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

Patrocinada pela Embratel, Star One, PrimeSys, TV SAT e 
pela própria TELOS, é a responsável pela administração 
dos Benefícios Previdenciários oferecidos por estas em-
presas aos seus empregados através do Plano de Contri-
buição Definida (PCD) e do Plano de Benefício Definido 
(PBD), fechado a novas adesões desde janeiro de 1999. 

Missão
Instituir e Administrar Planos de Previdência Comple-
mentar, garantindo a concessão de benefícios de natu-
reza previdenciária através da gestão eficaz dos recursos 
aportados, observando as expectativas de seus Partici-
pantes e Patrocinadores.

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

Política da Qualidade 
A TELOS é comprometida com um Sistema de Qualida-
de e está focada na satisfação, atual e futura, de seus 
participantes e patrocinadores, mediante adoção de 
práticas que asseguram a correta concessão de benefí-
cios previdenciários 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 
resultados serão sempre desafios a superar, com segu-
rança, através da melhoria contínua dos processos. 

Órgãos Estatutários 

CONSELHO DELIBERATIVO
Carlos Henrique Moreira - PRESIDENTE •	

Simone Paulino de Barros (até 22 de novembro)•	

Dario Balesdent Filho (empossado em 23 de novem-•	
bro) 

Nélson Laureano Filho •	

Gilberto da Silva Nunes •	

Hélio Manoel dos Santos Filho •	

CONSELHO FISCAL
Jorge Gonçalves Fonseca – Presidente (até 22 de no-•	
vembro)

Silvia Teixeira – Presidente (empossada em 23 de no-•	
vembro) 

Hélio Losito (até 22 de novembro)•	

Ivo Marins (empossado em 23 de novembro)•	

Roberto Catalão Cardoso (até 22 de novembro)•	

Geraldo Pimentel de Oliveira (empossado em 23 de •	
novembro)

DIRETORIA EXECUTIVA
Roberto Durães de Pinho 
Presidente

Andrea Morango Pittigliani 
Diretora Financeira  

Carlos Alberto Tavares de Almeida                   
Diretor de Seguridade



M e n S a G e M  a o S  P a R t i C i P a n t e S

através do conteúdo deste Relatório, apresentamos os resultados de nossa adminis-
tração em 2008. Um ano marcado por uma das maiores crises econômicas dos úl-
timos tempos. E é com grande satisfação que afirmamos que a TELOS ultrapassou, 

com segurança, este ano atípico e desafiador, apresentando um superávit total de mais de  
R$ 83 milhões, tendo sido inclusive apontada pela Revista EXAME como a entidade de me-
lhor rentabilidade no ano entre os 20 maiores fundos de pensão do país. 

O Plano de Benefício Definido – PBD, mesmo contando com  14% dos investimentos em 
Renda Variável, obteve uma rentabilidade de 18,99%, atingindo 121,4% da meta esta-
belecida para o Plano. Já o  Plano de Contribuição Definida – PCD, em relação às reservas 
de benefícios  vitalícios, obteve 17,15% de rentabilidade, o que corresponde a 109,6% da 
meta que para os dois Planos é o IGP-DI + 6%aa. 

Quanto aos recursos dos participantes  aposentados em Saque Programado a rentabilida-
de ficou entre 5,7% e 17,15% e o  patrimônio de cada participante ativo do PCD obteve 
resultado que variou entre -23,7%  e 12,1%. Nas duas situações, a rentabilidade variou de 
acordo com o  perfil de investimento definido individualmente. 

O bom desempenho financeiro, mais uma vez alcançado em função da execução de uma 
política de investimentos focada no longo prazo, confirma o equilíbrio dos planos de benefí-
cios e a saúde financeira e atuarial da TELOS.

Os números são ainda mais significativos quando se recorda a mudança na tábua de mor-
talidade feita no ano passado. A tábua UP-94 foi substituída pela AT-83. A troca elevou as 
Reservas Matemáticas dos Benefícios Concedidos e, mesmo assim, a TELOS conseguiu obter 
superávit.

O resultado do planejamento estratégico dos investimentos, além de garantir o cumprimen-
to do compromisso com os Assistidos, proporcionou a todos os  aposentados e pensionistas, 
reajustes dos benefícios superiores ao índice oficial que mede a inflação para cidadãos de 
terceira idade - o IPC-3i.

A segurança transmitida pela Fundação foi um dos atributos melhor avaliado pelos Partici-
pantes na pesquisa de satisfação anual e, com certeza, contribuiu para que a TELOS obtives-
se um índice de aprovação geral de 93%.

Ações como a implantação da nova central telefônica com um serviço de voz digitalizada mo-
derno e de simples utilização, a qualidade do atendimento, a pontualidade dos pagamentos, 
a segurança e transparência na aplicação de recursos foram destaques na mesma pesquisa.

Neste cenário de melhoria da qualidade dos serviços prestados, reformamos as instalações da 
TELOS para proporcionar mais conforto aos Participantes que buscam atendimento pessoal.

Por fim, registramos nosso agradecimento aos empregados da TELOS, aos membros dos 
Conselhos Deliberativo que tiveram atuação decisiva nas ações realizadas, ao Conselho Fis-
cal, aos Patrocinadores e à ASASTEL. E, convidamos todos a conhecerem os dados e nú-
meros que representam o resultado da confiança depositada na TELOS pelos quase 13 mil 
Participantes.

DIRETORIA EXECUTIVA
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R e l a C i o n a M e n t o

em 2008, para garantir uma comunicação eficaz e ca-
paz de atender as necessidades de informações por 
parte dos Participantes e Assistidos, a TELOS investiu 

na implantação de uma nova central telefônica com uma 
Unidade de Resposta Audível (URA)  proporcionando não 
apenas agilidade  no contato, mas também qualidade no 
atendimento prestado.

Através da URA, informações básicas como simulações de 
empréstimos e de resgates e valores mensais dos benefí-
cios, dentre outros serviços, passaram a ser fornecidas por 
meio de voz digitalizada, durante 24 horas. 

Atendimento a Participante
A Central de Atendimento TELOS registrou mais de 65 mil 
atendimentos correspondente a, aproximadamente, 76 
mil solicitações de serviços. 

Verifique no gráfico os canais de atendimento mais utili-
zados em 2008:

Pesquisa de Satisfação
Pelo quarto ano consecutivo a TELOS avaliou a satisfa-
ção dos Participantes Ativos e Assistidos através de pes-
quisa telefônica realizada por empresa especializada. 
Os resultados revelam que 93% dos participantes estão 
satisfeitos com a Fundação e afirmam que de uma ma-
neira geral a consideram ótima ou boa, 4% avaliam a 
TELOS como regular e apenas 3% como ruim ou péssima.

Ainda sobre a pesquisa realizada pelo Instituto de 
Pesquisa Insider, a Fundação foi avaliada como uma 
entidade segura por 97% dos entrevistados, eficien-
te (94%), moderna (89%) e transparente (87%).

A boa orientação sobre os planos de benefícios, a percep-
ção de que a Fundação melhorou no último ano e a segu-
rança quanto a situação financeira foram apontados pe-
los 1400 entrevistados como aspectos positivos da TELOS. 

A aplicação dos recursos financeiros realizada pela Fun-
dação recebeu uma excelente avaliação. 97%dos parti-
cipantes ativos estão satisfeitos com os gestores selecio-
nados pela TELOS para administração dos recursos em 
renda fixa. Na renda variável, 95% dos Participantes Ati-
vos aprovam os atuais gestores. Finalmente, 89% estão 
muito satisfeitos com as informações financeiras presta-
das pela TELOS.

Eleição para Conselhos 
Como acontece a cada três anos, realizamos a eleição di-
reta para a escolha de representantes dos Participantes e 
Assistidos nos Conselhos.

A eleição aconteceu em  novembro de 2008, para a esco-
lha de 2 (dois) membros titulares para o Conselho Delibe-
rativo e 1 (um) para o Conselho Fiscal, juntamente com 
seus respectivos suplentes. 

Campanha Evolua 
Engajada no combate ao desperdício de papel, que con-
tribui para o desmatamento, a Fundação lançou a cam-
panha Evolua. Os participantes e assistidos que aderirem 
a campanha autorizaram o envio de informações e comu-
nicados da TELOS por e-mail, evitando assim a impressão 
dos mesmos.  Ao final de 2008, 1529  Participantes já ha-
viam aderido à campanha por um consumo consciente.

CANAIS DE ATENDImENTO

8.085

8.709
10.874

37.679
Outros

E-mail
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Telefônico

2006 2007 2008

86%

92%
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Certificação ISO 9001:2000 
A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT man-
teve a certificação ISO 9001 para os processos de Conces-
são de Benefícios, concedida à Fundação em 2007. 

Além da manutenção da certificação, o escopo do Sis-
tema de Gestão de Qualidade foi ampliado, tendo sido 
agregados os processos de Recebimento de Contribui-
ções e Manutenção de Benefícios, além da melhoria pro-
vocada pela incorporação da Solicitação de Serviços de 
Informática e Atendimento ao Cliente Interno ao Sistema 
de Gestão

O processo de concessão de benefícios previdenciários é  
monitorado através de pesquisa mensal realizada logo 
após a aposentadoria TELOS. No decorrer de 2008, 91% 
dos entrevistados consideraram que, de uma forma geral, 
o processo de concessão de benefício atendeu às suas ex-
pectativas. 

Alterações nos regulamentos 
dos Planos    
A atual versão do Regulamento do Plano de Benefício 
Definido (PBD), aprovada pela Secretaria de Previdência 
Complementar (SPC) em 21 de janeiro de 2008, veio sa-
tisfazer a uma antiga demanda dos Participantes.

A partir da aprovação, o Pecúlio por Aposentadoria pas-
sou a ser concedido sem a obrigação de contratação do 
Pecúlio Complementar.

Aos Participantes que já haviam aderido ao Pecúlio Com-
plementar foi concedido prazo de 6 meses, a partir da 
data de aprovação do Regulamento, para que optassem 
por deixar de contribuir para o Pecúlio Complementar, 
desonerando-se deste compromisso.

Para aqueles não inscritos no Pecúlio Complementar, 
também foi concedido o prazo de 6 meses para que, caso 
desejassem, aderissem ao benefício, desde que requeres-
sem, na mesma época, o Pecúlio por Aposentadoria.

Em 2008 o Regulamento do Plano de Contribuição Defini-
da (PCD) não foi alterado.

Novos patrocinadores
A PrimeSys Soluções Empresariais S/A e a EMBRATEL  
TVSAT Telecomunicações LTDA passaram a integrar o rol 
de Patrocinadores da TELOS em 2008. 

Participantes TELOS
Ao final do exercício a TELOS registrava 12.518 Partici-
pantes distribuídos nos Planos de Contribuição Definida 
(PCD) e Benefício Definido (PBD), a saber: 

PBD
Este plano contava em dezembro de 2008 com 3.475 Par-
ticipantes, sendo 3.468 Assistidos, 5 Ativos e 2 em Manu-
tenção de Inscrição .

PCD
Integravam o Plano, em dezembro de 2008, 5.950 Ativos, 
2.581 Assistidos, 297 Autopatrocinados e 484 Vinculados.   

Benefícios e Institutos 
PCD
A manutenção dos benefícios do PCD representou uma 
despesa  de R$ 104,1 milhões, sendo R$ 102,6 milhões 
com o  pagamento de aposentadorias e R$ 1,5 milhões 
com pensões. A Portabilidade de recursos para outras 
entidades de previdência e o pagamento de resgates 
de contribuições corresponderam aproximadamente a  
R$ 19 milhões.

Concessões em 2008
APOSENTADORIAS

TIPO SAqUE 
PROGRAmADO

RENDA  mENSAL VITALÍCIA
TIPO DE REAjUSTE

IGP-DI RENTABILIDADE
COM PENSÃO  – 3 13
SEM PENSÃO 131 3 5
TOTAL 131 24

PENSÕES POR mORTE

SAqUE 
PROGRAmADO

RENDA mENSAL 
VITALÍCIA

PAGAmENTO 
ÚNICO

TIPO DE REAjUSTE
IGP RENTABILIDADE

3 4 5 1
TOTAL 12 1

PBD
Foram desembolsados R$ 95,5 milhões com o pagamen-
to das aposentadorias e R$ 13,6 milhões com pensões 
para os  Assistidos do PBD, gerando um valor total de  
R$ 109,1 milhões.

G e S tã o  P R e v i d e n C i a l
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Concessões em 2008
TIPO qUANTIDADE

 APOSENTADORIA 1
PENSÃO POR MORTE 31
PECULIO APOSENTADORIA 218

MORTE OU COMPEMENTAR 42

Reajuste anual de Benefícios
Os índices de reajustes dos benefícios de aposentadorias 
e pensões da TELOS foram superiores à infl ação. Indepen-
dentemente  do Plano, os que optaram pela variação do 
IGP-DI tiveram um reajuste de 11,19%.

O aumento na renda dos Assistidos do PCD que escolhe-
ram a Rentabilidade da Conta Coletiva como índice de 
reajuste foi de 12,06% ou 15,33%, respectivamente, de 
acordo com a taxa de juros de 6% ou 3% utilizada no 
cálculo original do benefício.

Já os Assistidos  do PBD que ainda se mantêm vinculados 
à Equivalência Salarial tiveram um reajuste de 7,26%. 
Estes Participantes podem realizar a troca pelo índice de 
variação do IGP-DI a qualquer tempo.

Índices de Reajuste X IPC 3i
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Empréstimo
A Assistência Financeira é oferecida aos Participantes  e 
Assistidos através da concessão de empréstimos com ta-
xas que, mesmo atendendo à meta atuarial dos planos de 
benefícios, são significativamente inferiores às praticadas 
por outros segmentos do mercado. 

Na renovação da apólice de seguros prestamista – contra-
tada para garantir a cobertura nos casos de inadimplência 
provocada por óbito dos mutuários, a TELOS conseguiu 
isentar da obrigação do preenchimento da Declaração 
Pessoal de Saúde, os Participantes e Assistidos que re-
quererem empréstimos de valores inferiores a R$ 30 mil e  
15 mil, respectivamente. 

Empréstimos requeridos em 2008:

DESCRIçãO
CONCESSãO

qUANTIDADE R$ / mIL

Empréstimo Simples - PBD 974 14.043
Empréstimo Simples - PCD 2.287 29.794

Total 3.261 43.837

Certificação ISO 9001:2000
Após ser submetida à uma nova auditoria realizada pela 
ABNT, a TELOS assegurou  para o processo de concessão 
de empréstimos, a manutenção da certificação conquis-
tada  em 2007.

Este processo foi um dos itens avaliados na Pesquisa de 
Satisfação Anual e obteve para itens como prazos de pa-
gamento e de liberação do crédito, índices de satisfação 
superiores a 90% e para características tais como taxas, 
limites e burocracia, aprovação superior a 74% dos en-
trevistados.

FONTE:
1 - INSS (www.inss.gov.br)
2 - Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br)

79,52%

48,52%

28,44%

14,82%

Empréstimo
tELos

Emp. Consig.
inss

Crédito 
pEssoaL

ChEquE 
EspECiaL

Operações de crédito - taxa anual
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Composição das Carteiras de Investimentos

CARTEIRA GLOBAL

SEGmENTO
DEzEmBRO 2007 DEzEmBRO 2008

VALORES Em R$/mIL % VALORES Em R$/mIL %
Renda Fixa 2.951.425 86,10% 3.272.282 88,27%
Renda Variável 369.874 10,79% 326.658 8,81%
Imóveis 49.205 1,44% 54.950 1,48%
Emp/Finan. 57.304 1,67% 53.052 1,44%
Total 3.427.808 100,00% 3.706.942 100,00%

SEGmENTO
DEzEmBRO 2007 DEzEmBRO 2008

VALORES Em R$/mIL % VALORES Em R$/mIL %
Renda Fixa 1.079.428 81,75% 1.185.912 80,76%
Renda Variável 176.855 13,40% 213.539 14,54%
Imóveis 49.205 3,73% 54.950 3,74%
Empréstimos 13.583 1,03% 12.705 0,87%
Financiamentos 1.218 0,09% 1.260 0,09%
Total 1.320.289 100,00%       1.468.366 100,00%

Alocação de Recursos por Plano

PLANO DE CONTRIBUIçãO DEFINIDA - PCD

SEGmENTO
DEzEmBRO 2007 DEzEmBRO 2008

VALORES Em R$/mIL % VALORES Em R$/mIL %
Renda Fixa 1.814.566 88,50% 2.043.607 93,07%
Renda Variável 193.019 9,42% 113.119 5,15%
Imóveis 0 0,00% 0 0,00%
Empréstimos 30.077 1,47% 28.212 1,28%
Financiamentos 12.426 0,61% 10.876 0,50%

Total 2.050.088 100,00%       2.195.814 100,00%

SEGmENTO
DEzEmBRO 2007 DEzEmBRO 2008

VALORES Em R$/mIL % VALORES Em R$/mIL %
Renda Fixa 57.431 100,00% 42.762 100,00%
Renda Variável 0 0,00% 0 0,00%
Imóveis 0 0,00% 0 0,00%
Emp/Finan. 0 0,00% 0 0,00%
Total 57.431 100,00% 42.762 100,00%

PROGRAmA ASSISTENCIAL / ADmINISTRATIVO

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - PBD
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mODALIDADE DE APLICAçãO VALOR INVESTIDO (R$/mIL) % ALOCADO
POLÍTICA DE INVESTImENTOS 2008

LImITE mÍNImO LImITE mÁXImO
1 - Renda Fixa 1.185.912 80,76% 65,00% 100,00%
Baixo risco de crédito 1.185.912 80,76% 65,00% 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 213.539 14,54% 0,00% 25,00%
Empresas com IGC/ Bovespa 0 0,00% 0,00% 12,00%
Empresas sem IGC / Bovespa 148.122 10,09% 0,00% 12,00%
Sociedade de Propósito Específico 65.417 4,46% 0,00% 13,00%
3 - Imóveis 54.950 3,74% 0,00% 7,00%
Investimentos Visando Ulterior 
Alienação

0 0,00% 0,00% 0,00%

Investimentos Visando Aluguéis e Renda 48.938 3,33% 0,00% 7,00%
Fundos de Investimento Imobiliário 3.706 0,25% 0,00% 2,00%
Outros Investimentos Imobiliários 2.306 0,16% 0,00% 1,00%
4 - Empréstimos e Financiamentos 13.965 0,95% 0,00% 3,00%
Empréstimo 12.705 0,87% 0,00% 3,00%
Financiamento 1.260 0,09% 0,00% 1,00%
Total 1.468.366 100,00%   

mODALIDADE DE APLICAçãO VALOR INVESTIDO (R$/mIL) % ALOCADO
POLÍTICA DE INVESTImENTOS 2008

LImITE mÍNImO LImITE mÁXImO
1  -  Renda Fixa 2.045.836 93,17% 81,00% 100,00%
Baixo risco de crédito 2.045.836 93,17% 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 110.890 5,05% 0,00% 15,00%
Empresas com IGC/ Bovespa 71.021 3,23% 0,00% 15,00%
Empresas sem IGC / Bovespa 39.869 1,82% 0,00% 15,00%
Sociedade de Propósito Específico 0 0,00% 0,00% 0,00%
3 - Imóveis 0 0,00% 0,00% 0,00%
Investimentos Visando Ulterior Aliena-
ção

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 39.088 1,78% 0,00% 4,00%
Empréstimo 28.212 1,28% 0,00% 4,00%
Financiamento 10.876 0,50% 0,00% 1,00%
Total 2.195.814 100,00%   

Carteiras de Investimento por Plano

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - PBD

PLANO DE CONTRIBUIçãO DEFINIDA - PCD

Gestão das Carteiras Terceirizadas

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - PBD
GESTOR VALORES (R$/mIL) % S/TOTAL DE INVESTImENTOS

Angra Partners Cons. Emp. e Participações Ltda 86.199 5,87%
BNY Mellon Gestão de Patrimônio Ltda 31.503 2,15%
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda  2.677 0,18%
Banco Schahin S. A. 1.028 0,07%
Total Recursos Terceirizados 121.407 8,27%
TELOS - Fund. Embratel de Seguridade Social 1.346.959 91,73%
Total Investimentos 1.468.366 100,00%

31/12/2008
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PLANO DE CONTRIBUIçãO DEFINIDA - PCD
GESTOR VALORES (R$/mIL) % S/TOTAL DE INVESTImENTOS

Banco do Brasil Administ. de Ativos DTVM S.A. 557.877 25,41%
Western Asset Management Company DTVM Ltda 
- Legg Mason 

250.351 11,40%

Banco Itaú S.A. 83.898 3,82%
HSBC Investments Gestão de Recursos Ltda 84.627 3,85%
BRAM - Bradesco Asset Management S. A. DTVM 29.221 1,33%

Total Recursos Terceirizados 1.005.974 45,81%
TELOS - Fundação Embratel de Seguridade Social 1.189.840 54,19%

Total Investimentos 2.195.814 100,00%

Desempenho dos recursos administrados
PBD:
O PBD encerrou 2008 com rentabilidade de 18,99%, su-
perando a meta de IGP-DI + 6% (15,64%). Esse resulta-

do foi alcançado em função da execução de uma política 
de investimentos focada no longo prazo. 

SEGmENTO RENTABILIDADE (%) RENTABILIDADE  
ÍNDICES DE REFERêNCIA (%) % DA mETA RETORNO Em RELAçãO  

AO ÍNDICE DE REFERêNCIA 
Renda Fixa 18,08% 15,64% IGP-DI + 6% a.a 115,6% IGP-DI + 8,24%
Renda Variável 25,91% 15,64% IGP-DI + 6% a.a 165,6% IGP-DI + 8,88%
Imóveis 16,55% 15,64% IGP-DI + 6% a.a 105,8% IGP-DI + 6,84%
Empréstimos/
Financiamentos 20,54% 15,64% IGP-DI + 6% a.a 131,3% IGP-DI + 10,49%

Global do Plano 18,99% 15,64% IGP-DI + 6% a.a 121,4% IGP-DI + 9,07%

PCD:
O PCD encerrou 2008 com rentabilidade global de 
10,16%, sendo que a rentabilidade da conta coletiva, re-

cursos dos participantes assistidos, foi de 17,15%, supe-
rando a meta estabelecida de IGP-DI + 6% (15,64%). 

GESTOR RENTABILIDADE 
(%)

RENTABILIDADE 
ÍNDICES DE REFERêNCIA (%) % DA mETA RETORNO Em RELAçãO AO 

ÍNDICE DE REFERêNCIA
Ativos 
Renda Fixa 11,75%  12,37% 100% do CDI 95,0% CDI -0,56%
FI Multimercado - Legg 
Mason

12,10% 12,37% 100% do CDI 97,8% CDI -0,25%

FI Multimercado - Bco Brasil 11,54% 12,37% 100% do CDI 93,3% CDI -0,74%
FI Multimercado - HSBC 
Invest.

11,82% 12,37% 100% do CDI 95,6% CDI -0,49%

Renda Variável -43,71% -43,14%  IBrX-50 % ao ano 98,7%  IBrX-50 -1,01% 
FI Ações - Bco Itaú -42,31% -43,14% IBrX-50 % ao ano 101,9%  IBrX-50 + 1,46% 
FI Ações - Bco Bradesco -47,14% -43,14% IBrX-50 % ao ano 90,7%  IBrX-50 -7,05% 
Empréstimos 1,97% 7,55% INP-C + 1% ao ano 26,1%  INPC -4,24% 
Total Ativos 1,63%  -    - -

CONTA COLETIVA
Renda Fixa 17,18% 15,64% IGP-DI + 6% ao ano 109,9% IGP-DI + 7,42%
Emprést. / Financ. 20,94% 15,64% IGP-DI + 6% ao ano 133,9% IGP-DI + 10,86%

Empréstimos 20,77% 15,64% IGP-DI + 6% ao ano 132,8% IGP-DI + 10,71%
Financiamentos 21,46% 15,64% IGP-DI + 6% ao ano 137,2% IGP-DI + 11,33%

Total Conta Coletiva 17,15% 15,64% IGP-DI + 6% ao ano 109,6% IGP-DI + 7,38%
Global do Plano 10,16% 15,64% - - IGP-DI + 0,98%

Os recursos  para custeio da assistência médica para apo-
sentados do PBD são geridos de forma conservadora e 
aplicados majoritariamente em títulos públicos federais 

de curto prazo, buscando superar o CDI.  A rentabilidade 
em 2008 ficou em 12,39%, ligeiramente acima da meta 
de 100% do CDI (12,37%).

PROGRAmA ADmINISTRATIVO/ASSISTENCIAL:

31/12/2008
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Programa Administrativo /Assistencial

SEGmENTO RENTABILIDADE (%) RENTABILIDADE 
ÍNDICES DE REFERêNCIA (%) % DA mETA RETORNO Em RELAçãO AO 

ÍNDICE DE REFERêNCIA
Renda Fixa 12,39% 12,37% 100% do CDI 100,1% CDI + 0,01%
Global do Programa 12,39% 12,37% 100% do CDI 100,1% CDI + 0,01%

Política de Investimentos 2009

CENÁRIO mACROECONômICO:
Para 2009:
Cenário Externo: Depois de um primeiro semestre onde 
o foco das preocupações mundiais era a inflação, puxa-
da principalmente pela alta nos preços dos alimentos, o 
segundo semestre foi marcado por uma deteriorização 
aguda da crise das hipotecas norte-americanas.

Essa crise, classificada por muitos economistas como a 
maior crise financeira desde 1929, começou em 2007 
com o anúncio de prejuízos bilionários por parte de gran-
des instituições ligadas ao financiamento imobiliário nor-
te-americano. A crise, inicialmente chamada de Crise do 
Subprime, transformou-se na metade de 2008 em Crise 
de Crédito, uma vez que os prejuízos financeiros do seg-
mento hipotecário norte-americano cresceram de uma 
forma tão rápida que acabou obstruindo a concessão de 
crédito de bancos para bancos e para empresas. No seu 
auge, foi chamada de Crise de Confiança, e necessitou de 
ajudas bilionárias por parte dos governos dos países do 
G-7 e até do G-20 para acalmar os mercados e evitar con-
seqüências ainda mais graves.

Muitas instituições financeiras e não-financeiras “quebra-
ram”, sendo que a maioria delas foi adquirida por outras 
ou por Governos. Nomes como Bear Sterns, Washington 
Mutual, Wachovia, AIG e Fortis (Europa) quase deixaram 
de existir, mas o Lehman Brothers não teve a mesma sor-
te, e por não ter contado com a ajuda do governo norte-
americano, simplesmente “quebrou”. Essa atitude foi 
classificada por muitos analistas, como um catalisador e po-
tencializador da crise, que após essa data tomou proporções 
inimagináveis que quase colocou o capitalismo em xeque.

Um marco importante nessa crise foi o anúncio de com-
pra de ações de instituições financeiras com dificuldades 
por parte do Governo Britânico e seguida prontamente 
pelo Governo Norte-Americano. Nesse momento, apa-
rentemente, a preocupação passou a ser a avaliação dos 
impactos da crise sobre a economia, sendo esperada uma 
recessão severa, como já demonstram alguns indicadores 
econômicos nos Estados Unidos e Europa.

Finalmente, o ano de 2008 se encerra com sinais de que 
a recessão global será severa, corroborado por uma dis-
parada no desemprego mundial, reduções no volume de 
investimentos de empresas e países, além de revisões 
constantes e negativas para o PIB mundial.

Um bom exemplo das reduções das expectativas de cres-

cimento global por parte dos agentes de mercado é o pre-
ço do barril do petróleo que saiu de USD 147 no seu auge, 
para pouco mais de USD 30 em meados de dezembro, 
representando uma queda de aproximadamente 75%.

Cenário Interno: Mesmo com a crise nos mercados glo-
bais, podemos classificar 2008 como positivo para o país, 
com o PIB encerrando o ano com crescimento superior a 
5% (ano contra ano).

Com o aperto no crédito como um dos principais sintomas 
da crise, o Governo tem agido para mantê-lo em circula-
ção, mesmo que à taxas mais elevadas. As medidas, que 
até o momento foram desde redução no depósito com-
pulsório das instituições financeiras até medidas no cunho 
fiscal, tais como a redução do IPI de automóveis e da alí-
quota do Imposto de Renda, têm surtido algum efeito.

A inflação, que assustou no primeiro semestre de 2008, 
termina o ano bem mais tranquila, fazendo com que o 
IPCA (inflação oficial do Governo) feche o ano dentro da 
meta do Banco Central, fato esse classificado como im-
provável até poucas semanas atrás.

Para 2009, já são projetadas quedas de juros na ordem 
de dois pontos percentuais, graças ao desaquecimento 
da economia atrelado à inflação mais comedida.

O principal fator a ser acompanhado em 2008 é a matriz que-
da no preço das commodities, desvalorização do real frente 
ao dólar e o nível de contágio da economia real pela crise.

Para o período de 2009 a 2012:
Cenário Externo: Desde meados de 2007, já era previsto 
uma correção nas taxas de crescimento das economias 
globais para os próximos anos, porém a crise, que atingiu 
duramente os mercados no segundo semestre de 2008, 
fez com que essa correção fosse bem mais severa e dei-
xasse o horizonte para os próximos cinco anos um pouco 
mais indefinido.

Cenário Interno: Olhando para um horizonte um pou-
co mais longo, podemos considerar a hipótese de que a 
crise, que ainda vem atingindo fortemente os mercados 
globais, tem sido um grande teste para o país no que diz 
respeito para a consistência nos fundamentos macroeco-
nômicos do país, nos sinalizando um futuro mais consis-
tente e promissor. 

A maior previsibilidade macroeconômica do país atrelada 
a uma estabilidade de mais de 15 anos de política eco-
nômica foram chaves para que o Brasil pudesse enfrentar 
melhor à crise financeira. Porém, ainda vivemos em um 
ambiente de incertezas, e os impactos da crise ainda não 
são plenamente conhecidos. 
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OBjETIVO DA GESTãO:
PBD: 
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 Ge-
túlio Vargas acrescido de 6% ao ano;

Investir em ativos de baixo risco de crédito;•	

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

PCD:
O Plano de Contribuição Definida (PCD) é um plano mis-
to, desta forma, os objetivos de gestão dos recursos não 
são os mesmos para as reservas dos participantes ativos 
e assistidos que escolheram a modalidade de Saque Pro-
gramado como benefício em relação às reservas dos par-
ticipantes 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, respeitan-
do 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 Programa-
do), com aplicações em títulos com baixo risco de crédito. 
O segmento de renda variável busca uma rentabilidade su-
perior ao índice IBrX-50 da Bolsa de Valores de São Paulo. 

A gestão das reservas dos participantes assistidos em ren-
da vitalícia busca: 

Obter uma rentabilidade piso de IGP-DI (Índice Geral •	
de Preços – Disponibilidade Interna) da Fundação Ge-
túlio 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 acres-•	
cidas das receitas financeiras, com o pagamento dos 
proventos.

ALOCAçãO DE RECURSOS:
Renda Fixa
Títulos Públicos

De acordo com o cenário descrito anteriormente, a expec-
tativa para 2009 é de queda nas taxas de juros locais, fru-
to de um ambiente inflacionário mais tranqüilo atrelado 
a uma desaceleração forte da economia local, como já 
pôde ser evidenciada por uma queda nos níveis da produ-
ção industrial e na venda de automóveis.

Porém, o risco de crédito ainda está elevado, não pou-
pando nem mesmo os títulos públicos federais. Com isso, 
acreditamos ser um bom momento para o alongamento 
do prazo médio da carteira do plano, pois ainda dispomos 
de ativos com taxas de retorno acima da nossa meta atu-
arial e atrativas se comparada às expectativas de redução 
nas taxas de juros de longo prazo no Brasil.

Continuamos com o desafio para a realização desse alon-
gamento, por conta da ausência de leilões de títulos pú-
blicos federais indexados ao IGP-M (NTN-C) por parte do 
Tesouro Nacional. 

Com isso, mantemos as estratégias mais prováveis, que são 
o alongamento da nossa carteira de renda fixa através da 
compra de títulos públicos federais indexados pelo IGP-M 
no mercado secundário ou aquisição de títulos públicos fe-
derais indexados pelo IPCA através de leilões promovidos 
pelo Tesouro Nacional ou no próprio mercado secundário.

Títulos Privados:

A crise financeira, que atingiu duramente os mercados em 
2008, deixou seqüelas no mercado de crédito, fazendo 
com que em 2009 tenhamos um aumento nos spreads 
de crédito devido, principalmente, a uma maior seleção 
por partes dos agentes tomadores. 

Com isso, enxergamos possibilidades de investimento em 
ativos de risco privado com ótima relação risco x retorno.

Mesmo assim, resolvemos manter o limite de alocação 
nesse segmento, por considerá-lo ainda confortável em 
uma gestão voltada para o longo prazo.

Renda Variável e Participações:
De acordo com o cenário de incertezas internas e exter-
nas, esperamos para 2009 uma valorização moderada 
dos ativos de renda variável.

No PCD mantivemos os limites de alocação para o seg-
mento, na categoria ações em mercado. No PBD manti-
vemos os limites de alocação para o segmento, e propo-
mos a substituição dos investimentos em ativos de pouca 
liquidez e baixa governança corporativa por uma carteira 
de ação mais líquida e transparente.

Imóveis:
No PCD não são previstos investimentos nesse segmento. 
No PBD, embora o ambiente de incerteza possa beneficiar 
o setor, a concorrência dos títulos públicos, com retornos 
atrativos e menor risco em relação à meta atuarial da 
Fundação, fazem com que a Telos mantenha o limite de 
alocação do ano anterior para o segmento de imóveis.

Empréstimos e Financiamentos:
Manteremos a revisão constante da concessão de em-
préstimos e financiamentos, à luz da meta atuarial da 
Fundação.
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DIVERSIFICAçãO:
Renda Fixa:
Para o segmento de renda fixa, seguem abaixo os limites 
de diversificação: 

O total de títulos e valores mobiliários de emissão de •	
um mesmo estado ou município e de uma mesma pes-
soa jurídica não-financeira não pode exceder 10% do 
patrimônio dos Planos; 

O total de títulos e valores mobiliários de emissão ou •	
co-obrigação de uma mesma instituição financeira 
não pode exceder 15% do patrimônio dos Planos. 

Renda Variável:
Para o segmento de renda variável, manteremos limites 
de diversificação previstos na Resolução CMN 3.456, de 
1º de junho de 2007:

O total das aplicações em ações de uma mesma com-•	
panhia (incluindo bônus de subscrição e debêntures 
conversíveis em ações) não pode exceder 20% dos 
respectivos capitais votante e total, nem exceder 5% 
do total dos recursos do plano de benefício, podendo 
esse limite ser majorado até 10% no caso de ações re-
presentativas com percentual igual ou superior a 2% 
do Ibovespa, do IBrX, do IBrX-50, do FGV-100, do IGC 
ou do ISE;

No caso de investimentos incluídos na carteira de •	
participações, o total da participação em um mesmo 
projeto financiado por sociedade de propósito espe-
cífico ou de suas aplicações em um mesmo fundo de 

investimentos não pode exceder 25% do projeto ou 
do patrimônio líquido do fundo, em se tratando de in-
versões da Telos em conjunto com as inversões das pa-
trocinadoras, de sua controladora, de sociedades por 
ela direta ou indiretamente controladas e de coligadas 
ou de outras sociedades sob controle comum.

Limites Gerais:
Para os demais limites de diversificação, manteremos os 
previstos na Resolução CMN 3.456, de 1º de junho de 2007:

O total de aplicações em valores mobiliários de uma •	
mesma série, exceto ações, recibos de subscrição de 
ações, certificado de recebíveis imobiliários e debên-
tures de emissão de uma sociedade de propósito es-
pecífico incluída na carteira de participação, não pode 
exceder 25%, em se tratando de inversões da Telos e 
40% em se tratando de inversões das patrocinadoras, 
de sua controladora, de sociedades por ela direta ou 
indiretamente controladas e de coligadas ou outras 
sociedades sob controle comum;

As aplicações em quaisquer títulos ou valores mobiliá-•	
rios de emissão de uma mesma pessoa jurídica (insti-
tuição financeira ou não-financeira), de sua controla-
dora, de sociedades por ela direta ou indiretamente 
controladas e de coligadas ou outras sociedades sob 
controle comum, não pode exceder, no seu conjunto, 
20%, sendo computados não só os objetos de compra 
definitiva, mas também, aquele objeto de empréstimo, 
de operações compromissadas e os integrantes das 
carteiras dos fundos dos quais a Telos participe, na pro-
porção das respectivas participações.

Limites de alocação por segmento:

SEGmENTO
PBD PCD

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 IGC/Ibovespa 0,00% 12,00% 0,00% 0,00% 15,00% 7,50%
Empresas não abrangidas pelo IGC/
Ibovespa

0,00% 12,00% 6,00% 0,00% 15,00% 3,00%

Sociedade de Propósito Específico 0,00% 13,00% 6,50% 0,00% 0,00% 0,00%
Parceria Público Privada 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Imóveis
Investimentos Visando Ulterior Alienação 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Investimentos Visando aluguéis e renda 0,00% 7,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fundos de investimento imobiliário 0,00% 2,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00%
Outros Investimentos Imobiliários 0,00% 1,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00%
Empréstimos 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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OPERAçÕES:
Para a realização de operações de compra e venda de ati-
vos de renda fixa e renda variável, a Telos dispõe de um 
ranking de corretoras, que é atualizado anualmente e pri-
vilegia as instituições líderes de mercados, sólidas e com 
um bom relacionamento com a Fundação.

Nesse processo de seleção de corretoras, são inseridos 
questionários, com perguntas eliminatórias, processo de 
due-dilligence e avaliação de critérios subjetivos.

Para a execução de operações no mercado de renda fixa, 
seguindo orientação da Secretaria de Previdência Com-
plementar, damos preferência às Plataformas Eletrônicas 
de Negociação ao mercado de balcão.

A seleção da corretora a ser utilizada para a execução de 
uma operação leva em consideração o menor custo finan-
ceiro para a Fundação.

GESTãO TERCEIRIzADA:
O processo de contratação de gestores das carteiras de 
renda fixa e renda variável é dividido em cinco etapas, 
descritas a seguir:

Pré-Seleção•	  - As empresas gestoras a serem conside-
radas para o processo deverão possuir um volume mí-
nimo de recursos sob gestão. Este limite mínimo aplica-
se igualmente a gestores ligados ou não a instituições 
financeiras.

Análise Comparativa da Performance dos Gestores •	
- Para a análise da performance, os gestores serão se-
parados em dois grupos: gestores que já administram 
recursos da TELOS e gestores que não administram re-
cursos da TELOS. 

No primeiro grupo, será comparada a qualidade dos ges-
tores com base na amostra de fundos da TELOS. A com-
paração entre gestores é feita através de ferramentas 
quantitativas que analisam os históricos de rentabilidade 
e risco, levando em conta os regulamentos e os perfis dos 
fundos. 

No segundo caso, a análise da performance será realiza-
da através da comparação de vários indicadores com um 
grande grupo de fundos no mercado.

Análise dos Custos Envolvidos•	  - Nesta etapa serão 
analisados os custos de administração e gestão pro-
postos por cada instituição selecionada.

Processo de Due Diligence •	 - Nesta etapa obtemos 
informações detalhadas sobre a empresa gestora de 

recursos, incluindo os aspectos técnicos, operacionais 
e gerenciais relevantes, e a qualidade de atendimento 
ao cliente.

Critérios qualitativos•	  - Esta última etapa da análise 
consolida os resultados apurados nas etapas anteriores, 
indicando quais gestores tem estrutura operacional, 
técnica, gerencial e de suporte ao cliente adequada, se-
gundo os parâmetros definidos pela equipe da TELOS.

GERENCIAmENTO DE RISCOS:
A TELOS realiza internamente o gerenciamento dos riscos 
do plano. Esse controle é dividido da seguinte forma:

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

Análise do risco de crédito: Realizamos o monitoramen-•	
to dos limites internos e legais, assim como a classifica-
ção de risco (baixo e médio/alto risco de crédito) dos 
ativos;

Análise das operações com derivativos: Acompanha-•	
mos suas variações diariamente, de forma a não exce-
der os limites internos e legais.

A TELOS, por possuir um passivo de longo prazo de matu-
ração, não necessita manter 100% de seus investimentos 
em ativos que tenham liquidez, porém devemos provê-la 
ao longo do tempo de forma a cumprir nossos compro-
missos atuariais.

Para tal monitoramento, chamado de ALM (Asset Liability 
Management), a Telos realiza mensalmente, ou sempre 
que necessário, simulações com diferentes cenários de 
renda fixa, renda variável e imóveis de forma a avaliar a 
solvência do plano, e de auxiliar na gestão ao apontar os 
volumes ótimos de vencimentos para a carteira do plano.

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

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

A participação seja no mínimo de 5% do total dos re-•	
cursos garantidores das reservas técnicas administra-
dos pela Fundação;

A participação da Fundação esteja vinculada a acordo •	
de acionistas e seja superior a 1% do capital votante.
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G e S tã o  a d M i n i S t R a t i v a

a exemplo dos últimos anos, a TELOS diminuiu os 
custos administrativos alcançando uma redução 
de 2,39% em termos reais nas despesas adminis-

trativas da Fundação.

As despesas com atividades de administração dos 
investimentos, por sua vez, totalizaram, em 2008,  
R$ 9.465 mil, representando 0,25% dos ativos investidos. 

CUSTOS DA ADmINISTRAçãO DE RECURSOS (VALORES Em R$ mIL)
ANO DE 2008

TIPO PBD PCD                            ASSIST  E ADm TOTAL
Adm. Interna 2.137 3.328 76 5.541
Adm. e Gestão Externa 1.506 2.384 34 3.924

Adm. Externa 721 993 7 1.722
Desp. Jurídicas 544 0 0 544
Corretagem 10 461 2 472
Taxa de Performance 0 363 0 363
Custódia 90 162 0 252
Taxa Fiscalização CVM 49 187 15 251
Taxa Selic 43 76 2 121
Taxa CETIP 27 54 3 84
Auditoria 8 63 2 74
Outras Despesas 13 23 2 39
Desp. CPMF 1 0 0 1

Total 3.643 5.712 110 9.465

Resultado do Exercício

COmPOSIçãO DO PATRImôNIO 
ADmINISTRADO PELA TELOS
Em 2008 vivemos um período como poucos na história 
da economia mundial. O ano foi marcado pelo desdobra-
mento da crise financeira levando ao desaquecimento da 
economia mundial. Diante da crise, a estratégica da Fun-
dação, cujo objetivo é buscar uma gestão de longo prazo 
privilegiando a segurança e a liquidez, mostrou-se eficien-
te no ano passado.

O resultado significativo dessa estratégia é verificado no 
desempenho dos investimentos, os quais representaram 
uma receita de R$ 462,79 milhões, sendo R$ 253,42 mi-
lhões do PBD, R$ 203,36 milhões do PCD e R$ 6,01 mi-
lhões dos Programas AMAP e Administrativo. Este resul-
tado corresponde a uma rentabilidade global de 18,99% 
no PBD e 10,16% no PCD.

Adicionalmente, a Fundação cumpriu, em outubro de 
2008, a exigência legal de adotar a tábua biométrica 
de mortalidade geral At-83 e encerrou o ano com supe-

rávit de R$ 76 milhões no Plano de Benefício Definido e  
R$ 7milhões no Plano de Contribuição Definida.

PROVISÕES mATEmÁTICAS
O Nível de Cobertura das Provisões Matemáticas demons-
tra a solidez dos planos.

16.000

14.000

12.000

10.000
2004 2005 2006 2007 2008

R$.mil

Valores deflacionados pelo IPCA

NÍVEL DE COBERTURA DAS 
RESERVAS mATEmÁTICAS

111,37%

PBD       PCD PBD       PCD PBD       PCD

104,91%
105,97%

104,16%

107,45%

104,13%

dez 2008 dez 2007 dez 2006

Evolução das despesas administrativas 
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Demonstrações Patrimoniais e de Resultados por Plano (em R$ Mil)

PCD
ATIVO 2008 2007

Disponível            202               83 
Contas a Receber       90.545     105.986 
Aplicações 2.195.813 2.050.234 

Renda Fixa   2.043.607   1.814.721 
Renda Variável       113.119       193.019 
Empréstimos/ Financiamentos         39.087         42.494 

Total do Ativo  2.286.560  2.156.303 

PBD
ATIVO 2008 2007

Disponível                15                93 
Contas a Receber          9.495          9.465 
Aplicações  1.468.367  1.320.544 

Renda Fixa 1.185.912  1.079.655 
Renda Variável       213.539       176.882 
Inv.Imobiliários         54.950         49.205 
Empréstimos/ Financiamentos         13.965         14.802 

Total do Ativo  1.477.877  1.330.102 

AmAP
ATIVO 2008 2007

Disponível               5               7 
Contas a Receber       1.572       1.251 
Aplicações     20.785    33.989 

Renda Fixa     33.989     33.989 

Total do Ativo     22.362    35.247 

PASSIVO 2008 2007
Contas a pagar          122             93 
Valores em litígio             74          111 
Compromisso com 
participantes e assistidos

            -   
 

            -   
 

Fundos     22.166     35.043 
Superávit técnico no ano             -                -    
Total do Passivo     22.362     35.247 

PASSIVO 2008 2007
Contas a pagar          2.927          2.853 
Valores em litígio        15.022        22.809 
Compromisso com participantes/
assistidos  2.162.357  2.045.506 

Fundos        51.227        37.654 
Equilíbrio Técnico        55.026        47.481 

Resultados Realizados        55.026        47.481 
Superávit Técnico         55.026         47.481 
Acumulado   

Total do Passivo  2.286.560  2.156.303 

DEmONSTRAçãO DE RESULTADOS 2008 2007
(+) Contribuições   61.236  55.879 
(-) Benefícios (131.010) (117.170)
(+/-) Rendimentos das aplicações    203.357   306.217 
(=) Recursos líquidos   133.583   244.926 
(-) Despesas com administração (3.328) (3.441)
(+/-) Formação (utilização) de valores em litígio      7.715    (10.123)
(+/-) Formação (utilização) dos compromissos com participantes e assisitidos (116.851) (221.542)
(+/-) Formação (utilização) de fundos para riscos futuros (13.573) (9.820)
(=) Superávit do exercício       7.545                -   

PASSIVO 2008 2007
Contas a pagar          2.638          2.533 
Valores em litígio        10.771        47.427 
Compromisso com participantes/
assistidos  1.314.949  1.207.982 

Fundos          7.426          6.237 
Equilíbrio Técnico     142.093      65.923 

Resultados Realizados 142.093    65.923 
Superávit Técnico Acumulado   142.093      65.923 

Total do Passivo 1.477.877 1.330.102 

DEmONSTRAçãO DE RESULTADOS 2008 2007
(+) Contribuições        10.849     10.634 
(-) Benefícios (114.119) (103.886)
(+/-) Rendimentos das aplicações      253.424   199.790 
(=) Recursos líquidos 150.153 106.538 
(-) Despesas com administração (2.137) (2.162)
(+/-) Formação (utilização) de valores em litígio        36.310    (39.237)
(+/-) Formação (utilização) dos compromissos com participantes e assisitidos (106.967) (77.223)
(+/-) Formação (utilização) de fundos para riscos futuros (1.189) 12.084 
(=) Superávit do exercício       76.170 –
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ADmINISTRATIVO
ATIVO 2008 2007

Disponível            11          299 
Contas a Receber       1.332       1.136 
Aplicações    21.977    23.454 

Renda Fixa     21.977      3.454 
Bens de Uso Próprio          597          817 
Total do Ativo    23.917    25.706 

DEmONSTRAçãO DE RESULTADOS 2008 2007
(+/-) Rendimentos das aplicações           2.674       2.702 
(=) Recursos líquidos 2.674 2.702 
(-) Despesas com administração (4.866) (4.596)
(+/-) Formação (utilização) de valores em litígio             (297)          (66)
(+/-) Formação (utilização) de fundos para riscos futuros (2.490) (1.960)

Demonstrações Contábeis Consolidadas (Em R$ MIL)

ATIVO 2008 2007

Disponível 233 482
Realizável 3.809.886 3.546.059

Programa Previdencial 100.040 115.451
Programa Assistencial 1.572 1.251
Programa Administrativo 1.332 1.136
Programa de Investimentos 3.706.942 3.428.221

Renda Fixa 3.272.282 2.951.819
Renda Variável 326.658 369.901
Investimentos Imobiliários 54.950 49.205
Operações com Participantes 53.052 57.296

Permanente 597 817
Imobilizado 597 817

Total do Ativo 3.810.716 3.547.358

PASSIVO 2008 2007
Exigível Operacional 9.155 8.544

Programa Previdencial 5.001 4.914
Programa Assistencial 15 12
Programa Administrativo 4.123 3.615
Programa de Investimentos 16 3

Exigível Contingencial 26.659 70.842
Programa Previdencial 20.770 65.635
Programa Assistencial 74 111
Programa Administrativo 792 495
Programa de Investimentos 5.023 4.601

Exigível Atuarial 3.477.306 3.253.488
Provisões Matemáticas 3.477.306 3.253.488
Benefícios Concedidos 2.499.491 2.243.673
Benefícios a Concender 977.815 1.009.815

Reservas e Fundos 297.596 214.484
Equilíbrio Técnico 197.119 113.404

Resultados Realizados 197.119 113.404
Superávit Técnico Acumulado 197.119 113.404

Fundos 100.477 101.080
Programa Previdencial 58.398 43.673
Programa Assistencial 22.166 35.042
Programa Administrativo 19.657 22.147
Programa de Investimentos 256 218

Total do Passivo 3.810.716 3.547.358

DEmONSTRAçãO DE RESULTADOS 2008 2007
(+) Contribuições              10           10 
(-) Benefícios (15.243)    (13.424)
(+/-) Rendimentos das aplicações 3.343 4.479 
(=) Recursos líquidos (11.890) (8.935)
(-) Despesas com administração (1.012)      (1.000)
(+/-) Formação (utilização) de valores em litígio 25 (105)
(=) Formação (utilização) de fundos para riscos futuros     (12.877)    (10.040)

PASSIVO 2008 2007
Contas a pagar      3.468       3.064 
Valores em litígio         792          495 
Fundos    19.657    22.147 
Total do Passivo    23.917    25.706 
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DEmONSTRAçãO DE RESULTADOS DE EXERCÍCIO - R$ mIL

 2008 2007
PROGRAmA PREVIDENCIAL  
Recursos Coletados 72.085 66.513 
Recursos Utilizados (245.129) (221.057)
Constituições/Reversões de 
Contingências 44.446 (47.981)

Resultados dos Investimentos 
Previdenciais 450.856 498.995 

Constituições/Reversõesd de 
Provisões Atuariais (223.818) (298.765)

Constituições/Reversões de Fundos (14.725) 2.295 
Superávit (Déficit) Técnico do 
Exercício  83.715 0 

PROGRAmA ASSISTENCIAL 
Recursos Coletados 10 9 
Recursos Utilizados (15.243) (13.424)
Constituições/Reversões de 
Contingências 25 (105)

Custeio Administrativo (967) (930)
Resultados dos Investimentos 
Assistenciais 3.298 4.409 

Constituições (Reversões) de 
Fundos  (12.877) (10.041)

PROGRAmA ADmINISTRATIVO  
Recursos Oriundos de Outros 
Programas 6.509 6.643 

Receitas 780 529 
Despesas (12.123) (11.727)
Constituições/Reversões de 
Contingências (297) (66)

Resultados dos Investimentos 
Administrativos 2.642 2.661 

Constituições (Reversões) de 
Fundos  (2.489) (1.960)

PROGRAmA DE INVESTImENTOS  
Renda Fixa 468.231 408.682 
Renda Variável (29.709) 81.905 
Investimentos Imobiliários 13.752 14.834 
Operações Com Participantes 10.691 7.862 
Relacionados com o Disponível (168) (96)
Constituições /Reversões de 
Contingências (421) (1.378)

Custeio Administrativo (5.541) (5.713)
Resultados Recebidos / 
Transferência de Outros Programas (456.797) (506.065)

Constituições (Reversões) de 
Fundos  38 31 

FLUXO FINANCEIRO
2008 2007

(+/-) PROGRAmA 
PREVIDENCIAL (157.965) (139.712)

(+) ENTRADAS 87.846 81.846 
(+) Recursos coletados 72.085 66.513 

(+/-) Recursos a receber 15.642 14.397 

(+) Outros realizáveis/
exigibilidades 119 936 

(-) SAÍDAS (245.811) (221.558)
(-) Recursos utilizados (245.129) (221.057)

(+/-) Utilizações a pagar (264) 18 

(-) Outros realizáveis/
exigibilidades 0 0 

(-) Constituições/reversões 
de contingências (418) (519)

(+/-) PROGRAmA 
ASSISTENCIAL (15.563) (13.552)

(+) ENTRADAS 10 8 
(+) Recursos coletados 10 9 

(+/-) Recursos a receber (0) (1)
(-) SAÍDAS (15.573) (13.560)
(-) Recursos utilizados (15.243) (13.424)

(+/-) Utilizações a pagar 1 (8)

(-) Outros realizáveis/
exigibilidades (320) (121)

(-) Constituições/reversões 
de contingências (11) (7)

(+/-) PROGRAmA 
ADmINISTRATIVO (10.810) (10.939)

(+) ENTRADAS 780 920 
(+) Receitas 780 529 

(+) Outros realizáveis/
exigibilidades 0 391 

(-) SAÍDAS (11.590) (11.859)
(-) Despesas (12.123) (11.727)
(+) Despesas a pagar 470 (323)
(-) Despesas futuras (48) 12 
(-) Permanente 220 179 

(+) Outros realizáveis/
exigibilidades (109) 0 

(+/-) PROGRAmA DE 
INVESTImENTOS 184.089 164.407 

(+/-) Renda fixa 147.767 150.433 
(+/-) Renda variável 13.533 (8.889)

(+/-) Investimentos 
imobiliários 8.007 6.759 

(+/-) Operações com 
participantes 14.949 16.200 

(+/-) Relacionados com o 
disponível (167) (96)

(=) FLUXO NAS 
DISPONIBILIDADES (249) 204 

(=) VARIAçãO NAS 
DISPONIBILIDADES (249) 204 
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Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007 (Em 
milhares de reais, exceto quando mencionado). 

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

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

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

Instituir planos privados de concessão de benefícios de •	
pecúlio ou rendas complementares ou assemelhados 
aos da Previdência Social para os empregados e res-
pectivos beneficiários vinculados aos Patrocinadores, 
bem como promover o bem-estar social dos seus par-
ticipantes; e

Proporcionar aos seus participantes assistência finan-•	
ceira em geral, nos termos do regulamento específico, 
assegurando para a TELOS a rentabilidade mínima exi-
gida atuarialmente para os Planos de Benefícios Previ-
denciários.

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 regula-
mentar; 

2. Plano de Contribuição Definida (“PCD”) - que é um pla-
no, constituído na modalidade de Contribuição Variável, 
de concessão de rendas, cujo valor dos benefícios é calcu-
lado, principalmente, em função do montante acumulado 
das contribuições de participantes e Patrocinadores e os 
resultados dos investimentos dessas contribuições.

Os recursos de que a Fundação dispõe para seu funciona-

mento são representados por contribuições de seus Patro-
cinadores, principalmente a Embratel, dos participantes e 
assistidos, exceto pensionistas do Plano de Benefício Defi-
nido, e dos rendimentos resultantes das aplicações desses 
recursos, que devem obedecer ao disposto na Resolução 
CMN nº 3.456, de 1º de junho de 2007.

Desde o dia 1º de março de 2008, a Primesys Soluções 
Empresariais S/A tornou-se Patrocinadora do Plano de 
Contribuição Definida da TELOS. O Convênio de adesão 
entre as partes foi aprovado pela Secretaria de Previdên-
cia Complementar através do Ofício nº 419 /SPC/DETEC/
CGAF, que foi publicado no Diário Oficial de 28 de feve-
reiro de 2008. 

No dia 10 de julho de 2008, a TELOS recebeu o ofício nº 
2436 SPC/DETEC/CGAF comunicando a aprovação do 
Convênio de Adesão celebrado entre a TELOS e a EMBRA-
TEL TVSAT Telecomunicações LTDA, na condição de Patro-
cinadora do Plano de Contribuição Definida. Esta decisão 
foi publicada no Diário Oficial de 14 de julho de 2008.

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 entidades fechadas de previdência complementar, e 
em conformidade com as diretrizes contábeis estabeleci-
das pelo Conselho de Gestão de Previdência Complemen-
tar (CGPC) e pela Secretaria de Previdência Complemen-
tar (SPC), do Ministério da Previdência Social - MPS.

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 
competência, excetuando-se as receitas dos dividendos 
decorrentes do investimento em ações, que são registra-
das pelo regime de caixa.

B. PROGRAmA PREVIDENCIAL - 
REALIzÁVEL
Representado, substancialmente, por contas a receber do 
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Patrocinador Embratel (vide Nota Explicativa nº 4a.), atu-
alizada até a data do balanço pelos índices fixados em 
contrato.

C. PROGRAmA DE INVESTImENTOS
Os rendimentos gerados pelos investimentos são conta-
bilizados diretamente no resultado do período, indepen-
dentemente 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 exclusi-
vos da Fundação, são registrados inicialmente pelo valor 
de aquisição e classificados nas seguintes categorias:

i. Títulos para negociação; e

ii. Títulos mantidos até o vencimento.

Os títulos e valores mobiliários adquiridos com o propó-
sito de serem ativa e frequentemente negociados, inde-
pendentemente 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 valo-
res mobiliários, exceto as ações não resgatáveis, para os 
quais haja a intenção e a capacidade financeira para sua 
manutenção até o vencimento, são classificados na ca-
tegoria “títulos mantidos até o vencimento” e estão ava-
liados 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 de fechamento do últi-
mo dia do mês em que a ação tenha sido negociada na 
bolsa de valores, conforme Resolução CGPC no. 25 de 30 
de junho de 2008. As ações que não são negociadas em 
bolsa de valores são avaliadas pelo preço de custo ou va-
lor patrimonial, dos dois o menor.

As aplicações em cotas de fundos de investimento são 
registradas pelo custo de aquisição, atualizado pela varia-
ção nos valores das cotas informadas pelos administrado-
res dos respectivos fundos investidos.

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

Investimentos imobiliários
Os investimentos imobiliários são demonstrados pelo cus-
to de aquisição ou construção, ajustado por reavaliação 
no mínimo a cada três anos, como determina a Resolução 
CMN nº 3.456, de 1º de junho de 2007, sendo os efeitos 
das reavaliações computados diretamente no resultado 
do exercício. A depreciação é calculada pelo método li-
near, 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 e assistidos, e estão demonstrados pelo 
valor do principal mais atualização pelo IGP-M + 7% ao 
ano, incorridos até a data do balanço. A Fundação 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 atualmente 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 Previ-
dência Complementar (CGPC).

D. ATIVO PERmANENTE - 
ImOBILIzADO
Representa os bens necessários ao funcionamento da 
Fundação, e está registrado pelo custo de aquisição. A de-
preciação 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 
determinadas pelo atuário interno e constituídas para fa-
zer face aos compromissos relativos aos benefícios conce-
didos e a conceder aos participantes e seus beneficiários. 
Anualmente, tais provisões são revisadas por um atuário 
independente.

As provisões matemáticas de benefícios concedidos do 
Plano de Benefício Definido e do Plano de Contribuição 
Definida representam o valor atual dos compromissos lí-
quidos futuros com o pagamento dos benefícios aos par-
ticipantes já assistidos e seus beneficiários. 

As provisões matemáticas de benefícios a conceder do 
Plano de Benefício Definido representam a diferença en-
tre compromissos futuros com o pagamento de benefícios 
aos participantes ainda não assistidos e seus beneficiários 
e o valor atual das contribuições a serem recolhidas por 
Patrocinadores, Participantes e Assistidos. 

No caso do Plano de Contribuição Definida, as provisões 
matemáticas de benefícios a conceder representam o 
total dos saldos de conta dos participantes ainda não 
assistidos, acrescidos do total do saldo de conta de contri-
buições destinadas ao financiamento do saldo de conta 
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projetada para os casos de incapacidade ou morte em 
atividade e, ainda, do resíduo do saldo de conta que esti-
ver sendo pago na forma de resgate parcelado.

G. RESERVAS E FUNDOS
O Equilíbrio Técnico é onde estão registrados os resulta-
dos acumulados obtidos pelos planos de benefícios pre-
videnciais. Até o limite de 25% em relação às Provisões 
Matemáticas, tal valor é registrado como Reserva de Con-
tingência.

Os Fundos Previdenciais podem ser utilizados para cobrir 
eventuais desvios na ocorrência de variações nas estima-
tivas previstas no Plano de Custeio. 

Já o Fundo Assistencial e o Fundo Administrativo são cons-
tituídos/revertidos mensalmente pela apropriação dos 
saldos dos respectivos programas. O Fundo do Programa 
de Investimentos é constituído com recursos de cobertura 
de riscos de empréstimos e financiamentos imobiliários a 
participantes, assistidos e autopatrocinados.

H. TRANSFERêNCIAS 
INTERPROGRAmAS
Os critérios utilizados nas transferências interprogramas são:

Programa previdencial
Creditado pela transferência do programa de investimen-
tos dos recursos relativos ao resultado líquido dos investi-
mentos.

Programa assistencial
Debitado pela transferência para o programa administra-
tivo dos recursos relativos à sobrecarga administrativa, 
para a cobertura das despesas administrativas, conforme 
previsto no regulamento.

Creditado pela transferência do programa de investimen-
tos dos recursos relativos ao resultado líquido dos investi-
mentos.

Programa administrativo
Creditado pela transferência dos programas assistencial e 
de investimento dos recursos oriundos da sobrecarga ad-
ministrativa, para a cobertura de custeio administrativo, 
conforme previsto no regulamento.

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

Programa de investimentos
Debitado pela transferência para o programa administra-
tivo dos recursos relativos à sobrecarga administrativa, 
para a cobertura das despesas administrativas, conforme 
previsto no regulamento.

Debitado pela transferência para os programas previden-
cial, assistencial e administrativo do valor relativo ao re-
sultado líquido dos investimentos.

I. CONTRIBUIçÕES DOS 
PATROCINADORES E 
PARTICIPANTES
As contribuições dos Patrocinadores e Participantes são 
registradas pelo regime de competência. 

As contribuições dos autopatrocinados do Plano de Con-
tribuição Definida são registradas pelo regime de caixa.

j. DEmAIS ATIVOS E PASSIVOS
Os demais ativos e passivos são registrados pelo regime 
de competência.

k. USO DE ESTImATIVAS
A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Admi-
nistração faça uso de julgamento na determinação e no re-
gistro de estimativas contábeis. As provisões para perdas em 
investimentos, o exigível contingencial, as provisões mate-
máticas, 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 deter-
minação das Provisões Matemáticas.

Em novembro de 1998, a TELOS efetivou a reformulação 
de seu estatuto e criou o 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 par-
ticipantes 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 despe-
sas administrativas do Plano durante os períodos findos 
em 31 de dezembro de 2008 e 2007, foram as seguintes:
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2008 2007
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 participa-
ção dos participantes ativos.
P1 - Percentual incidente sobre o salário de participação.
P2 - Percentual incidente sobre o excesso do salário de participa-
ção em relação à metade do limite máximo do salário de contri-
buição para Previdência Social.
P3 - Percentual incidente sobre o excesso do salário de partici-
pação 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 
normal, variável de 3% a 8% calculada sobre seu salário 
aplicável, e, caso deseje incrementar o valor do benefício 
futuro, pode efetuar contribuições adicionais.

Já o Patrocinador recolhe a contribuição normal, de valor 
igual ao da contribuição normal de cada participante, limi-
tado a 8% do salário aplicável. O Patrocinador é respon-
sável, ainda, pelo custeio dos saldos de contas projetadas 
baseado em taxa avaliada atuarialmente e pela cobertura 
das despesas administrativas do Plano, por meio do reco-
lhimento de contribuições específicas para tal finalidade.

Valor a receber da Embratel
A TELOS assinou com a Embratel, em 1º de setembro de 
1999, o Termo de Reconhecimento, Confissão, Aceitação 
e Amortização 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 Secre-
taria de Previdência Complementar por meio do Ofício nº 
596 - SPCGAB/CGAS/CGAR, apresentando essa conta em 
31 de dezembro de 2008 o saldo de R$82.188 (R$98.531 
em 31 de dezembro de 2007), registrado na sigla de “Pla-
no de Benefício nº 00002”.

O valor do principal é pago no mês em que o participante 
se aposenta, fica inválido, falece, resgata ou efetua porta-
bilidade dos recursos do Plano de Contribuição Definida.

Os rendimentos relativos ao saldo devedor são pagos 
mensalmente pela Embratel e são calculados com base 
na taxa de valorização dos ativos do PBD, sendo esta não 
inferior ao IGP-DI + 6% ao ano. A diferença positiva dessa 
comparação é paga pela ocorrência dos eventos de apo-
sentadoria, invalidez, falecimento, resgate ou portabilida-
de dos recursos.

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 existen-

tes na data da promulgação da Lei Complementar nº 
109/2001.

Características básicas do Plano de 
Assistência Médica para Aposentados e 
Pensionistas - 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 seus 
dependentes, e os pensionistas em gozo de pensão por 
morte ou auxílio reclusão. Cobre 85% das despesas mé-
dicas dos usuários, limitadas às tabelas de honorários mé-
dicos da Embratel.

O fundo para cobertura da AMAP é provido unicamen-
te por contribuições da Embratel, calculadas com base 
em percentual da folha de salários de participação dos 
participantes ainda ativos do PBD e por parcela de con-
tribuição dos autopatrocinados do Plano, no patamar de 
2,321%, em 31 de dezembro de 2008 e 2007, 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/
atuarial deste plano. Os valores correspondentes a este 
fundo estão apresentados a seguir:

2008 2007
Fundo AMAP 22.166 35.042

 
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 Administra-
ção Previdencial, Administração Assistencial e Administra-
ção dos Investimentos, sendo alocado, via transferência 
interprogramas, o correspondente custeio administrativo.

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

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

Por decisão do Conselho Deliberativo foi suspensa desde 
2005 a cobrança das contribuições para cobertura das des-
pesas administrativas recolhidas diretamente nas taxas de 
Patrocinadores, Participantes Ativos e Assistidos e Participan-
tes 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.
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Composição da carteira de 
investimentos

2008 % 2007 %
Renda fixa:
Títulos públicos e 
privados 3.243.979 2.905.916

Debêntures não 
conversíveis 28.303 25.709

Debêntures conver-
síveis         - 20.194

3.272.282 88 2.951.819 85
Renda variável:
Mercado à vista 116.619 110.655
Quotas de fundos 
de ações 210.039 239.467

Quota de fundo 
multimercado         - 19.779

326.658 9 369.901 11
Investimentos imobiliários:
Edificações 18.272 12.111
Shopping center 32.972 33.424
Fundo de investi-
mento imobiliário 3.706 3.670

54.950 2 49.205 1
Operações com participantes:
Empréstimos 40.916 43.657
Financiamentos 
imobiliários 12.136 13.639

53.052 1 57.296 2
Total 3.706.942 100 3.428.221 100

A. RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL
A totalidade dos investimentos em títulos públicos e priva-
dos em 31 de dezembro de 2008 e em 2007 era efetuada 
através de quotas de fundos de investimento exclusivos. 

Em 18 de fevereiro de 2008, houve a conversão das 1.517 
debêntures conversíveis de emissão da TUPY S.A. em 
1.765.169.333 ações ordinárias de emissão da mesma 
empresa correspondente ao valor de R$ 19.100.191,19. 
Sendo assim, a participação societária da TELOS nessa 
empresa passou a ser de 13,72% do capital votante e 
13,64% do capital total.

Para fazer face a possíveis riscos de perda na realização 
dos títulos públicos relativos às Letras Financeiras do Te-
souro Estadual e Municipal que estão vinculados a preca-
tórios, a TELOS mantém provisão para perdas no valor de 
R$46.479 correspondente a 100% do valor desses títulos 
em 31 de dezembro de 2008 e 2007. A composição da 
carteira está apresentada líquida dessa provisão.

A Fundação possui também provisão para perda na realização 
de debêntures e ações nos montantes de R$4.397 em 31 de 
dezembro de 2008 (R$39.249 em 31 de dezembro de 2007). 

Em atendimento à Resolução CGPC nº 4, de 30 de janeiro 
de 2002, demonstramos nos quadros a seguir as caracte-
rísticas dos títulos e valores mobiliários, inclusive os cons-
tantes nas carteiras dos fundos de investimento exclusi-

vos, por modalidade e por categoria de avaliação em 31 
de dezembro de 2008.

PLANO DE BENEFÍCIO
 DEFINIDO

VALOR
CONTÁBIL

VALOR DE 
mERCADO

TIPO/NATUREzA
Títulos para negociação:
Títulos públicos e privados 78.762 78.762
Quotas de fundos de ações 96.920 96.920
Mercado à vista 116.620 116.620

292.302 292.302
Títulos mantidos até o vencimento:
Títulos públicos e privados 1.029.781 1.148.663
Debêntures não conversíveis 77.369 77.369

1.107.150 1.226.032
1.399.452 1.518.334

Títulos mantidos até o vencimento:
Por faixa de vencimento:
Até 360 dias 29.525 29.525
Entre 361 dias e 1.080 dias 99.750 103.852
A partir de 1.081 dias 977.875 1.092.655

1.107.150 1.226.032

PLANO DE CONTRIBUIçãO 
DEFINIDA

VALOR
CONTÁBIL

VALOR DE
mERCADO

Tipo/natureza
Títulos para negociação:
Títulos públicos e privados 1.033.993 1.033.993
Debêntures não conversíveis 77.290 77.290
Quotas de fundos de ações 135.103 135.103

1.246.386 1.246.386
Títulos mantidos até o vencimento:
Títulos públicos e privados 839.334 941.458
Debêntures não conversíveis 71.006 71.006

910.340 1.012.464
Total 2.156.726 2.258.850
Títulos mantidos até o vencimento:
Por faixa de vencimento:
Até 360 dias 3.633 3.633
Entre 361 dias e 1.080 dias 61.814 62.308
A partir de 1.081 dias 844.893 946.523

910.340 1.012.464

PLANO ASSISTENCIAL E OUTROS VALOR 
CONTÁBIL

VALOR DE
 mERCADO

TIPO/NATUREzA
Títulos para negociação:
Títulos públicos e privados 42.762 42.762

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 até setembro de 2015 
para se desfazer de seu investimento em ações da Em-
bratel S.A., no valor de R$11.848 em 31 de dezembro de 
2008 (R$10.996 em 31 de dezembro de 2007).
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LOCALIzAçãO AVALIADOR DATA BASE VALOR DE 
REAVALIAçãO

VALOR CONTÁBIL 
NA DATA BASE

ACRéSCImO/
DECRéSCImO

Rua Regente Feijó, nº 166 SENIOR Consult. 
Avaliações e Estudos 

Técnicos Ltda.

Dez-08 15.800 9.399 6.401

C.  OPERAçÕES COm 
PARTICIPANTES
A Fundação mantém Provisão para Devedores Duvidosos 
no montante de R$1.302 (R$1.683 em 2007), para fazer 
face a eventual inadimplência na carteira de emprésti-
mos e financiamentos concedidos aos participantes dos 
Planos de Benefícios administrados pela TELOS.

Enquadramento dos 
investimentos
Em agosto de 2007 a TELOS emitiu um Relatório de 
Cumprimento de Enquadramento, demonstrando o seu 
enquadramento nos limites de investimento em renda 
variável determinados pela Resolução do Conselho Mone-
tário Nacional nº 3121, de 25 de setembro de 2003.

Em 21 de novembro de 2007, conforme divulgado em 
fato relevante da TUPY S.A., foram convertidas 23.577 de-
bêntures em 28.681.525.802 ações ordinárias, represen-
tando aumento do capital social de R$ 285.572.595,39. 
Sendo assim, a participação da TELOS passou a ser de 
10,52% do capital votante e 10,46% do capital total.

Em 18 de fevereiro de 2008, ocorreu a conversão das 
1.517 debêntures conversíveis de emissão da TUPY S.A.em 
1.765.169.333 ações ordinárias de emissão da mesma 
empresa correspondente ao valor de R$ 19.100.191,19. 
Sendo assim, a participação societária da TELOS nessa 
empresa passou a ser de 13,72% do capital votante e 
13,64% do capital total.

Em 2 de maio de 2008, a TELOS recebeu o Ofício nº1330/ 
2008/ SPC/ DEMOC comunicando o encerramento do 
processo administrativo que tratava sobre o plano de en-
quadramento da TUPY S.A.

A TELOS, para se adequar ao Ofício nº. 1635 / SPC / DE-
CON de 22 de maio de 2006, alienará sua participação 
em ações da Embratel S.A. até setembro de 2015. 

Exigível Contigencial

2008 2007
Programa previdencial:
Ações cíveis e trabalhistas 24.204 21.350
Depósitos judiciais (3.434) (3.016)
Ajuste de Tábua Biométrica (a)      - 47.301

20.770 65.635
Programa assistencial:
Benefício em litígio 197 222
Depósitos judiciais (122) (111)

74 111
Programa administrativo:
Ações trabalhistas 321 62
PIS/COFINS liminar 471 433

792 495
Programa de investimento:
PIS/COFINS s/ aluguéis (b) 3.582 3.398
Investimentos Imobiliários 1.441 1.203
IOF (c) - 2.689
Depósitos judiciais (c) - (2.689)
IPTU (d) 2.254 3.860
Depósitos judiciais (d) (2.254) (3.860)

5.023 4.601
Total 26.659 70.842

(a) Em 28 de março de 2006 o Conselho de Gestão de Previ-
dência Complementar emitiu a Resolução MPS/CGPC no18, 
que determinou que as entidades fechadas de previdência 
complementar utilizassem em seus cálculos atuariais para a 
determinação de suas provisões matemáticas, a tábua bio-
métrica de projeção da longevidade dos seus participantes 
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 Reso-
lução estabelece ainda que as entidades que utilizem tábua 
com expectativa de vida inferior à AT-83 deveriam efetuar a 
sua adequação até 31 de dezembro de 2008.

A TELOS, em linha com a Lei Complementar 109, promul-
gada em 29 de maio de 2001, avalia periodicamente a 
aderência da massa em relação à Tábua de Mortalidade 
utilizada e, em função disso, nos últimos 7 anos, veio pro-
movendo a mudança da tábua biométrica utilizada de 
acordo com a evolução da sua massa de participantes. 
A seguir demonstram-se as tábuas biométricas utilizadas 
nos últimos anos:

B. INVESTImENTOS ImOBILIÁRIOS
Os bens relativos aos investimentos imobiliários estavam 
cobertos em 31 de dezembro de 2008 e 2007 por apóli-
ces de seguro em montante considerado pela Fundação 
como suficiente para cobrir eventuais sinistros.

No exercício de 2008, o imóvel locado à Patrocinadora, in-
tegrante da carteira da TELOS, foi reavaliado com base no 
método da renda e, em decorrência do registro do laudo 
de reavaliação, foi apurada uma valorização na carteira 
de Investimento Imobiliário (conta 1.2.4.3) de R$6.401, a 
qual foi integralmente alocada como receita de reavalia-
ção (conta 6.1.3.).
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ANO TÁBUA
2002 UP- 94 com 4 anos de agravamento
2003 UP-94 com 3 anos de agravamento
2004 e 2005 UP-94 com 2 anos de agravamento
2006 e 2007 UP-94
2008 AT - 83

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 de mortalidade geral UP-
94 para a AT-83. Tal montante foi registrado no exigível 
contingencial, dado que o mesmo representava uma esti-
mativa e não um cálculo atuarial apurado.

Em outubro de 2008, a partir da reavaliação atuarial anu-
al dos planos, a Fundação passou a adotar a tábua bio-
métrica de mortalidade geral AT-83. Devido à mudança 
de tábua, a Administração reverteu as contingências ou-
trora constituídas, garantindo os efeitos provenientes da 
mudança de tábua prevista na legislação atual. A TELOS 
ainda obteve superávit em 2008 de R$76.170 no Plano 
de Benefício Definido e de R$7.545 no Plano de Contri-
buição Definida.

(b) Sustenta a Associação Brasileira de Entidades Fe-
chadas de Previdência Complementar (“ABRAPP”) que, 
conforme determina a Resolução CMN nº 3.456, de 1º 
de junho de 2007, as Entidade Fechadas de Previdência 
Complementar poderão ter parte de seus recursos garan-
tidores aplicados no segmento de imóveis. Dessa forma, 
segundo entendimento de grande parte do setor, esses 
rendimentos deveriam ser considerados “aplicações fi-
nanceiras 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 conformidade 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 alu-
guéis, 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 investi-
mentos imobiliários.

A TELOS, ao tomar esta decisão, segue a mesma postura 
adotada pela maioria das Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar que, conforme orientação da 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, por força de decisão judicial, 
depósitos judiciais nos montantes devidos em cada ope-
ração em que houvesse a incidência de IOF. Por força da 
adesão ao Regime Especial de Tributação – RET a Telos 
solicitou a desistência desta ação, requerendo, ainda, o 
levantamento, em seu favor, dos referidos depósitos judi-
ciais. No entanto, constatado o descabimento do pleito 

de levantamento em favor da Telos, tais depósitos foram 
convertidos em favor da União, promovendo-se a baixa e 
arquivamento desta ação.

(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 es-
tes que, (i) para o período de 1989 a 1993, consistem no 
ajuizamento de 15 ações de execução pelo Município, 
cujos valores estão integralmente depositados judicial-
mente pela TELOS; (ii) para o período de 1994 e 1997, 
consistem em medidas cautelares ajuizadas pela TELOS 
onde, em cada exercício, foram depositados judicialmen-
te os valores integrais das quotas e taxas referentes a to-
das as inscrições imobiliárias da TELOS. Cumpre ressaltar, 
ainda, que, no que se refere aos depósitos administrativos 
feitos junto a secretária de fazenda do município do rio de 
janeiro (referentes ao IPTU devido nos exercícios de 1998 
a 2002), os mesmos foram integralmente convertidos em 
renda em favor do município, por solicitação da Telos, 
promovendo-se a baixa das 42 execuções fiscais movidas 
em face da Fundação. 

A TELOS era ré em uma ação civil que objetivava sua con-
denação solidária ao pagamento de indenização por pre-
juízos 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 Fun-
dação na empresa “holding” dessas concessionárias, foi 
considerado como de probabilidade de perda possível pe-
los consultores jurídicos. No entanto, no decorrer do ano 
de 2008, houve acordo entre as partes do processo onde 
os autores nada mais exigirão dos réus, dentre eles a Te-
los, qualquer valor a título de indenização. Neste sentido, 
já tendo ocorrido a homologação da transação em 22 de 
outubro de 2008 pelo juízo e procedida a devida baixa 
processual em 18 de novembro de 2008, a Telos não in-
correu em nenhuma perda em relação a este processo.

Exigível atuarial, reservas 
técnicas e fundos

A. mUTAçãO DO EXIGÍVEL ATUARIAL, 
RESERVAS TéCNICAS E FUNDOS

EXIGÍVEL 
ATUARIAL 

E RESERVAS 
TéCNICAS

FUNDOS

Saldo em 31 de dezembro de 
2007 3.366.892 101.080

Superávit do período 83.715
Constituição de provisões 
matemáticas e reversão de 
fundos

223.818 (603)

Saldo em 31 de dezembro de 
2008 3.674.425 100.477
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B. EXIGÍVEL ATUARIAL
Composição consolidada do exigível atuarial:

2008 2007
Provisões matemáticas:
Benefícios concedidos:
PBD 1.312.289 1.204.387
PCD 1.187.202 1.039.286

2.499.491 2.243.673
Benefícios a conceder:
PBD 2.659 3.595
PCD 975.156 1.006.220

977.815 1.009.815
3.477.306 3.253.488

As provisões matemáticas foram constituídas de acordo 
com os cálculos efetuados pelo atuário interno, em con-
formidade 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 re-
lação aos assistidos em gozo de rendas de complemen-
tações 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 relação ao PCD, a provisão matemática de benefícios 
concedidos corresponde ao valor atual dos encargos as-
sumidos pela TELOS em relação aos assistidos em gozo 
de rendas iniciadas de aposentadoria, incapacidade, be-
nefício por morte e benefício proporcional diferido.

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 complementa-
ções de aposentadorias e pensões e de renda mensal vita-
lícia, e o valor atual das contribuições que por eles e pelos 
Patrocinadores venham a ser recolhidas à TELOS, para a 
sustentação dos referidos encargos, de acordo com o pla-
no 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 bene-
fício 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 e, ainda, do resíduo do saldo de 
conta que estiver sendo pago na forma de resgate par-
celado.

Principais premissas atuariais utilizadas:

FATORES ECONôMICOS

(i) Taxa de desconto a valor presente de 
obrigação atuarial

Inflação + 6,0% 
a.a. = 10,77% 

a.a.

(ii) Taxa de rendimento esperado sobre os 
ativos do plano

Inflação + 6,0% 
a.a. = 10,77% 

a.a.
(iii) Crescimento salarial médio, cresci-
mento do benefício do INSS e reajuste do 
benefício do plano

Inflação 

(iv) Taxa anual de inflação a longo prazo 4,5% a.a. 
(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, consi-
derando a periodicidade e os índices utilizados para a recupera-
ção das perdas inflacionárias.

FATORES BIOMéTRICOS

2008 2007
(i) Tábua de mortalidade 
geral AT 83 UP-94 

(ii) Tábua de mortalidade de 
inválidos CSO-41 CSO-41 

(iii) Tábua de entrada em 
invalidez

Tábua Mercer 
de 

entrada em 
invalidez

Tábua Mercer 
de 

entrada em 
invalidez

(iv) Rotatividade Não utilizada Não utilizada

C. RESERVAS TéCNICAS E FUNDOS
As reservas técnicas e os fundos foram avaliados de acor-
do com o plano de custeio em vigor aprovado pelo Con-
selho 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 patrimo-
nial em relação aos compromissos totais da Fundação. 
Desse excedente, o valor correspondente a até 25% das 
provisões matemáticas é destinado à reserva de contin-
gência, classificada em subgrupo do superávit técnico, e o 
restante, se houver, por força da legislação, deve ser desti-
nado a reservas para ajuste do plano.

Fundos
O total de fundos previdenciais em 31 de dezembro de 
2008 é de R$58.398 (R$43.673 em 2007), composto con-
forme abaixo:

2008 2007
Fundo de Cobertura de Oscilação de 
Riscos (PBD) 7.375 6.197

Fundo por Perda de Saldo (PCD) 51.023 37.476
58.398 43.673

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 relacionados à 
longevidade e morbidez da massa, à inflação projeta-
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da, aos retornos esperados dos investimentos e outros 
que afetem o plano conforme descrito em nota técni-
ca atuarial. A contribuição para este fundo é exclusiva 
do Patrocinador e dos participantes autopatrocinados 
e corresponde à aplicação da taxa de 0,285% sobre 
a folha de salário de participação dos participantes e 
autopatrocinados remanescentes no Plano.

Fundo por Perda de Saldo - De acordo com o artigo •	
28 do Regulamento do Plano de Contribuição Defini-
da - PCD, é constituído pela diferença apurada entre o 
valor resgatado ou da portabilidade pelo participante 
em caso de término do vinculo empregatício e o de seu 
saldo de conta, sendo sua utilização estabelecida no 
plano de custeio anual, podendo ser utilizado para a 
cobertura de oscilações desfavoráveis na ocorrência de 
eventos previstos no plano de custeio relacionados a 

longevidade e morbidez da massa, a inflação projeta-
da, aos retornos esperados dos investimentos e outros 
que afetem o plano, conforme descrito em nota técni-
ca atuarial.

Resultado dos investimentos
Nos programas previdencial, assistencial e administrativo, 
o item Resultado dos Investimentos representa o valor 
líquido das importâncias transferidas do programa de in-
vestimentos para esses programas, a título de remunera-
ção dos respectivos investimentos líquidos.

No programa de investimentos, o item Resultados Trans-
feridos para Outros Programas representa a soma das 
transferências mencionadas acima.

ROBERTO DURÃES DE PINHO
Presidente

CPF: 407.903.637-04

SURAMA NOVELLI MAIA
Contadora

CPF: 018.378.887-79
CRC RJ 080.895/O-9
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Parecer do Atuário Externo
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TELOS - FUNDAçÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL 
Avenida Presidente Vargas nº 290, 10 andar  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20091-060 

www.fundacaotelos.com.br 
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