício Definido (PBD).

Contribuições Previdenciárias

Os Planos administrados pela TELOS receberam, a título de
contribuições previdenciárias dos Patrocinadores e Partici-
pantes, um total de R$ 40.275 mil, sendo R$ 51 mil do Plano
de Benefício Definido (PBD) e R$ 40.224 mil para o Plano de
Contribuição Definida (PCD).

Benefícios e Institutos

A correta Concessão de Benefícios Previdenciários na forma
contratada pelos Participantes foi um dos escopos do
Sistema de Gestão da Qualidade da TELOS certificado. A
Gestão da Qualidade da TELOS visa a contínua atenção às
oportunidades de melhoria dos serviços para garantir a satis-
fação dos Participantes e Assistidos.

Dentre as atividades realizadas com este foco está a
pesquisa mensal realizada com os Participantes que se
aposentam para avaliar o processo de concessão de
aposentadoria. Em 2007 o resultado geral da enquete
revelou que 88% dos entrevistados consideram que,de
uma forma geral, o processo de concessão de benefício
atendeu as expectativas.

O pagamento de aposentadorias e pensões dos Assistidos do
PBD atingiu R$ 103 milhões e no PCD chegou a R$ 93 milhões.
A portabilidade de recursos para outras entidades de previ-
dência e o pagamento de resgates de contribuições do PCD
foram de R$ 17 milhões.

PBD

Foram concedidos 22 novos benefícios, sendo 1 Aposen-
tadoria e 21 Pensões por Morte. Houve ainda o pagamento de
24 Pecúlios: 2 por Aposentadoria, 8 por Morte e 14 Pecúlios
Complementares.

PCD

Foram concedidos 194 novos benefícios, sendo 37
aposentadorias de Renda Mensal Vitalícia, 142
aposentadorias na modalidade de Saque Programado, 7
Pensões por Morte, 5 por Incapacidade e 3 benefícios de
Pagamento Único.

Gestão 
Previdencial

2006 2007

PBD PCD Total PBD PCD Total

Ativos 5 5.928 5.933 5 5.808 5.813 

Autopatrocinados 3 217 220 3 258 261 

Vinculados 2 224 226 - 196 196 

Assistidos 3.511 2.248 5.759 3.495 2.442 5.937

Total 3.521 8.617 12.138 3.503 8.704 12.207 



Reajuste de Benefícios

Os reajustes dos benefícios de aposentadoria e pensão
nos últimos anos foram superiores à variação do índice
IPC 3i (que mede o poder de compra dos consumidores
da terceira idade) e até mesmo do IPCA (Índice de
Preços ao Consumidor Ampliado), proporcionando efetivo
ganho real.

O reajuste dos benefícios de aposentadorias e pensões
em dezembro de 2007 obedeceu a escolha individual
de cada Participante. Os que optaram pela variação do
IGP-DI tiveram, independentemente do Plano, um reajuste
de 6,60%.

O aumento para os Assistidos do PCD que escolheram a
Rentabilidade da Conta Coletiva foi de 8,88% ou 12,05%,
respectivamente, de acordo com as taxa de juros de 6%
ou 3% utilizadas no cálculo original do benefício.

Saúde – Utilização dos 
Serviços AMAP

A despesa total com a utilização dos serviços da Assistência
Médica AMAP - exclusiva para os Aposentados e Pensionistas
do Plano de Benefício Definido - PBD, alcançou R$ 13,4
milhões com consultas, tratamentos ambulatoriais, exames e
internações.

Empréstimo

Embora signifique uma alternativa de investimento dos recursos
e como tal deva apresentar retorno financeiro que atenda à
rentabilidade exigida pelos Planos de Benefícios, a carteira de
empréstimos da Fundação está conseguindo conciliar esta exi-
gência com taxas atrativas para os Participantes e Assistidos.

A Assistência Financeira a Participantes e Assistidos,
mediante a concessão de empréstimo, foi uma das ativida-
des realizadas que recebeu o Certificado ISO 9001:2000 da
ABNT. Esta conquista representa todo o comprometimento da
Fundação com a qualidade da prestação deste serviço.

Para garantir a constante melhoria  do serviço, a TELOS reali-
za uma enquete mensal com os mutuários de empréstimo.
No decorrer de 2007, da amostra consultada, 85% apro-
varam a qualidade do processo que vai da solicitação até o
efetivo depósito em conta.
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Gestão Assistencial
e Serviços

Descrição
Concessão

Quantidade R$ Mil

Empréstimo Simples - PBD 969 4.564 

Empréstimo Simples - PCD 2.619 14.096 

Empréstimo Simples - Total 3.588 18.661
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Panorama 2007

O primeiro semestre foi bastante positivo para o Brasil em
termos macroeconômicos. A bolsa atingiu recorde históri-
co, o risco país alcançou o menor patamar já registrado,
houve uma valorização do Real frente ao dólar e o declínio
da taxa de juros. Porém, a partir da segunda metade do
ano, alguns fatores puseram em risco a continuidade
desse cenário positivo. A inflação, principalmente dos ali-
mentos, fruto de um crescimento global acelerado e por
fatores climáticos, começou a subir. Ao mesmo tempo, a
chamada “Crise do Subprime” atingiu em cheio a econo-
mia norte-americana.

Com isso, fechamos 2007 com uma expectativa de
recessão nos Estados Unidos com duração e intensidade

Gestão de Investimentos

Carteira Global

Segmento Dez. 2006 (R$ mil) % Dez. 2007 (R$ mil) %

Renda Fixa 2.692.867 87,49% 2.951.425 86,10%

Renda Variável 279.085 9,07% 369.874 10,79%

Imóveis 41.130 1,33% 49.205 1,44%

Emprést./Financ. 64.924 2,11% 57.304 1,67%

Total 3.078.006 100,00% 3.427.808 100,00%

Alocação de Recursos por Plano

Plano de Benefício Definido - PBD

Segmento
Dezembro 2006 Dezembro 2007

Valores (R$ mil) % Valores (R$ mil) % Limite Mínimo Limite Máximo

Renda Fixa 998.149 82,01% 1.079.428 81,75% 65% 100%

Renda Variável 160.637 13,20% 176.855 13,40% 0% 25%

Imóveis 41.130 3,38% 49.205 3,73% 0% 7%

Empréstimos 15.899 1,31% 13.583 1,03% 0% 3%

Financiamentos 1.249 0,10% 1.217 0,09% 0% 1%

Total 1.217.064 100,00% 1.320.288 100,00%

Plano de Contribuição Definida - PCD

Segmento
Dezembro 2006 Dezembro 2007

Valores (R$ mil) % Valores (R$ mil) % Limite Mínimo Limite Máximo

Renda Fixa 1.625.786 90,72% 1.814.566 88,50% 81% 100%

Renda Variável 118.449 6,61% 193.019 9,42% 0% 15%

Imóveis 0 0,00% 0 0,00% 0% 0%

Empréstimos 33.834 1,89% 30.077 1,47% 0% 4%

Financiamentos 13.941 0,78% 12.427 0,61% 0% 1%

Total 1.792.010 100,00% 2.050.089 100,00%

Composição das Carteiras de Investimento

ainda desconhecidas. As conseqüências para o resto do
mundo também não são tão claras, mas o Brasil vive um
momento um pouco diferente dos Estados Unidos. O cresci-
mento interno está acelerado, há abundância de crédito e
as condições macroeconômicas estão consistentes.

Finalmente, o cenário para 2008 para o Brasil é de cautela
com relação a uma provável recessão norte-americana,
porém com todas as condições de sair fortalecido dessa
crise em comparação com outras economias, sobretudo
emergentes. Os fatores que poderiam explicar tal desem-
penho são: o grande volume de reservas cambiais, um
forte superávit na balança comercial e uma demanda
interna aquecida.



Plano de Benefício Definido - PBD

Modalidades de Aplicação
Margem de Alocação

Valor Investido (R$ mil) % Alocado Limite Mínimo Limite Máximo

1  Renda Fixa 1.079.428 81,75% 65,00% 100,00%
Baixo risco de crédito 1.059.234 80,23% 65,00% 100,00%
Médio risco de crédito 0 0,00% 0,00% 2,00%
Alto risco de crédito 20.194 1,53% 0,00% 2,00%

2  Renda Variável 176.855 13,40% 0,00% 25,00%
Empresas com IGC/ Bovespa 0 0,00% 0,00% 12,00%
Empresas sem IGC / Bovespa 176.855 13,40% 0,00% 12,00%
Sociedade de Propósito Epecífico 0 0,00% 0,00% 13,00%

3  Imóveis 49.205 3,73% 0,00% 7,00%
Investimentos Visando Ulterior Alienação 0 0,00% 0,00% 0,00%
Investimentos Visando Aluguéis e Renda 43.189 3,27% 0,00% 7,00%
Fundos de Investimento Imobiliário 3.670 0,28% 0,00% 2,00%
Outros Investimentos Imobiliários 2.346 0,18% 0,00% 1,00%

4  Empréstimos e Financiamentos 14.800 1,12% 0,00% 3,00%
Empréstimo 13.583 1,03% 0,00% 3,00%
Financiamento 1.217 0,09% 0,00% 1,00%

Total 1.320.288 100,00%

Carteiras de Investimentos por Plano
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Programa Assistencial / Administrativo

Segmento
Dezembro 2006 Dezembro 2007

Valores (R$ mil) % Valores (R$ mil) %

Renda Fixa 68.932 100,00% 57.431 100,00%

Renda Variável 0 0,00% 0 0,00%

Imóveis 0 0,00% 0 0,00%

Empr. / Financ. 0 0,00% 0 0,00%

Total 68.932 100,00% 57.431 100,00%

Alocação de Recursos por Plano (continuação)

Plano de Contribuição Definida - PCD

Modalidades de Aplicação
Margem de Alocação

Valor Investido (R$ mil) % Alocado Limite Mínimo Limite Máximo

1  Renda Fixa 1.836.327 89,57% 81,00% 100,00%
Baixo risco de crédito 1.836.327 89,57% 81,00% 100,00%
Médio risco de crédito 0 0,00% 0,00% 2,00%
Alto risco de crédito 0 0,00% 0,00% 2,00%

2  Renda Variável 171.259 8,35% 0,00% 15,00%
Empresas com IGC/ Bovespa 112.159 5,47% 0,00% 15,00%
Empresas sem IGC / Bovespa 59.100 2,88% 0,00% 15,00%
Sociedade de Propósito Epecífico 0 0,00% 0,00% 0,00%

3  Imóveis 0 0,00% 0,00% 0,00%
Investimentos Visando Ulterior Alienação 0 0,00% 0,00% 0,00%
Investimentos Visando Aluguéis e Renda 0 0,00% 0,00% 0,00%
Fundos de Investimento Imobiliário 0 0,00% 0,00% 0,00%
Outros Investimentos Imobiliários 0 0,00% 0,00% 0,00%

4  Empréstimos e Financiamentos 42.503 2,07% 0,00% 4,00%
Empréstimo 30.077 1,47% 0,00% 4,00%
Financiamento 12.426 0,61% 0,00% 1,00%

Total 2.050.089 100,00%



Gestor Rentabilidade Rentabilidade % da META Spread •(%) Índices de Referência (%)

Ativos

Renda Fixa 11,69% 11,82% 100% do CDI 98,86% CDI - 0,13%
FI Multimercado - Legg Mason 11,94% 11,82% 100% do CDI 100,96% CDI + 0,11%
FI Multimercado - Bco Brasil 11,52% 11,82% 100% do CDI 97,43% CDI - 0,28%
FI Multimercado - Bco HSBC * 11,39% 11,82% 100% do CDI 96,30% CDI - 0,40%

Renda Variável 52,50% 51,52% IBrX 50   % a.a 101,90% IBrX 50 + 0,65% 
FI Ações - Bco Itaú 52,92% 51,52% IBrX 50   % a.a 102,71% IBrX 50 + 0,93% 
FI Ações - Bco Brasil ** -0,42% 0,70% IBrX 50   % a.a -60,33% IBrX 50 - 1,12% 

Empréstimos 7,76% 6,21% INPC + 1% a.a 125,07% INPC + 2,48% 

Total Ativos 17,63% - - -

Conta Coletiva ***

Renda Fixa 16,79% 14,37% IGP-DI + 6% a.a 116,88% IGP-DI + 8,25%

Empréstimos / Financiamentos 14,99% 14,37% IGP-DI + 6% a.a 104,32% IGP-DI + 6,58%
Empréstimos 15,09% 14,37% IGP-DI + 6% a.a 105,05% IGP-DI + 6,68%
Financiamentos 14,78% 14,37% IGP-DI + 6% a.a 102,85% IGP-DI + 6,39%

Total Conta Coletiva 16,53% 14,37% IGP-DI + 6% a.a 115,05% IGP-DI + 8,01%

Global do Plano 17,02% - - -

* O HSBC substituiu o Banco Itaú em 01/11/2007. ** O Banco do Brasil iniciou suas atividades em 01/11/2007. *** Conta Coletiva - recursos destinados à cobertura de benefícios já concedidos.
• Spread = Retorno ao ano sobre o índice de referência
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Desempenho dos Recursos Administrados

PBD –  A rentabilidade líquida do PBD em 2007 foi de 16,80%, superando a meta atuarial de 14,37% (IGP-DI + 6% ao ano) Esse
resultado foi obtido em função da execução de uma sólida política de investimentos focada no longo prazo, que busca equilibrar o
fluxo de recebimento dos Participantes com o fluxo de pagamento dos benefícios previdenciários do Plano.

Plano de Benefício Definido - PBD

Gestor
Dez. 2007 % s/ Total de 
(R$ mil) Investimentos

Angra Partners Cons. Emp. Part. Ltda. 70.175 5,32%
Mellon Brascan DTVM 30.056 2,28%
Rio Bravo DTVM 2.648 0,20%
Schahin CCVM 1.022 0,08%
Banco Santander S.A. 1.033.752 78,30%

Total Recursos Terceirizados 1.137.653 86,17%

Gestão TELOS 182.635 13,83%

Total Investimentos 1.320.288 100,00%

Gestão das Carteiras Terceirizadas

Plano de Contribuição Definida - PCD

Gestor
Dez. 2007 % s/ Total de 
(R$ mil) Investimentos

Legg Mason 326.819 15,94%
Banco do Brasil  S/A 421.098 20,54%
Banco Itaú S/A 125.457 6,12%
Banco HSBC 98.795 4,82%
Banco Santander S/A 1.015.792 49,55%
BBM Gestão de Recursos 9.896 0,48%
UBS Pactual Gestora de Recursos 9.883 0,48%

Total Recursos Terceirizados 2.007.740 97,93%

Gestão TELOS 42.349 2,07%

Total Investimentos 2.050.089 100,00%

Segmento Rentabilidade Rentabilidade % da META Spread •(%) Índices de Referência (%)

Renda Fixa 17,08% 14,37% IGP-DI + 6% a.a 118,90% IGP-DI + 8,52%

Renda Variável 11,49% 43,68% IBOVESPA a.a   26,30% IBOVESPA -22,41%

Imóveis 37,98% 11,13% IGP-DI + 3% a.a 341,22% IGP-DI + 27,89%

Empréstimos / Financiamentos 14,20% 14,37% IGP-DI + 6% a.a 98,85% IGP-DI + 5,85%

Global do Plano 16,80% 14,37% IGP-DI + 6% a.a 116,94% IGP-DI + 8,26%

• Spread = Retorno ao ano sobre o índice de referência

PCD –  A rentabilidade líquida da conta coletiva, referente aos recursos dos Aposentados e Pensionistas do PCD, foi de 16,53%,
superando a meta atuarial de 14,37% (IGP-DI + 6% ao ano). Já a rentabilidade líquida global do Plano foi de 17,02%.

Os Participantes Ativos e Assistidos na modalidade de Saque Programado possuem  três alternativas de gestores para renda fixa:
Legg Mason, Banco do Brasil e o Banco HSBC e duas para renda variável: o Banco Itaú e o Banco do Brasil.
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Programa Assistencial /
Administrativo

Administrados de forma conservadora, os recursos para
custeio da assistência médica são aplicados majoritaria-
mente em títulos públicos federais de curto prazo buscando
superar o CDI. A rentabilidade em 2007 ficou em 11,69%,
correspondendo a 98,87% do CDI, ou seja, ligeiramente
abaixo da meta de 100% do CDI (11,82%).

Plano de Enquadramento 
e Adequação

Os investimentos de recursos dos planos administrados
pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar
devem estar de acordo com a Política de Investimentos
aprovada pelo Conselho Deliberativo e obedecer aos limites
impostos pela legislação em vigor. No Plano de Contribuição
Definida, a TELOS está totalmente enquadrada. No Plano de
Benefício Definido a TELOS cumpriu o Plano de enquadra-
mento referente à Tupy S.A., ficando só a participação  na
empresa Embratel S.A. a ser regularizada.

TUPY S.A. - Em setembro de 2007, a TELOS encaminhou
o Relatório de Cumprimento de Enquadramento à
Secretaria de Previdência Complementar. A referida
documentação aguarda parecer do Conselho Monetário
Nacional.

Embratel  S.A. -  A TELOS deverá promover a ade-
quação para alienar sua participação em ações da
empresa de capital fechado Embratel S.A. até setembro
de 2015, conforme Ofício nº. 1635 / SPC / DECON de 22
de maio de 2006. Dentre as ações já iniciadas para
atendimento ao Ofício da SPC, a TELOS encaminhou ao
Patrocinador a proposta para alienação da sua partici-
pação em ações da empresa.

Perspectiva de Investimentos
para 2008

Renda Fixa

Títulos Públicos: Diferentemente de 2007, o ano de 2008
começa com a expectativa de alta de juros no Brasil, devido
a uma inflação global de alimentos e de um crescimento
interno acelerado. Porém, devido às condições macroeconô-
micas consistentes e investimentos diretos no país, já são
esperadas novas quedas de juros a partir de 2009. Com isso,
a trajetória de redução dos juros nominal e real está sendo
retardada por um determinado período, gerando oportu-
nidades para alongamento das carteiras por parte da TELOS
ainda à taxas elevadas.

Títulos Privados: A “Crise do Subprime” deixou como princi-
pal seqüela no mercado global a escassez de crédito, e con-
seqüente elevação dos spreads sobre a SELIC. Com isso,
torna-se uma boa oportunidade de aquisição de títulos de
empresas com baixo risco e taxas atrativas se comparadas
aos títulos públicos federais.

Renda Variável

De acordo com o cenário de incertezas internas (tendência
de elevação da taxa SELIC) e externas (recessão nos Estados
Unidos), é esperada uma continuidade na valorização dos
ativos de renda variável, porém em taxas menos expressivas
que as verificadas nos anos anteriores.

Porém, o cenário para médio e longo prazo continua positivo,
com ênfase às condições macroeconômicas do país,
investimentos diretos, consolidação dos fundamentos locais,
dentre outros.

Imóveis

O ano de 2007 foi marcado por uma expansão imobiliária no
país, focada basicamente em imóveis residenciais e com a
utilização de crédito. Essa enxurrada de crédito fez com que
os preços dos imóveis tenham se valorizado.

Mesmo acreditando que as taxas de juros voltarão a ceder no
médio prazo, a falta de liquidez atrelada à imprevisibilidade
de retorno desse segmento, seja por locação ou valorização,
faz com esse tipo de investimento não seja tão atrativo.

Programa Administrativo

Segmento Rentab. Rentabilidade % META Spread*
(%) Índices Referência (%)

Renda Fixa 11,69 11,82     100% do CDI 98,86 CDI-0,13%

Global do Programa 11,69 11,82     100% do CDI 98,86 CDI-0,13%

Programa Assistencial

Segmento Rentab. Rentabilidade % META Spread*
(%) Índices Referência (%)

Renda Fixa 11,68 11,82     100% do CDI 98,82 CDI-0,13%

Global do Programa 11,68 11,82     100% do CDI 98,82 CDI-0,13%

Programa Administrativo / Assistencial

Segmento Rentab. Rentabilidade % META Spread*
(%) Índices Referência (%)

Renda Fixa 11,69 11,82     100% do CDI 98,87 CDI-0,12%

Global do Programa 11,69 11,82     100% do CDI 98,87 CDI-0,12%

* Spread = Retorno ao ano sobre o índice de referência



PBD PCD
Segmento Mínimo Máximo Alvo Mínimo Máximo Alvo

Renda Fixa
Baixo Risco de Crédito 65,00% 100,00% 78,00% 81,00% 100,00% 90,00%
Médio Risco de Crédito 0,00% 2,00% 0,00% 0,00% 2,00% 0,00%
Alto Risco de Crédito 0,00% 2,00% 0,00% 0,00% 2,00% 0,00%

Renda Variável
Empresas com 0,00% 12,00% 0,00% 0,00% 15,00% 7,50%IGC/Bovespa
Empresas sem 0,00% 12,00% 6,00% 0,00% 15,00% 3,00%IGC/Bovespa
Sociedade de 0,00% 13,00% 6,50% 0,00% 0,00% 0,00%Propósito Específico

Imóveis
Investimentos Visando 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Ulterior Alienação
Investimentos Visando 0,00% 7,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00%Aluguéis e Renda
Fundos de Investimento 0,00% 2,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00%Imobiliário
Outros Investimentos 0,00% 1,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00%Imobiliários

Emprest. e Financiamentos
Empréstimos 0,00% 3,00% 2,00% 0,00% 4,00% 2,00%
Financiamentos 0,00% 1,00% 0,50% 0,00% 1,00% 0,80%

Derivativos
Proteção - 30,00% - - 50,00% -
Exposição - 30,00% - - 50,00% -
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Política de Investimentos 2008

PBD – Objetivo da Gestão

O Plano de Benefício Definido (PBD) da TELOS é um plano
maduro, já em fase de amortização, que busca pela sua
gestão:

• Obter uma rentabilidade piso de IGP-DI (Índice Geral de
Preços – Disponibilidade Interna) da Fundação Getúlio Vargas
acrescido de 6% ao ano;

• Investir em ativos de baixo risco de crédito;

• Aplicar majoritariamente em recursos em ativos líquidos de
forma a garantir o pagamento dos benefícios previdenciários.

PCD – Objetivo da Gestão

O Plano de Contribuição Definida é um plano misto onde os
objetivos de gestão dos recursos não são os mesmos para as
reservas dos participantes ativos e assistidos que escolheram
a modalidade de Saque Programado como benefício em
relação às reservas dos participantes assistidos de Renda
Vitalícia.

Na fase de capitalização e no Saque Programado, o partici-
pante pode alocar as suas reservas no segmento de renda
fixa e de renda variável conforme a sua escolha, respei-
tando as restrições existentes. O segmento de renda fixa
busca uma rentabilidade de 100% do CDI ou Inflação + 6%
a.a. (esse último somente para a modalidade Saque
Programado), com aplicações em títulos com baixo risco
de crédito. O segmento de renda variável busca uma
rentabilidade superior ao índice IBrX-50 da Bolsa de
Valores de São Paulo.

A gestão das reservas dos participantes assistidos em renda
vitalícia busca:

• Obter uma rentabilidade piso de IGP-DI (Índice Geral de
Preços – Disponibilidade Interna) da Fundação Getúlio Vargas
acrescido de 6% ao ano;

• Investir em ativos de baixo risco de crédito;

• Aplicar recursos em ativos líquidos de forma a garantir o
pagamento dos benefícios previdenciários.

• Ajustar o fluxo de recebimento de contribuições acrescidas
das receitas financeiras, com o pagamento dos proventos.

Gerenciamento de Riscos

A TELOS realiza internamente o gerenciamento dos riscos de todos
os planos. Esse controle é dividido da seguinte forma:

• Análise do risco de mercado: Para os títulos marcados à mercado
na renda fixa e para a renda variável;

• Análise do risco de crédito: Realizamos o monitoramento dos limites
internos e legais, assim como a classificação de risco (baixo, médio
e alto risco de crédito) dos ativos;

• Análise das operações com derivativos: Acompanhamos suas variações
diariamente, de forma a não exceder os limites internos e legais.

Para os investimentos dos participantes assistidos do PCD e do PBD,
mantemos internamente o monitoramento do risco da nossa carteira
de longo prazo, através do estudo chamado de ALM (Asset Liability
Management), que realiza simulações com diferentes cenários de
renda fixa e renda variável, de forma a avaliar a solvência do plano e
auxiliar na gestão dos investimentos ao apontar os volumes ótimos
de vencimentos para a carteira do plano.

No PCD, para os participantes ativos e assistidos que escolheram a mo-
dalidade Saque Programado, realizamos nos fundos de gestão terceiriza-
da, os mesmos monitoramentos da carteira dos assistidos que optaram
por receber seu benefício na modalidade Renda Mensal Vitalícia.

Limites de Alocação por Segmento
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Diversificação

Todos os limites de diversificação estão de acordo com o
previsto na Resolução do Conselho Monetário Nacional
(CMN) nº 3.456, DE 1º DE JUNHO DE 2007.

Gestores Terceirizados

A contratação de gestores terceirizados, independente do
plano, segue os seguintes critérios:

• Qualitativos: Estrutura de suporte e de controle, práticas de
marcação à mercado, capacitação técnica, histórico da
empresa e dos controladores;

• Quantitativos: Total dos recursos administrados, custos,
riscos incorridos, rentabilidade histórica auferida.

Atualmente, para a gestão dos recursos do PBD, a TELOS
conta com os seguintes gestores terceirizados: Santander,
Angra Partners, Rio Bravo, Schahin e Mellon.

No PCD, os gestores são: HSBC, Banco do Brasil e Leg Mason
para renda fixa e Itaú e Banco do Brasil para renda variável.

Assembléia de Acionistas

A TELOS se fará presente nas assembléias de acionistas nos
casos em que for atendida qualquer das condições estabele-
cidas pelo Conselho Deliberativo descritas a seguir:

• A participação seja no mínimo de 5% do capital votante ou
10% do capital total da companhia;

• A participação seja no mínimo de 5% do total dos recursos
garantidores das reservas técnicas administrados pela
Fundação;

• A participação da Fundação esteja vinculada a acordo de
acionistas e seja superior a 1% do capital votante.

Durante o ano de 2007 a TELOS obteve uma redução em
termos reais de 1,55% nas despesas administrativas.

Despesas administrativas em preços de 2007

As despesas com atividades de administração dos investi-
mentos totalizaram, em 2007, R$ 9.531 mil, representando
cerca de 0,28% do total do patrimônio investido da Fundação.
Do valor despendido, R$ 5.713 mil correspondem às despe-
sas internas da TELOS e, R$ 3.818 mil são referentes às
despesas com a administração de recursos feita por terceiros.

Gestão
Administrativa

2006 % 2007 %R$ mil R$ mil

Pessoal e 
encargos sociais 6.152 51,66% 6.080 51,84%

Serviço de terceiros 3.562 29,91% 3.507 29,90%
Despesas gerais 1.608 13,51% 1.563 13,32%
Depreciação e 
amortização 341 2,87% 337 2,87%

Outras despesas 
administrativas 245 2,06% 242 2,06%

11.910 100,00% 11.728 100,00%

10.000

12.000

14.000

16.000

2004
15.356

2005
12.519

2006
11.910

2007
11.728

Despesas Administrativas
(preços de 2007 - R$ mil)

Tipo PBD PCD ASSIST./ TOTAL % s/ Total 
ADM. Terceirizado

Adm. Interna 2.162 3.441 110 5.713 59,94%
Adm. e Gestão Externa 1.753 2.024 42 3.818 40,06%
Adm. Externa 861 800 4 1.665 17,47%
Desp.CPMF 230 268 0 499 5,23%
Desp. Jurídicas 386 0 0 386 4,05%
Custódia 139 220 5 364 3,82%
Corretagem 5 285 4 295 3,09%
Taxa Fiscalização CVM 49 148 21 218 2,28%
Taxa de Performance 0 168 0 168 1,76%
Taxa SELIC 31 58 3 92 0,96%
Taxa CETIP 19 29 2 50 0,52%
Taxa de Permanência 2 26 1 28 0,30%
Outras Despesas 23 21 2 45 0,47%
Auditoria 5 0 0 5 0,06%
Consultoria 3 0 0 3 0,03%

Total 3.915 5.464 151.894 9.531 100,00%

Custos da Administração de Recursos   (Valores em R$ mil)



PCD

Ativo 2007 2006

Disponível 83 138 

Contas a Receber 105.986 120.245 

Aplicações 2.050.234 1.793.056 
Renda Fixa 1.814.721 1.626.200 
Renda Variável 193.019 118.448
Empréstimos / Financiamentos 42.494 48.408 

Total do Ativo 2.156.303 1.913.439
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Composição do Patrimônio
Administrado pela TELOS

O ano de 2007 foi marcado por um desempenho nos investi-
mentos acima  das previsões mais otimistas representando
uma receita R$ 511,78 milhões, sendo R$ 198,40 do PBD,
R$ 306,19 do PCD e R$ 7,18 dos Programas AMAP e Admi-
nistrativo. Este resultado representa uma rentabilidade de
16,85% (2,2% acima da meta atuarial que é IGP-DI + 6% a.a.).

O superávit do ano foi de aproximadamente R$ 47.301 mil, sendo
R$ 9.348 mil no Plano CD e R$ 37.953 mil no Plano BD. Entre-
tanto, cumprindo demandas legais, a TELOS constituiu uma pro-
visão para ajuste de Tábua Biométrica, conforme aprovado pelo
Conselho Deliberativo, no valor total deste resultado.Tal montante
encontra-se apresentado no exigível contingencial dado que
representa uma estimativa e não um cálculo atuarial apurado.

Adicionalmente, a Administração da TELOS entende que a
Reserva de Contingências hoje existente, no montante de
R$ 113.404 mil, e a provisão ora constituída são suficientes
para absorver os efeitos provenientes da mudança de tábua
prevista na legislação atual a qual a TELOS está sujeita.

Índices

O Nível de Cobertura das Provisões Matemáticas demonstra
a cobertura plena dos Planos de Benefício Definido e
Contribuição Definida.

Resultado do Exercício

Dez / 07

105,97%

104,16%

Dez / 06

107,45%

104,13%

Dez / 05

107,12%

104,79%

108,00%

107,00%

106,00%

105,00%

104,00%

103,00%

102,00%

Nível Cob. Reservas
Matemáticas - PBD
Nível Cob. Reservas
Matemáticas - PCD

Demonstrações Patrimoniais e de Resultados por Planos e Programas 
(em R$ Mil)

Passivo 2007 2006

Contas a Pagar 2.853 1.414 

Valores em Litígio 22.809 12.747 

Compromisso com Participantes e Assistidos 2.045.506 1.823.964 

Fundos 37.654 27.833 

Equilíbrio Técnico 47.481 47.481 
Resultados Realizados 47.481 47.481 

Superávit (Déficit) Técnico Acumulado 47.481 47.481 

Total do Passivo 2.156.303 1.913.439

Demonstração de Resultados 2007 2006

(+) Contribuições 55.879 54.631 
(-) Benefícios (117.170) (108.096)

(+/-) Rendimentos das Aplicações 306.217 248.310 

(=) Recursos Líquidos 244.926 194.845 

(-) Despesas com Administração (3.441) (3.245)
(+/-) Formação (Utilização) de Valores em Litígio (10.123) (686)
(+/-) Formação (Utilização) dos Compromissos com Participantes e Assisitidos (221.542) (193.732)
(+/-) Formação (Utilização) de Fundos p/ Riscos Futuros (9.820) 6.718

(=) Superávit do Exercício - 3.900 
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PBD

Ativo 2007 2006

Disponível 93 67 

Contas a Receber 9.465 7.805 

Aplicações 1.320.544 1.217.439 
Renda Fixa 1.079.655 998.422 
Renda Variável 176.882 160.658
Investimentos Imobiliários 49.205 41.130
Empréstimos / Financiamentos 14.802 17.229 

Total do Ativo 1.330.102 1.225.311

Demonstrações Patrimoniais e de Resultados por Planos e Programas 
(em R$ Mil) - Continuação

Passivo 2007 2006

Contas a Pagar 2.533 1.661 

Valores em Litígio 47.427 8.648 

Compromisso com Participantes e Assistidos 1.207.982 1.130.758 

Fundos 6.237 18.321 

Equilíbrio Técnico 65.923 65.923 
Resultados Realizados 65.923 65.923 

Superávit Técnico Acumulado 65.923 65.923 

Total do Passivo 1.330.102 1.225.311

Demonstração de Resultados 2007 2006

(+) Contribuições 10.634 10.238 
(-) Benefícios (103.886) (101.488)

(+/-) Rendimentos das Aplicações 199.790 157.395 

(=) Recursos Líquidos 106.538 66.145 

(-) Despesas com Administração (2.162) (2.169)
(+/-) Formação (Utilização) de Valores em Litígio (39.237) 32
(+/-) Formação (Utilização) dos Compromissos com Participantes e Assisitidos (77.223) (50.622)
(+/-) Formação (Utilização) de Fundos p/ Riscos Futuros 12.084 1.440

(=) Superávit do Exercício - 14.826 

AMAP

Ativo 2007 2006

Disponível 7 7 

Contas a Receber 1.251 1.117 

Aplicações 33.989 44.069 
Renda Fixa 33.989 44.069 

Total do Ativo 35.247 45.193

Passivo 2007 2006

Contas a Pagar 93 97 

Valores em Litígio 111 13 

Compromisso com Participantes e Assistidos - - 

Fundos 35.043 45.083 

Total do Passivo 35.247 45.193

Demonstração de Resultados 2007 2006

(+) Contribuições 9 12 
(-) Benefícios (13.424) (13.866)

(+/-) Rendimentos das Aplicações 4.479 7.013 

(=) Recursos Líquidos (8.936) (6.841) 

(-) Despesas com Administração (1.000) (1.009)
(+/-) Formação (Utilização) de Valores em Litígio (104) (33)

(+/-) Formação (Utilização) de Fundos (10.040) (7.883)

ADMINISTRATIVO

Ativo 2007 2006

Disponível 299 66 
Contas a Receber 1.136 1.524 
Aplicações 23.454 24.878 

Renda Fixa 23.454 24.878
Bens de Uso Próprio 817 996 

Total do Ativo 25.706 27.464

Passivo 2007 2006

Contas a Pagar 3.064 2.928 

Valores em Litígio 495 429 

Fundos 22.147 24.107 

Total do Passivo 25.706 27.464

Demonstração de Resultados 2007 2006

(+/-) Rendimentos das Aplicações 2.702 3.578 

(=) Recursos Líquidos 2.702 3.578 

(-) Despesas com Administração (4.596) (4.317)
(+/-) Formação (Utilização) de Valores em Litígio (66) (262)

(+/-) Formação (Utilização) de Fundos (1.960) (1.001)



Ativo 2007 2006

Disponível 482 278 

Realizável 3.546.059 3.210.135 
Programa Previdencial 115.451 128.050 
Programa Assistencial 1.251 1.117 
Programa Administrativo 1.136 1.525 
Programa de Investimentos 3.428.221 3.079.443 

Renda Fixa 2.951.819 2.693.570 
Renda Variável 369.901 279.107 
Investimentos Imobiliários 49.205 41.130 
Operações com Participantes  57.296 65.636 

Permanente 817 996 
Imobilizado 817 996 

Total do Ativo 3.547.358 3.211.409 

Demonstração do Resultado do Exercício 2007 2006

Programa Previdencial  
Recursos Coletados 66.513 64.869 
Recursos Utilizados (221.057) (209.584)
Constituições / Reversões de Contingências (47.981) (434)
Resultados dos Investimentos Previdenciais 498.995 400.036 
Constituições / Reversões de Provisões Atuariais (298.765) (244.355)
Constituições / Reversões de Fundos 2.295 8.194
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício  0 18.726

Programa Assistencial  
Recursos Coletados 9 13 
Recursos Utilizados (13.424) (13.866)
Constituições / Reversões de Contingências (105) (34)
Custeio Administrativo (930) (919)
Resultados dos Investimentos Assistenciais 4.409 6.923 
Constituições (Reversões) de Fundos  (10.041) (7.883)

Programa Administrativo  
Recursos Oriundos de Outros Programas 6.643 6.469 
Receitas 529 516 
Despesas (11.727) (11.257)
Constituições / Reversões de Contingências (66) (262)
Resultados dos Investimentos Administrativos 2.661 3.533 
Constituições (Reversões) de Fundos  (1.960) (1.001)

Programa de Investimentos  
Renda Fixa 408.682 366.707 
Renda Variável 81.905 38.910 
Investimentos Imobiliários 14.834 3.410 
Operações com Participantes 7.862 7.311 
Relacionados com o Disponível (96) (41)
Constituições / Reversões de Contingências (1.378) (220)
Custeio Administrativo (5.713) (5.550)
Resultados Recebidos / Transf. de Outros Programas (506.065) (410.492)
Constituições (Reversões) de Fundos  31 35 

Demonstrações Contábeis Consolidadas 
(em R$ Mil)
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Passivo 2007 2006

Exigível Operacional 8.544 6.100 
Programa Previdencial 4.914 2.164 
Programa Assistencial 12 8 
Programa Administrativo 3.615 3.922 
Programa de Investimentos 3 6 

Exigível Contingencial 70.842 21.837 
Programa Previdencial 65.635 18.172 
Programa Assistencial 111 13
Programa Administrativo 495 429 
Programa de Investimentos  4.601 3.223 

Exigível Atuarial  3.253.488 2.954.723 
Provisões Matemáticas  3.253.488 2.954.723 

Benefícios Concedidos 2.243.673 2.045.067 
Benefícios a Conceder  1.009.815 909.656 

Reservas e Fundos  214.484 228.748 
Equilíbrio Técnico  113.404 113.404 

Resultados Realizados  113.404 113.404 
Superávit Técnico Acumulado  113.404 113.404 

Fundos  101.080 115.345 
Programa Previdencial 43.673 45.968 
Programa Assistencial 35.042 45.083 
Programa Administrativo 22.147 24.107 
Programa de Investimentos 218 187 

Total do Passivo 3.547.358 3.211.409 
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Fluxo Financeiro 2007 2006

(+/-) Programa Previdencial (139.712) (117.967)

(+) ENTRADAS 81.846 94.010 

(+) Recursos Coletados 66.513 64.869 

(+/-) Recursos a Receber 14.397 29.294 

(+/-) Recursos Futuros 0 (153)

(+) Outros Realizáveis / Exigibilidades 936 0

(-) SAÍDAS (221.558) (211.977)

(-) Recursos Utilizados (221.057) (209.584)

(+/-) Utilizações a Pagar 18 61 

(-) Outros Realizáveis / Exigibilidades - (2.012)

(-) Constituições / Reversões de Contingências (519) (442)

(+/-) Programa Assistencial (13.552) (14.120)

(+) ENTRADAS 8 11 

(+) Recursos Coletados 9 13 

(+/-) Recursos a Receber (1) (2) 

(-) Outros Realizáveis / Exigibilidades 0 0 

(+/-) Outros Realizáveis 0 0

(-) SAÍDAS (13.560) (14.131)

(-) Recursos Utilizados (13.424) (13.866)

(+/-) Utilizações a Pagar (8) (32) 

(-) Outros Realizáveis / Exigibilidades (121) (213) 

(-) Constituições / Reversões de Contingências (7) (20)

(+/-) Programa Administrativo (10.939) (10.114)

(+) ENTRADAS 920 516 

(+) Receitas 529 516 

(+) Outros Realizáveis / Exigibilidades 391 -

(-) SAÍDAS (11.859) (10.630)

(-) Despesas (11.727) (11.257)

(+) Despesas a Pagar (323) 702 

(-) Despesas Futuras 12 (2) 

(-) Permanente 179 46 

(+) Outros Realizáveis / Exigibilidades - (119)

(+/-) Programa de Investimentos 164.407 142.391 

(+/-) Renda Fixa 150.433 206.127 

(+/-) Renda Variável (8.889) (93.823) 

(+/-) Investimentos Imobiliários 6.759 15.351 

(+/-) Operações com Participantes 16.200 14.778

(+/-) Relacionados com o Disponível (96) (42)

(=) Fluxo nas Disponibilidades 204 190

(=) Variação nas Disponibilidades 204 190

Demonstrações Contábeis Consolidadas 
(em R$ Mil)
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Contexto Operacional

A TELOS - Fundação Embratel de Seguridade Social (“TELOS”,
“Fundação” ou “Entidade”) é uma entidade fechada de previ-
dência complementar, sem fins lucrativos, com autonomia
administrativa e financeira, instituída em 1º de agosto de 1975
pela Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (Embratel),
por prazo indeterminado, obedecendo às normas expedidas
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, por meio
da Secretaria de Previdência Complementar, e às Resoluções
específicas do Banco Central do Brasil (BACEN).

Em conformidade com o artigo 14 do Código Tributário
Nacional (CTN), a Fundação não distribui qualquer parcela de
seu patrimônio ou de sua renda a título de lucro ou partici-
pação no resultado, aplica no país a totalidade dos seus
recursos e mantém a escrituração de suas receitas e despe-
sas em livros formais.

Na forma de suas disposições estatutárias e regulamentares,
a TELOS tem as seguintes metas principais referentes a
benefícios e serviços:

• Instituir planos privados de concessão de benefícios de
pecúlio ou renda complementar ou assemelhados aos da
Previdência Social para os empregados e respectivos bene-
ficiários vinculados aos Patrocinadores, bem como promo-
ver o bem-estar social dos seus participantes; e

• Proporcionar aos seus participantes assistência financeira
em geral, nos termos do regulamento específico, assegu-
rando para a TELOS a rentabilidade mínima exigida atua-
rialmente para os Planos de Benefícios Previdenciários.

Atualmente a Fundação possui dois tipos de planos:

1. Plano de Benefício Definido (“PBD”) - que consiste em um
plano complementar à Previdência Social, cujo valor dos
benefícios é previamente definido no texto regulamentar; 

2. Plano de Contribuição Definida (“PCD”) - que é um plano
de concessão de rendas, cujo valor dos benefícios é calcu-
lado em função do montante acumulado das contribuições
de participantes e Patrocinadores e os resultados dos in-
vestimentos dessas contribuições.

Os recursos de que a Fundação dispõe para seu funcionamen-
to são representados por contribuições de seus Patrocinadores,
principalmente a Embratel, e dos rendimentos resultantes das
aplicações desses recursos, que devem obedecer ao disposto
na Resolução CMN nº 3.456, de 1 de junho de 2007.

Apresentação das
demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras são de responsabilidade da
Administração da TELOS e foram elaboradas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às enti-
dades fechadas de previdência complementar e em con-
formidade com as diretrizes contábeis estabelecidas pelo
Conselho de Gestão de Previdência Complementar (CGPC) e
pela Secretaria de Previdência Complementar (SPC), do
Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.

Sumário das Principais 
Práticas Contábeis

As principais práticas adotadas pela Fundação para elabo-
ração das demonstrações financeiras foram as seguintes:

a. Resultado das Operações

O resultado das operações é apurado pelo regime de competên-
cia, excetuando-se as receitas dos dividendos decorrentes do in-
vestimento em ações, que são registradas pelo regime de caixa.

b. Programa Previdencial - Realizável

Representado, substancialmente, por contas a receber do
Patrocinador Embratel (vide Nota Explicativa Programas de
Atuação, item a), atualizado até a data do balanço pelos índi-
ces fixados em contrato.

c. Programa de Investimentos

Os rendimentos gerados pelos investimentos são contabiliza-
dos diretamente no resultado do período, independente-
mente da categoria em que estão classificados.

Títulos e valores mobiliários - Renda fixa e renda variável

De acordo com a Resolução CGPC nº 04, de 30 de janeiro
de 2002, os títulos e valores mobiliários, inclusive os cons-
tantes nas carteiras dos fundos de investimento exclusivos
da Fundação, são registrados inicialmente pelo valor de
aquisição e classificados nas seguintes categorias:

i. Títulos para negociação;

ii. Títulos mantidos até o vencimento.
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Notas explicativas às 
demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006 (Em milhares de reais, exceto quando mencionado)
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Os títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito
de serem ativa e freqüentemente negociados, independen-
temente do prazo a decorrer da data de aquisição, são
classificados na categoria “títulos para negociação” e
estão ajustados pelo valor de mercado. Os títulos e valores
mobiliários, exceto as ações não resgatáveis, para os quais
haja a intenção e a capacidade financeira para sua manu-
tenção até o vencimento, são classificados na categoria
“títulos mantidos até a data do vencimento” e estão avalia-
dos pelo respectivo custo de aquisição, acrescido dos
rendimentos auferidos até as datas dos balanços.

As aplicações em renda variável estão representadas
por ações de companhias abertas, avaliadas pelo valor
de mercado, considerada a cotação média do último dia
em que a ação tenha sido negociada na bolsa de valores
em que houve maior volume de negócios do papel. As
ações que não são negociadas em bolsa de valores são
avaliadas pelo preço de custo ou valor patrimonial, dos
dois o menor.

As aplicações em fundos de investimento são demonstra-
das pelo valor da quota na data do balanço.

Conforme determinação da Resolução CGPC nº 5, de 30 de
janeiro de 2002, quando a Administração julga necessário
é constituída provisão para cobrir possíveis perdas nesses
investimentos. Esses ativos são demonstrados líquidos das
respectivas provisões para perdas.

Investimentos Imobiliários

Os investimentos imobiliários são demonstrados ao custo
de aquisição ou construção, ajustado por reavaliação no
mínimo a cada três anos, como determina a Resolução
CMN nº 3.456, de 01 de junho de 2007, sendo os efeitos
das reavaliações computados diretamente no resultado do
exercício. A depreciação é calculada pelo método linear, de
acordo com o prazo de vida útil remanescente constante
no laudo de reavaliação, e sua contrapartida é lançada no
resultado do programa de investimentos.

Operações com Participantes

As operações com participantes referem-se a emprésti-
mos simples e financiamentos imobiliários concedidos
aos participantes ativos e assistidos, e estão demons-
trados pelo valor do principal mais atualização pelo IGP-M
+ 7% ao ano, incorridos até a data do balanço. A Fun-
dação possui contratos antigos em que os indexadores
são a TR + 1% ao mês, INPC + 1% ao ano (caso o
participante deixe de ser contribuinte, os juros passam a
ser de 12% ao ano) ou TR + 0,75% ao mês, mas atual-
mente sem concessão.

A Fundação constitui provisão para devedores duvidosos de
acordo com o estabelecido na Resolução nº 5, de 30 de
janeiro de 2002, alterada pela Resolução nº 10, de 5 de julho
de 2002, ambas do Conselho de Gestão da Previdência
Complementar (CGPC).

d. Ativo Permanente - Imobilizado

Representa os bens necessários ao funcionamento da
Fundação, e está registrado pelo custo de aquisição. A depre-
ciação do ativo imobilizado é calculada linearmente, a taxas
que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.

e. Exigível Contingencial

O exigível contingencial é contabilizado pelo montante de
perda considerada provável, observada a sua natureza e
atualizado até a data do balanço.

f. Exigível Atuarial

As provisões matemáticas dos planos de benefícios são deter-
minadas pelo atuário interno e constituídas para fazer face
aos compromissos relativos aos benefícios concedidos e a
conceder aos participantes e seus beneficiários. Anualmente,
tais provisões são revisadas por um atuário independente.

A provisão de benefícios concedidos representa o valor atual
dos benefícios do plano com os compromissos futuros da Fun-
dação para com os participantes que já estão em gozo de be-
nefícios de prestação continuada, aposentadorias e pensões.

A provisão de benefícios a conceder representa a diferença
entre o valor atual das obrigações futuras da Fundação e o
valor atual das contribuições futuras dos Patrocinadores.

g. Reservas e Fundos

São constituídos/revertidos mensalmente pela apropriação
dos saldos dos respectivos programas.

h. Transferências Interprogramas

Os critérios utilizados nas transferências interprogramas são:

• Programa Previdencial
Creditado pela transferência do programa de investimentos
dos recursos relativos ao resultado líquido dos investimentos.

• Programa Assistencial
Debitado pela transferência para o programa administrativo
dos recursos relativos à sobrecarga administrativa, para a
cobertura das despesas administrativas, conforme previsto
no regulamento e avaliação atuarial.

Creditado pela transferência do programa de investimentos
dos recursos relativos ao resultado líquido dos investimentos.

• Programa Administrativo
Creditado pela transferência dos programas assistencial e
de investimento dos recursos oriundos da sobrecarga
administrativa, para a cobertura de custeio administrativo,
conforme previsto no regulamento e na avaliação atuarial.

Creditado pela transferência do programa de investimentos
dos recursos relativos ao resultado líquido dos investimentos.
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• Programa de Investimentos
Debitado pela transferência para o programa administrativo
dos recursos relativos à sobrecarga administrativa, para a
cobertura das despesas administrativas, conforme previsto
no regulamento e avaliação atuarial.

Debitado pela transferência para os programas previdencial,
assistencial e administrativo do valor relativo ao resultado
líquido dos investimentos.

i. Contribuições dos Patrocinadores

As contribuições dos Patrocinadores são registradas pelo
regime de competência de exercícios, sendo os valores míni-
mos das contribuições estabelecidos anualmente através de
cálculos atuariais.

j. Demais Ativos e Passivos

Os demais ativos e passivos são registrados pelo regime de
competência de exercícios.

k. Uso de Estimativas

A elaboração das demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a
Administração faça uso de julgamento na determinação e
no registro de estimativas contábeis. As provisões para
perdas em investimentos, o exigível contingencial, as pro-
visões matemáticas, reservas e fundos estão sujeitos a
essas estimativas e premissas, e sua liquidação poderá ser
efetuada por valores diferentes dos estimados devido a
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A
Administração revisa essa estimativa e suas premissas
periodicamente.

Programas de Atuação

a. Programa Previdencial

O programa previdencial tem por objetivo administrar planos
de benefícios complementares ou assemelhados aos da
Previdência Social.

Até 31 de dezembro de 1998, a TELOS oferecia somente o
Plano de Benefício Definido (“PBD”), adotando o regime de
capitalização em suas avaliações atuariais e na determi-
nação das Provisões Matemáticas.

Em novembro de 1998, a TELOS efetivou a reformulação
de seu estatuto e criou um Plano de Contribuição Definida
("PCD"), o qual foi aprovado pela SPC através do Ofício nº
837/SPC/CGOF/COJ. Até 31 de dezembro de 1998 os
participantes puderam migrar do PBD para o PCD, e a
partir de 1º de janeiro de 1999 as inscrições de novos
participantes passaram a ser realizadas somente no
âmbito do PCD.

Taxas do Plano de Benefício Definido
As taxas de contribuição praticadas pelo Plano de Custeio do
Plano de Benefício Definido, considerando a suspensão da
cobrança das contribuições para cobertura das despesas
administrativas do Plano durante os exercícios findos em 31
de dezembro de 2007 e 2006 foram as seguintes:

2007 2006

Patrocinadores P 17,82% 17,82%

Participantes ativos P1 2,70% 2,70%

Participantes ativos P2 1,80% 1,80%

Participantes ativos P3 14,69% 14,69%

Participantes assistidos PA 9,00% 9,00%

P Percentual incidente sobre o total dos salários de participação dos
participantes ativos.

P1 Percentual incidente sobre o salário de participação.

P2 Percentual incidente sobre o excesso do salário de participação em
relação à metade do limite máximo do salário de contribuição para
Previdência Social.

P3 Percentual incidente sobre o excesso do salário de participação em 
relação ao limite máximo do salário de contribuição para Previdência Social.

PA Percentual incidente sobre o benefício da TELOS.

Taxas do Plano de Contribuição Definida
Neste plano, o participante recolhe a sua contribuição bási-
ca, variável de 3% a 8% calculado sobre a sua remuneração
básica, e, caso deseje incrementar o valor do benefício
futuro, pode efetuar contribuições voluntárias adicionais.

Já o Patrocinador recolhe a contribuição normal, de valor
igual ao da contribuição básica de cada participante, limita-
do a 8% da remuneração básica. O Patrocinador é respon-
sável, ainda, pelo custeio dos saldos de contas projetadas e
pela cobertura das despesas administrativas do plano por
meio do recolhimento da contribuição extraordinária.

Valor a receber da Embratel
A TELOS assinou com a Embratel, em 1º de setembro de 1999,
o Termo de Reconhecimento, Confissão, Aceitação e Amor-
tização de Insuficiência Atuarial no valor inicial de R$362.891,
com liquidação no prazo máximo de 20 anos. O termo de
confissão de dívida foi aprovado pela Secretaria de Previ-
dência Complementar por meio do Ofício nº 596 - SPCGAB/
CGAS/CGAR, apresentando essa conta em 31 de dezembro
de 2007 o saldo de R$98.531 (R$113.166 em 31 de dezembro
de 2006), registrado na Sigla de Plano e Benefício nº 00002.

O valor do principal é pago no mês em que o participante se
aposenta, morre ou se desvincula do plano.

Os rendimentos relativos ao saldo devedor são pagos men-
salmente pela Embratel e são calculados com base na taxa
de valorização dos ativos do PBD, sendo estes não inferiores
ao IGP-DI + 6% ao ano. A diferença positiva dessa compara-
ção é paga pela ocorrência dos eventos de aposentaria,
morte ou desligamento do Plano.
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b. Programa Assistencial

Tem como objetivo administrar fundos constituídos de
acordo com o artigo 5º do Estatuto da TELOS e destina-
se ao custeio de serviços e planos assistenciais exis-
tentes na data da promulgação da Lei Complementar nº
109/2001.

Características básicas do Plano de Assistência
Médica para Aposentados - AMAP

O plano de assistência médica (AMAP) é um plano fecha-
do e atende, exclusivamente, os assistidos do PBD em
gozo de aposentadoria ou renda mensal vitalícia e os
pensionistas em gozo de pensão por morte ou auxílio
reclusão e seus dependentes. Cobre 85% das despesas
médicas dos assistidos, limitadas às tabelas de honorá-
rios médicos da Embratel.

O fundo é provido unicamente por contribuições da Embratel,
calculadas em percentual da folha de salários de partici-
pação dos participantes ativos do PBD, no patamar de
2,321% em 31 de dezembro de 2007 e 2006, conforme
definido no plano de custeio em vigor, cabendo à TELOS
única e exclusivamente a gestão dos recursos, não sendo
esta responsável por qualquer desequilíbrio financeiro / atua-
rial deste plano. Os valores correspondentes a este fundo
estão apresentados a seguir:

2007 2006

Fundo AMAP 35.042 45.083

c. Programa Administrativo

Registra as atividades administrativas inerentes às ativi-
dades da Fundação.

As despesas administrativas são registradas diretamente em
seus respectivos programas, nas rubricas Administração Pre-
videncial, Administração Assistencial e Administração dos
Investimentos, sendo alocado, via transferência interprogra-
mas, o correspondente custeio administrativo.

Quando não for possível a alocação direta ao programa
de origem, as despesas administrativas são rateadas
entre os programas de acordo com o posto de trabalho e
o esforço quantificado em horas de trabalho dedicados a
cada atividade.

As despesas de Administração dos Investimentos são
rateadas proporcionalmente ao montante do total de investi-
mentos de cada Plano de Benefício.

Por decisão do Conselho Deliberativo foi suspensa em 2007
e 2006 a cobrança das contribuições para cobertura das
despesas administrativas recolhidas diretamente nas taxas
de Patrocinadores, Participantes Ativos e Assistidos e
Participantes em Manutenção de Inscrição de Salário de
Participação.

d. Programa de Investimentos

Objetiva administrar o patrimônio dos planos, obtendo
rentabilidade compatível com o exigível atuarial do plano de
custeio e segurança dos investimentos.

Composição da Carteira 
de Investimentos

2007 % 2006 %

Renda fixa:

Títulos públicos e privados 2.905.916 2.639.683
Debêntures não conversíveis 25.709 35.143
Debêntures conversíveis 20.194 18.744

2.951.819 85 2.693.570 91

Renda variável:

Mercado à vista 110.655 96.894
Quotas de fundos de ações 239.467 182.213
Quota de fundo multimercado 19.779 -

369.901 11 279.107 6

Investimentos imobiliários:

Edificações 12.111 12.101
Shopping center 33.424 25.622
Fundo investimento imobiliário 3.670 3.407

49.205 1 41.130 1

Operações com participantes:

Empréstimos 43.657 50.032
Financiamentos imobiliários 13.639 15.604

57.296 2 65.636 2

Total 3.428.221 100 3.079.443 100

a. Renda fixa e renda variável

A totalidade dos investimentos em títulos públicos e privados
em 31 de dezembro de 2007 é efetuada através de quotas
de fundos de investimento exclusivos. Em 31 de dezembro
de 2006 tal alocação era de 98,5%.

As debêntures conversíveis estão representadas por
debêntures de emissão da Tupy S.A., no valor de R$ 20.194
em 31 de dezembro de 2007, sendo R$15.170 de principal e
R$ 5.024 de juros (R$ 18.736 em 31 de dezembro de 2006,
sendo R$ 15.170 e principal e R$ 3.566). O valor do principal
tem vencimento em 6 parcelas anuais, tendo ocorrido o
primeiro vencimento em 1º de abril de 2007, no valor de
R$ 2.936. A Escritura da 3ª Emissão de Debêntures (“Escri-
tura”) prevê que o pagamento do principal está condicionado
à Tupy S.A. atingir determinados índices financeiros, que não
foram atingidos pela empresa, e, portanto, o pagamento da
primeira parcela do principal não foi efetuado. Ainda segun-
do a Escritura, as parcelas não pagas deverão ser distribuí-
das linearmente entre as parcelas remanescentes. Os juros
vêm sendo regularmente pagos pela empresa.
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Para fazer face a possíveis riscos de perda na realização dos
títulos públicos relativos às Letras Financeiras do Tesouro
Estadual e Municipal que estão vinculados a precatórios, a
TELOS mantém provisão para perdas no valor de R$ 46.479
correspondente a 100% do valor desses títulos em 31 de
dezembro de 2007 e 2006. A composição da carteira está
apresentada líquida dessa provisão.

A Fundação mantém também provisão para perda na rea-
lização de Debêntures e ações nos montantes de R$ 39.249
em 31 de dezembro de 2007 (R$ 48.975 em 31 de dezem-
bro de 2006).

Em atendimento à Resolução CGPC nº 4, de 30 de janeiro de
2002, demonstramos nos quadros a seguir as características
dos títulos e valores mobiliários, inclusive os constantes nas
carteiras dos fundos de investimento exclusivos, por modali-
dade e por categoria de avaliação em 31 de dezembro de 2007.

Plano de Benefício Definido Valor Valor de 
(Tipo / Natureza) Contábil Mercado

Títulos para negociação:
Títulos públicos e privados 80.688 80.688
Quotas de fundos de ações 66.227 66.227
Mercado à vista 110.654 110.654

257.569 257.569

Títulos mantidos até o vencimento:
Títulos públicos e privados 883.191 1.021.910
Debêntures não conversíveis 119.446 119.446

1.002.637 1.141.356

Total 1.260.206 1.398.925

Títulos mantidos até o vencimento:
Por faixa de vencimento:

Até 360 dias 224.052 226.593
Entre 361 dias e 1.080 dias 10.608 10.608
A partir de 1.081 dias 767.977 904.155

1.002.637 1.141.356

Plano de Contribuição Definida Valor Valor de 
(Tipo / Natureza) Contábil Mercado

Títulos para negociação:
Títulos públicos e privados 773.194 773.194
Debêntures não conversíveis 83.073 83.073
Quotas de fundos de ações 166.276 166.276

1.022.543 1.022.543

Títulos mantidos até o vencimento:
Títulos públicos e privados 896.224 1.018.287
Debêntures não conversíveis 69.193 69.193
Quota de fundo multimercado 19.779 19.779

985.196 1.107.259

Total 2.007.739 2.129.802

Títulos mantidos até o vencimento:
Por faixa de vencimento:

Até 360 dias 226.234 229.492
Entre 361 dias e 1.080 dias 55.547 55.547
A partir de 1.081 dias 703.415 822.220

985.196 1.107.259

Plano Assistencial e Outros Valor Valor de 
(Tipo / Natureza) Contábil Mercado

Títulos para negociação:
Títulos públicos e privados 57.443 57.443

A TELOS, segundo o entendimento de sua Administração
baseada em análises dos fluxos de pagamentos e recebi-
mentos futuros, possui intenção e capacidade financeira
suficiente para manter os títulos classificados na catego-
ria “títulos mantidos até o vencimento”, até a data do seu
vencimento.

Conforme previsto no Oficio nº 1.633 da SPC, de 22 de
maio de 2006, a Fundação tem prazo de até setembro de
2015 para se desfazer de seu investimento em ações da
Embratel S.A., no valor de R$ 10.996 em 31 de dezembro
de 2007 (R$ 11.084 em 31 de dezembro de 2006).

b. Investimentos Imobiliários

Os bens relativos aos investimentos imobiliários estavam
cobertos em 31 de dezembro de 2007 e 2006 por apólices
de seguro em montante considerado pela Fundação como
suficiente para cobrir eventuais sinistros.

No exercício de 2007, os imóveis integrantes da carteira da
TELOS foram reavaliados com base no método da renda, e
em decorrência do registro do laudo de reavaliação, foi apu-
rado uma valorização na carteira de Investimento Imobiliário
(conta 1.2.4.3) de R$ 8.355, a qual foi integralmente alocada
como receita de reavaliação (conta 6.1.3.).

Localização Avaliador Data Valor Valor Cont. Acrésc./
Base Reaval. Data Base Decrésc.

Amazonas C&C Cosult. Jan./07 33.600 25.501 8.099
Shopping Center Imobiliária

Pres. Vargas, 290 C&C Cosult. Set/07 2.356 2.100 256
10º ao 13º andar Imobiliária

Total 35.956 27.601 8.355

c. Operações com Participantes

A Fundação mantém Provisão para Devedores Duvidosos no
montante de R$ 1.683 (R$ 1.654 em 2006), para fazer face
a eventual inadimplência na carteira de empréstimos e
financiamentos concedidos aos participantes dos Planos de
Benefícios administrados pela TELOS.
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Enquadramento dos
Investimentos

Em agosto de 2007 a TELOS emitiu Relatório de
Cumprimento de Enquadramento, demonstrando o seu
enquadramento nos limites de investimento em renda variá-
vel determinados pela Resolução do Conselho Monetário
Nacional nº 3121 de 25 de setembro de 2003. A Adminis-
tração da TELOS passou a considerar que a Fundação está
enquadrada nesse limite baseando-se no fato de que em 1º
de abril de 2007 terminou o prazo de carência para a con-
versão das debêntures da Tupy S.A. em ações, de forma que
tais debêntures passaram a ser consideradas no cálculo do
enquadramento dos investimentos em renda variável. Tal
entendimento foi corroborado por consultor jurídico externo e
o Relatório de Cumprimento de Enquadramento aprovado
pelo Conselho Fiscal da TELOS em 28 de agosto de 2007,
reconhecendo que a Fundação cumpriu o Plano de
Enquadramento em Renda Variável.

Em setembro de 2007, cumprindo determinação do Conselho
Fiscal, a TELOS encaminhou o Relatório de Cumprimento de
Enquadramento e o respectivo Parecer do Conselho Fiscal à
Secretaria de Previdência Complementar. Tais documentos
ainda estão sob análise daquele Órgão Regulador.

Adicionalmente, em 21 de novembro de 2007, conforme
divulgado em fato relevante da Tupy S.A., foram convertidas
pelos demais debenturistas dessa empresa 23.577 debên-
tures em 28.681.525.802 ações ordinárias, representando
aumento do capital social de R$ 285.572.595,39. Sendo
assim, a participação societária da TELOS nessa empresa
passou a ser de 10,5% o que torna a Entidade enquadrada
aos limites da legislação em vigor.

Exigível Contingencial

2007 2006

Programa Previdencial:
Ações cíveis e trabalhistas 21.350 20.669
Depósitos judiciais (3.016) (2.497)
Ajuste de Tábua Biométrica (a) 47.301 -

65.635 18.172

Programa Assistencial:
Benefício em litígio 222 13
Depósitos judiciais (111) -

111 13

Programa Administrativo:
Ações trabalhistas 62 63
PIS/COFINS liminar 433 366

495 429

Programa de Investimento:
PIS/COFINS s/ aluguéis (b) 3.398 3.223
Investimentos Imobiliários 1.203 -
IOF (c) 2.689 2.689
Depósitos judiciais (c) (2.689) (2.689)
IPTU (d) 3.860 3.860
Depósitos judiciais (d) (3.860) (3.860)

4.601 3.223

Total 70.842 21.837

(a) Em 28 de março de 2006 o Conselho de Gestão de Previ-
dência Complementar emitiu a Resolução MPS / CGPC nº 18,
que determinou que as entidades de previdência com-
plementar utilizem, em seus cálculos atuariais para a
determinação de suas provisões matemáticas, a tábua
biométrica de projeção da longevidade dos seus partici-
pantes mais adequada à sua massa de participantes, sendo
que a tábua biométrica adotada deve gerar expectativa
de vida igual ou superior à compreendida na AT-83. A
referida Resolução estabelece ainda que as entidades
que utilizem tábua com expectativa de vida inferior à AT-83
deverá efetuar a sua adequação até 31 de dezembro de 2008.

A TELOS, em linha com a Lei Complementar 109, pro-
mulgada em 29 de maio de 2001, avalia periodicamente
a aderência da massa em relação à Tábua de Morta-
lidade utilizada e, em função disso, nos últimos 5 anos,
vem promovendo a mudança da tábua biométrica utiliza-
da de acordo com a evolução da sua massa de partici-
pantes. A seguir demonstram-se as tábuas biométricas
utilizadas nos últimos anos:
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Ano Tábua

2003 UP-94 com 3 anos de agravamento

2004 e 2005 UP-94 com 2 anos de agravamento

2006 e 2007 UP-94

Em 31 de dezembro de 2007 a TELOS utilizou a tábua
UP-94 para o cálculo das provisões matemáticas, que, de
forma geral, considera uma longevidade menor que a
considerada na AT-83. A opção pela adoção da UP-94 em
2006 e 2007 se deve ao fato da Administração e seus
atuários entenderem que o comportamento da massa
dos seus participantes assistidos está aderente à Tábua
de Mortalidade UP-94.

Em 31 de dezembro de 2007, a Administração da TELOS,
conforme aprovado pelo seu Conselho Deliberativo, con-
tabilizou uma provisão no montante de R$47.301, sendo
R$9.348 referentes ao Plano de Contribuição Definida e
R$37.953 referentes ao Plano de Benefício Definido, para
a mudança da tábua biométrica UP-94 para a AT-83. Tal
montante está apresentado no exigível contingencial,
dado que o mesmo representa uma estimativa e não um
cálculo atuarial apurado.

Adicionalmente, a Administração entende que a Reserva de
Contingência hoje existente, no montante de R$ 113.404,
e a provisão ora constituída, são suficientes para absorver
os efeitos provenientes da mudança de tábua prevista na
legislação atual a qual a TELOS está sujeita.

(b) Sustenta a ABRAPP que, conforme determina a Resolução
CMN nº 3.456, de 1º de junho de 2007, as Entidade
Fechadas de Previdência Complementar poderão ter par-
te de seus recursos garantidores aplicados no segmento
de imóveis. Dessa forma, segundo entendimento de
grande parte do setor, esses rendimentos deveriam ser
considerados “aplicações financeiras destinadas ao
pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão,
pecúlio e de resgate”, e portanto, dedutíveis da base de
cálculo das contribuições para PIS/COFINS, em conformi-
dade com a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001.

O Exigível contingencial do programa de investimento
registra as provisões de PIS/COFINS sobre receita de
aluguéis, pois a IN/SRF nº 170, de 4 de julho de 2002 não
incluiu no seu elenco de deduções as receitas de
aluguéis, venda de imóveis e reavaliações da carteira de
investimentos imobiliários.

A TELOS, ao tomar esta decisão, segue a mesma postu-
ra adotada pela maioria das Entidades de Previdência
Complementar que, conforme orientação da Associação
Brasileira de Entidade Fechadas de Previdência Comple-
mentar (“ABRAPP”) exclui da base de cálculo de PIS /
COFINS a citada receita.

(c) A Fundação questionou judicialmente a incidência do
Imposto sobre Operações financeiras - IOF sobre suas
operações, tendo efetuado depósitos judiciais no montante
de R$ 2.689, mediante liminar obtida junto à Justiça
Federal, mantendo o montante equivalente devidamente
provisionado. Em razão de sua adesão ao Regime Especial
de Tributação - RET, a TELOS efetuou o pagamento dos
impostos em atraso, de forma parcelada, conforme legis-
lação que instituiu o RET. Ato contínuo, a TELOS, no pre-
sente momento, está pleiteando o levantamento, em seu
favor, dos valores de IOF depositados judicialmente.

(d) Referem-se a questionamentos judiciais efetuados pela
TELOS ao Município do Rio de Janeiro, relativos ao IPTU e
Taxas municipais incidentes sobre os imóveis da TELOS no
período de 1989 a 2002, questionamentos estes que, (i)
para o período de 1989 a 1993, consistem no ajuizamento
de 15 ações de execução pelo Município, cujos valores
estão integralmente depositados judicialmente pela TELOS;
(ii) para o período de 1994 e 1997, consistem em medidas
cautelares ajuizadas pela TELOS onde, em cada exercício,
foram depositados judicialmente os valores integrais das
quotas e taxas referentes a todas as inscrições imobiliárias
da TELOS; e (iii) para o período de 1998 a 2002, consistem
em 42 execuções fiscais movidas pelo Município, cujos
valores estão integralmente depositados administrativa-
mente junto à Secretaria de Fazenda do Município.

A TELOS é ré em uma ação civil que objetiva sua conde-
nação solidária ao pagamento de indenização por prejuí-
zos materiais e morais suportados em decorrência de
sua alegada ação lesiva no âmbito da cadeia de controle
de duas concessionárias de telefonia brasileira. O mon-
tante estimado em questão, cerca de aproximadamente
R$27.765 calculados em função da participação da
Fundação na empresa “holding” dessas concessionárias,
foi considerado como de probabilidade de perda possível
pelos consultores jurídicos e, por esse motivo, não foi, até
o momento, constituída nenhum tipo de provisão.
Contudo, a Administração, respaldada em entendimentos
junto ao escritório de advocacia que patrocina a causa,
entende que em caso de condenação os valores a serem
pagos sofrerão considerável redução.
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Exigível atuarial, reservas 
técnicas e fundos

a. Mutação do Exigível Atuarial, 
Reservas Técnicas e Fundos

Exigível atuarial e Fundosreservas técnicas

Saldo em 31 de dezembro de 2006 3.068.127 115.345

Superávit do período -

Constituição de provisões
matemáticas e reversão de fundos 298.765 (14.265)

Saldo em 31 de dezembro de 2007 3.366.892 101.080

b. Exigível Atuarial

Composição consolidada do exigível atuarial:

2007 2006

Provisões matemáticas:

Benefícios concedidos:
PBD 1.204.387 1.127.381
PCD 1.039.286 917.686

2.243.673 2.045.067

Benefícios a conceder:
PBD 3.595 3.378
PCD 1.006.220 906.278

1.009.815 909.656

3.253.488 2.954.723

As provisões matemáticas foram constituídas de acordo com
os cálculos efetuados pelo atuário interno, em conformidade
com os critérios aprovados pela SPC.

Provisão matemática de benefícios concedidos

No que tange ao PBD, essa provisão é a diferença entre o
valor atual dos encargos assumidos pela TELOS em
relação aos participantes em gozo de rendas de comple-
mentações de aposentadorias e pensões e de renda men-
sal vitalícia, e o valor atual das contribuições que por eles
ou pelos Patrocinadores venham a ser recolhidas à TELOS,
para a sustentação dos referidos encargos, de acordo com
o plano de custeio.

Em relação ao PCD, a provisão matemática de benefícios
concedidos corresponde ao valor atual dos encargos assumi-
dos pela TELOS em relação aos participantes em gozo de
rendas iniciadas de aposentadoria, incapacidade, pensão e
benefício diferido por desligamento.

Provisão matemática de benefícios a conceder

A provisão matemática de benefícios a conceder do PBD é
a diferença entre o valor atual dos encargos a serem
assumidos pela TELOS, em relação aos participantes que
ainda não estejam em gozo de rendas de complementações
de aposentadorias e pensões e de renda mensal vitalícia, e
o valor atual das contribuições que por eles ou pelos
Patrocinadores venham a ser recolhidas à TELOS, para a
sustentação dos referidos encargos, de acordo com o plano
de custeio em vigor.

No caso do PCD, a provisão matemática de benefícios a
conceder é o total dos saldos das contas previdenciárias
dos participantes que ainda não estão em gozo de benefí-
cio de prestação continuada, acrescido do total do saldo da
conta de contribuição destinada ao financiamento do saldo
da Conta Projetada, para os casos de incapacidade ou
morte em atividade.

Principais premissas atuariais utilizadas:

Fatores econômicos

(i) Taxa de desconto a valor Inflação + 6,0% a.a = 11,3% a.a.
presente de obrigação atuarial

(ii) Taxa de rendimento esperado Inflação + 6,0% a.a = 11,3% a.a.
sobre os ativos do plano

(iii) Crescimento salarial médio, Inflação 
crescimento do benefício do INSS
e reajuste do benefício do plano

(iv) Taxa anual de inflação 4,5% a.a.
a longo prazo (5,0% até maio de 2006)

(v) Capacidade salarial e de benefícios 0,98 (*)

(*) O fator de capacidade tem por objetivo refletir a defasagem dos valores
monetários observados na data da avaliação, considerando a periodicidade
e os índices utilizados para a recuperação das perdas inflacionárias.
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Fatores biométricos 2007 e 2006

(i) Tábua de mortalidade geral UP-94 

(ii) Tábua de mortalidade de inválidos CSO-41 

(iii) Tábua de entrada em invalidez Tábua Mercer de 
entrada em invalidez

(iv) Rotatividade Não utilizada

c. Reservas Técnicas e Fundos

As reservas técnicas e os fundos foram avaliados de acordo
com o plano de custeio em vigor aprovado pelo Conselho
Deliberativo e homologado pelos Patrocinadores, e, também,
com base na avaliação atuarial realizada no período sob
responsabilidade de atuário interno.

Reservas

O superávit técnico é constituído pelo excedente patrimonial
em relação aos compromissos totais da Fundação. Desse
excedente, o valor correspondente a até 25% das provisões
matemáticas é destinado à reserva de contingência, classifi-
cada em subgrupo do superávit técnico, e o restante, se hou-
ver, deve ser destinado a reservas para ajuste do plano.

Fundos

O total de fundos previdenciais em 31 de dezembro de 2007
é de R$ 43.673 (R$ 45.968 em 2006), composto conforme
abaixo:

2007 2006

Fundo de Cobertura de Oscilação de Riscos 6.197 5.305

Fundo por Perda de Saldo 37.476 27.681

Fundo do Pecúlio Complementar - 12.982

43.673 45.968

• Fundo de Cobertura de Oscilação de Riscos do Plano de
Benefício Definido - Instituído para dar cobertura a eventuais
desvios desfavoráveis na ocorrência de eventos previstos
no Plano de Custeio e determinado por cálculos atuariais; e

• Fundo por Perda de Saldo - De acordo com o artigo 28 do
Regulamento do Plano de Contribuição Definida - PCD, é
constituído quando existe saldo positivo na Conta Total do
Participante. Quando da sua opção pelo resgate ou pela
portabilidade, este saldo é depositado em fundo específico
a ser determinado pela Diretoria-Executiva, sendo sua uti-
lização estabelecida no plano de custeio anual, aprovado
pelo Conselho Deliberativo e embasada em manifestação
atuarial, observada a legislação aplicável, vedado o seu
retorno ao Patrocinador.

Resultado dos Investimentos

Nos programas previdencial, assistencial e administrativo, o
item Resultado dos Investimentos representa o valor líquido
das importâncias transferidas do programa de investimentos
para esses programas, a título de remuneração dos respecti-
vos investimentos líquidos.

No programa de investimentos, o item Resultados Transfe-
ridos para Outros Programas representa a soma das trans-
ferências mencionadas acima.

ROBERTO DURÃES DE PINHO
Presidente

ROBSON CANDIDO DA SILVA
Contador 

CRC RJ  073.747/O-6
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Parecer do Atuário Externo

SI S P R E V CO N S U LTO R I A E SI S T E M A S

SCS – 013/08                                                                                Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2008

À 
Telos Fundação EMBRATEL de Seguridade Social 

Prezados Senhores: 

1 - Examinamos o Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2007, os Pareceres do PBD – Plano de Benefício
Definido e do PCD – Plano de Contribuição Definida da atuária Rita Maia Sanches Rodrigues e os resulta-
dos da Reavaliação Atuarial de outubro de 2007.

2 - O Balanço Consolidado mostra que as Provisões Matemáticas são de R$ 3.253.488 mil, sendo
R$ 2.243.673 mil para a cobertura de Benefícios Concedidos e R$ 1.009.815 mil para Benefícios a Conceder.

3 - Ao Plano de Benefício Definido - PBD está associada uma Provisão Matemática de Benefícios Concedidos,
no valor de R$ 1.204.387 mil, para garantia de 3.501 benefícios, e uma Provisão Matemática  de  Benefícios
a  Conceder  no valor  de  R$ 3.595 mil, para cobertura de 9 participantes ativos. Foi constituído um Fundo
de Cobertura de Oscilação de Riscos, no valor de R$ 6.197 mil, e existe um Superávit Técnico de R$ 65.923
mil, representando 5,4% das Provisões Matemáticas do PBD que foi destinado a uma Reserva de Contingência.

4 - Ao Plano de  Contribução Definida - PCD cabe uma Provisão Matemática de Benefícios Concedidos no
valor de R$ 1.039.286 mil, para cobertura de 2.414 benefícios e uma Provisão Matemática  de  Benefícios  a
Conceder  de  R$ 1.006.220 mil, relativa  a 6.270 participantes ativos. Foi constituído um Fundo por Perda
de Saldo, no valor de R$ 37.476 mil, e existe, ainda, um Superávit Técnico de R$ 47.481 mil, representando
2,3% das Provisões Matemáticas do PCD que foi destinado a uma Reserva de Contingência.

5 - A Telos já deu o primeiro passo para a adoção da tábua de mortalidade geral AT 83, em conformidade com
a Resolução CGPC n° 18, de 28/03/2006, ao provisionar no seu passivo os montantes de  R$ 37.953 mil e
R$ 9.348 mil, para o PBD e para o PCD, respectivamente, visando à troca da tábua de mortalidade geral.

6 - É nosso parecer que ambos os planos de benefícios da Telos apresentam equilíbrio financeiro atuarial,
com superávits.

Atenciosamente,

Prof. Ricardo M. Frischtak
MIBA 574
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Parecer dos Auditores Independentes

KPMG AU D I TO R E S IN D E PE N D E N T E S

Aos 
Administradores, Participantes e Patrocinadores da
TELOS - Fundação Embratel de Seguridade Social
Rio de Janeiro - RJ

Examinamos os balanços patrimoniais da TELOS - Fundação Embratel de Seguridade Social levantados em 31
de dezembro de 2007 e 2006 e as respectivas demonstrações de resultados e dos fluxos financeiros, correspon-
dentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam:
(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas
contábil e de controles internos da Entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos regis-
tros que suportam os valores e as informações financeiras divulgados; (c) a avaliação das práticas e das estima-
tivas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Entidade, bem como da apresentação das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam, adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da TELOS - Fundação Embratel de Seguridade Social
em 31 de dezembro de 2007 e 2006, os resultados de suas operações e seus fluxos financeiros correspondentes
aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

25 de janeiro de 2008

KPMG Auditores Independentes
CRC-SP-14.428/O-6-F-RJ

José M. Matos Nicolau
Contador CRC-RJ-42.216/O-7
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Parecer do Conselho Fiscal

EM I T I D O N A 152ª RE U N I Ã O D O CO N S E L H O FI S C A L

RE A L I Z A D A E M 18 D E F EV E R E I RO D E 2008

O Conselho Fiscal da TELOS – Fundação Embratel de Seguridade Social, após exame das 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, apoiados ainda 
nos pareceres sem ressalvas do atuário externo, SISPREV CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA., 

e do auditor independente, KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, é de opinião que as referidas 
demonstrações refletem a posição patrimonial e financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2007, 

estando em condições de merecer aprovação por parte do Conselho Deliberativo.

JORGE GONÇALVES FONSECA
Presidente do Conselho

ROBERTO CATALÃO CARDOSO
Membro Efetivo

HELIO LOSITO
Membro Efetivo - Eleito
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O Conselho Deliberativo da TELOS - Fundação EMBRATEL de Seguridade Social,
em sua 232ª Reunião, realizada em 11 de março de 2008,

C O N S I D E R A N D O

• A competência que lhe confere o inciso VI do artigo 39 do Estatuto da Telos;

• A avaliação atuarial elaborada pela Fundação; e

• O parecer do atuário interno da Telos, bem como os pareceres, sem restrições,
da KPMG Auditores Independentes, auditoria externa contratada, e do Conselho
Fiscal da Fundação.

D E L I B E R A

1. Aprovar as Demonstrações Contábeis e a Prestação de Contas relativas ao
exercício de 2007. 

2. Recomendar à Diretoria Executiva da Telos o encaminhamento de exemplares
dos documentos ora aprovados à Secretaria de Previdência Complementar. 

Rio de Janeiro, 11  de março de 2008.

CARLOS HENRIQUE MOREIRA
Presidente

DELIBERAÇÃO DO
CONSELHO DELIBERATIVO

APROVA AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS E A PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DA DIRETORIA RELATIVAS 
AO EXERCÍCIO DE 2007

DCD - 01/2008

VIGÊNCIA

11/03/2008
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