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Relatório Anual 2009

Um Ano de ReAlizAções

A retrospectiva de 2009 apresenta motivos de comemoração.  
O ano foi de muito trabalho, mas com excelentes resulta-

dos, fruto de uma gestão séria e qualificada, reconhecida pelos 
Participantes e Assistidos que nos brindaram com um índice de 
aprovação geral de 95%.

Apesar do período de incertezas, reflexo da crise financeira de 
2008, nossos Planos de Benefícios alcançaram o maior superávit 
dos últimos anos. No Plano de Benefício Definido (PBD) o superá-
vit de 2009 foi de R$ 65.556, já contemplando a mudança de tá-
bua biométrica e a taxa de juros que totalizou o valor aproximado 
de R$142.000. Já no Plano de Contribuição Definida chegou a  
R$ 15.966, após a retirada de R$ 16.000 da provisão para Mu-
dança de tábua biométrica.  

Com base numa Política de Investimentos conservadora, que de-
termina que a maior parte das aplicações  seja realizada em renda 
fixa, o desempenho dos recursos dos Assistidos do PCD alcançou 
uma rentabilidade de 8,38%, o que corresponde a 189,9% da 
meta estabelecida para o Plano. O PBD, por sua vez, encerrou o 
ano com uma rentabilidade de 20,71%, representando 461,9% 
da meta prevista, que para os dois Planos era o IGP + 6%.

Os Participantes Ativos do PCD que podem aplicar ate 60% dos 
recursos em renda variável tiveram uma rentabilidade anual 
que  variou entre  10,05% e 48,44%. Quanto aos recursos dos 
Aposentados em Saque Programado (que podem aplicar até 
10% em renda variável) o resultado anual ficou entre 8,38%  
e 16,55%.

Um importante desafio superado em 2009 foi a certificação 
ISO 9001:2008 do  processo de Gestão de Investimentos.

A inserção de mais este processo no Sistema de Gestão da 
Qualidade, onde já estão a arrecadação de contribuições, a 
concessão e manutenção de benefícios e a concessão de em-
préstimos, foi um passo muito importante, pois  representa um 
salto de eficiência na execução das atividades, reforçando ain-
da mais a  segurança dos Planos.

Nossa política de portas abertas, que dentre outras ativi-
dades promove o Encontro com o Presidente, foi uma das 
motivações para a  mudança no Regulamento do PCD.  A 
alteração permitiu que os Aposentados em Renda Vitalícia 
optassem pela troca desta forma de recebimento pelo be-
nefício de Saque Programado.

Mas, o projeto mais importante de 2009 foi sem dúvida  a 
criação do Portal de Educação Financeira e Previdenciária. 
Programa de caráter instrutivo e informativo que  tem co-
locado os Participantes e Assistidos em contato, por meio 
de “encontros on line”, com  reconhecidos especialistas em 
finanças e previdência.

Assim, neste cenário de realizações e constante melhoria da 
qualidade dos serviços oferecidos, convidamos todos os Partici-
pantes e Assitidos a lerem o  presente Relatório que nada mais 
é que um instrumento da política de transparência que pauta a 
administração da TELOS.

DIRETORIA EXECUTIVA

Mensagem da Diretoria
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Perfil da Entidade

A FUndAçÃo

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

A Fundação é a responsável pela administração do Plano de 
Previdência Privada atualmente oferecido pela Embratel e pelas  
empresas Star One, PrimeSys, TV SAT e a própria TELOS aos seus 
empregados: o Plano de Contribuição Definida (PCD) e pelo Pla-
no de Benefício Definido (PBD), fechado a novas adesões desde 
janeiro de 1999.

missÃo

Instituir e Administrar Planos de Previdência Complementar, ga-
rantindo a concessão de benefícios de natureza previdenciária 
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.

VAloRes

Trabalho, Crescimento, Responsabilidade Social e Austeridade.

PolÍTiCA dA QUAlidAde 

A TELOS é comprometida com um Sistema de Qualidade e está 
focada na satisfação, atual e futura, de seus participantes e patro-
cinadores, através da eficiente gestão dos investimentos, adoção 
de práticas que asseguram a correta concessão e manutenção de 
benefícios previdenciários na forma contratada e a prestação de 
assistência financeira a seus participantes, mantendo simultanea-
mente o equilíbrio atuarial de seus planos e rigoroso controle dos 
custos administrativos. Nossos Objetivos da Qualidade e a de-
terminação por resultados serão sempre desafios a superar, com 
segurança, através da melhoria contínua dos processos.

ÓRGÃos esTATUTÁRios 

Conselho Deliberativo
Carlos Henrique Moreira - Presidente »
Jose Formoso Martínez »
Dario Balesdent Filho  »
Nelson Laureano Filho  »
Gilberto da Silva Nunes  »
Helio Manoel dos Santos Filho  »

Conselho Fiscal
Silvia Teixeira de Carvalho - Presidente »
Ivo Filgueiras Marins  »
Geraldo Pimentel de Oliveira »

Diretoria Executiva
Roberto Durães de Pinho - Presidente »
Andrea Morango Pittigliani - Diretora Financeira »
Carlos Alberto Tavares de Almeida - Diretor de Seguridade »
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Partindo da premissa de que o nível de conhecimento do partici-
pante é um indicador fundamental para que estes possam efe-

tivamente decidir e planejar o futuro, a TELOS voltou suas atividades 
de relacionamento no ano de 2009 para o desenvolvimento de um 
Programa de Educação Financeira e Previdenciária, cujo carro chefe é 
o Portal de Educação Financeira e Previdenciária na Internet.

O Programa foi apreciado pela PREVIC em fevereiro de 2010 e, 
por cumprir os requisitos básicos previsto na Estratégia Nacional 
de Educação Financeira e apresentar os três níveis de atuação re-
comendados: informar, instruir e orientar, obteve aprovação daquela 
Superintendência. Uma das vantagens da aprovação é a dispensa 
da apresentação deste Relatório Anual de forma impressa, o que se 
coaduna com nosso Projeto Evolua que visa a redução de material 
impresso, contribuindo assim para preservação do meio ambiente.

Levar a informação onde o participante está foi outra importante ati-
vidade de relacionamento da TELOS em 2009 e, para atingir ao obje-
tivo foram realizados encontros nas cidades com o maior número de 
Participantes e Assistidos.

Além dos encontros realizados no Rio de Janeiro, o ciclo de palestras 
percorreu as cidades de Florianópolis, Curitiba, Recife, Fortaleza, Belo 
Horizonte, Brasília, São Paulo e Belém.

Nestes encontros, Participantes e Assistidos tiveram a oportunidade 
de receber orientações sobre benefícios, conhecer a situação finan-
ceira e atuarial dos respectivos Planos e dirimir dúvidas pessoais.

Além disso, a Fundação integrou o Programa Pro-Seguir em conjunto 
com a Patrocinadora Embratel. Nestes eventos, o objetivo é sensibili-
zar e preparar os empregados da Embratel para a vida pós-laborati-
va, no que tange a saúde física e emocional, finanças, planejamento 
previdenciário e projeto de vida.

ATendimenTo

A Central de Atendimento TELOS - CAT contabilizou mais de 74 
mil atendimentos, dos quais 56% foram realizados através do 
telefone, incluídos tanto os contatos com atendentes quanto as  
consultas à URA (Unidade Resposta Audível).

Outra forma de contato que vem sendo bastante procurada pelos 
Participantes e Assistidos é a comunicação por e-mail. Em 2009, 
mais de 14% dos atendimentos foram realizados por este canal.

Verifique no gráfico os canais de atendimento mais utilizados em 
2009:

Canais de Atendimento
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Sempre em busca da melhoria de seus processos, a CAT superou este 
ano dois importantes indicadores. Um diz respeito ao tempo médio 
de espera pelo  atendimento telefônico, que em 2008 era de 1:30 
seg, passou para 00:55 seg, abaixo portanto prática de mercado. 
O outro retrata o numero de ligações abandonadas, que teve 
redução de 50% também em relação ao ano anterior.

Pesquisa de Satisfação

Foco do nosso Sistema de Qualidade, a satisfação dos participantes 
é outro indicador que vem sendo acompanhado pela Diretoria com 
bastante atenção. 
Em 2009, além de atingirmos o melhor resultado dos últimos cinco 
anos, 95% de satisfação – avaliações entre ótima e boa, vimos melho-
rar um importante índice, daqueles que acham que a TELOS melhorou 
no último ano: em 2006 eram 19%, em 2007 26%, em 2008 31% e 
na última pesquisa somam 35%. 
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Portal de Educação Financeira  
e Previdenciária

Lançado em setembro de 2009 o Portal de Educação Financeira e 
Previdenciária tem  como objetivo orientar e ampliar o conhecimen-
to dos Participantes e Assistidos sobre economia, finanças pessoais, 
investimentos, previdência pública e privada, além de informar e 
instruí-los para que desenvolvam habilidades e competências ne-
cessárias para melhor usufruir dos benefícios dos Planos.

Até o final do ano foram disponibilizados três módulos do curso 
e-learning sobre Educação Financeira e Previdenciária. O método 
Educação à Distância foi escolhido por trazer modernidade e pra-
ticidade aos Participantes e Assistidos. A transmissão de conhe-
cimentos à distância permite uma maior flexibilidade ao aluno, 
uma vez que o ingresso no curso é feito a qualquer tempo e sem 
a necessidade de deslocamento, já que é acessado a partir de 
qualquer computador com conexão à internet.

Desde o lançamento do Portal informatimo até o final do ano os 
módulos apresentados foram os seguintes: 

I) Orçamento Familiar - orientação de como efetuar um orçamen-
to e planejamento financeiro. 

II) Fundamentos da Previdência - visão abrangente do sistema 
previdenciário brasileiro, noções dos principais conceitos que nor-
teiam o Sistema de Previdência Complementar. 

III) TELOS - apresentação da Fundação Embratel de Seguridade 
Social. 

Foram ainda realizados três encontros “on line” com especialistas 
em finanças e previdência (evento que contou com significativa 
adesão dos Participantes e Assistidos).

Site Institucional

Em novembro de 2009 a TELOS reformulou o seu site dando nova 
identidade visual a esse que é um dos principais canais de comu-
nicação com os Participantes e Assistidos.   Uma característica do 

Relacionamento

novo site é o dinamismo e a facilidade de acesso ao conteúdo 
informativo, quesitos estes que tiveram índice de 93% de satis-
fação por parte dos usuários entrevistados durante a Pesquisa 
Anual.  Os novos banners contendo os formulários mais utilizados 
e acesso direto ao Portal de Educação Financeira e Previdenciária 
e aos simuladores também são diferenciais que refletem o esfor-
ço da Fundação em atender às solicitações e sugestões dos seus 
Participantes e Assistidos.

Em 2009 registramos 346.000 acessos ao site, sendo 167.000 
entradas na Área Exclusiva.

Portal de Educação Financeira e Previdenciária

Novo Site - www.fundacaotelos.com.br

A Fundação foi avaliada ainda como segura por 97% dos entrevista-
dos; eficiente por 94%; transparente por 91% e moderna por 90%. 

A pontualidade no pagamento, a qualidade do atendimento, a co-
municação eficiente e a segurança e transparência na aplicação de 
recursos foram os principais aspectos positivos citados pelos 1.400 
entrevistados e 75% não citaram nenhum ponto negativo.
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Gestão Previdencial

AlTeRAções nos ReGUlAmenTos dos PlAnos    

A atual versão do Regulamento de Contribuição Definida (PCD), aprovada pela Secretaria de Previdência Complementar (SPC) em 3 de 
julho de 2009, veio satisfazer a uma demanda dos participantes. A aprovação permitiu aos Assistidos que se encontravam recebendo 
benefício sob a modalidade de Renda Mensal Vitalícia, a possibilidade de alteração para a forma de Saque Programado.

De caráter irrevogável, a referida alteração foi exercida até o dia 30 de dezembro de 2009 e contou com a adesão de 344 aposentados.  
As condições para exercício da opção, assim como os prazos estabelecidos, foram descritos no artigo 97 do Regulamento do PCD.
 

PARTiCiPAnTes Telos

Ao final do exercício a TELOS registrava 12.812 Participantes e Assistidos distribuídos nos Planos de Contribuição Definida (PCD) e 
Benefício Definido (PBD), a saber:

Plano de Benefício Definido - PBD
Estavam vinculados ao PBD 3.447 Participantes, sendo 3.441 Assistidos, 4 Ativos e 2 em manutenção de inscrição.

Plano de Contribuição Definida - PCD
Integravam o Plano 9.365 Participantes, sendo 6.042 Ativos*, 2.756 Assistidos, 337 Autopatrocinados e 230 Vinculados.

BeneFÍCios e insTiTUTos 

Plano de Contribuição Definida 
Durante o ano de 2009 foram registradas 330 novas concessões de benefícios, sendo 267 Aposentadorias em Saque Programado, 39 
na modalidade de Renda Mensal Vitalícia, 23 Pensões por Morte e 1 benefício de Pagamento Único.   

A manutenção dos benefícios representou uma despesa de aproximadamente de R$ 124 milhões, sendo R$ 122 milhões com o paga-
mento de aposentadorias e R$ 2 milhões com pensões. A Portabilidade de recursos para outras entidades e o pagamento de Resgates 
de contribuições correspondeu a R$ 15 milhões.

Benefícios Mantidos - Quadro Consolidado

APOSENTADORIAS DO PCD

RENDA VITALÍCIA
SAQUE 

PROGRAMADOTIPO REAJUSTE

IGP-DI RENTABILIDADE

TOTAL 809 836 1.020

TOTAL DE APOSENTADORIAS EM VIGOR 2.665

* Este total engloba 235 Participantes demitidos que não eram desligados da TELOS e não haviam optado pelo Resgate, pelo Autopatrocínio, pelo PBD, pela Portabili-
dade ou pela Complementação de Aposentadoria.
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Gestão Previdencial

Plano de Benefício Definido 
Foram concedidos 33 novos benefícios, sendo 1 Aposentadoria e 32 Pensões por Morte. Houve ainda o pagamento de 35 Pecúlios: 27 
Complementar, 5 por Morte e 3 por Aposentadoria. 

O pagamento das aposentadorias e pensões dos Assistidos do Plano significou uma despesa da ordem de R$ 124 milhões.

Benefícios Mantidos - Quadro Consolidado

PENSÕES DO PCD

RENDA VITALÍCIA
SAQUE 

PROGRAMADOTIPO REAJUSTE

IGP-DI RENTABILIDADE

TOTAL 36 47 8

TOTAL DE PENSÕES EM VIGOR 91

BENEFÍCIOS EM VIGOR DO PBD

Benefício Qtd

PENSÃO POR MORTE 659

APOSENTADORIA 2.782

TOTAL 3.441

TIPO DE REAJUSTE

IGP EQ SALARIAL

3.282 159

TOTAL 3.441
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Gestão Assistencial

A Concessão de empréstimos é mais um dos processos certificado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) que, através 
de avaliações constantes, tem mantido seu  padrão de qualidade e consequentemente a Certificação pela ISO 9001:2008.

Em 2009, a carteira de empréstimos da TELOS continuou conciliando um bom retorno financeiro com taxas atrativas aos 
Participantes e Assistidos.

Verifique no gráfico a seguir a comparação entre as taxas aplicadas pela TELOS e outras formas de crédito pessoal.

Empréstimos em 2009

Crédito Pessoal – Acumulado no ano

1- Empréstimo Consignado INSS 

Fonte: INSS - www.inss.gov.br

2- Crédito Pessoal e Cheque Especial 

Fonte: Banco Central do Brasil 

www.bcb.gov.br

Descrição
Concessão (%)

Quantidade R$ mil

Empréstimo Simples - PBD 1.017 6.162

Empréstimo Simples - PCD 2.619 16.380

Empréstimo Simples - Total 3.636 22.541
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Gestão de Investimentos

Certificação ISO 9001:2008 

A gestão de investimentos da TELOS é o mais novo processo a integrar o Sistema de Gestão da Qualidade da Fundação, certificado em 
dezembro pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, conforme a Norma ISO 9001:2008.
 
Os Participantes e Assistidos que, mesmo antes da certificação deste processo, já se consideravam seguros em relação à situação 
financeira da TELOS, podem agora contar com mais esta certeza, de que foi dado um salto de qualidade  na execução das atividades.

O nível de satisfação dos participantes em relação aos investimentos é um dos itens que vem sendo monitorado pela Fundação através 
da Pesquisa Anual.  Os resultados referentes a 2009  nos dão conta que, em média,  96% dos Participantes Ativos, estão satisfeitos 
com os gestores selecionados e 83% com o nível das informações prestadas em relação a investimentos.

ComPosiçÃo dA CARTeiRA de inVesTimenTos

Carteira Global

Segmento
dezembro 2009 dezembro 2008

Valor em R$ mil % Valor em R$ mil %

Programa de Investimentos 4.070.878 99,99% 3.706.942 99,99%

Renda Fixa 3.657.674 89,84% 3.272.282 88,27%

Renda Variável 308.652 7,58% 326.658 8,81%

Imóveis 53.675 1,32% 54.950 1,48%

Emp/Finan. 50.877 1,25% 53.052 1,43%

Disponível 315 0,01% 233 0,01%

Valor a Pagar (-) (19) 0,00% (16) 0,00%

Total Recursos Garantidores 4.071.174 100% 3.707.159 100,00%

Segmento
dezembro 2009 dezembro 2008

Valor em 
R$ mil

%
Limite 

Mínimo
Limite 

Máximo
Valor em 
R$ mil

%

Renda Fixa 1.459.358 88,63% 65,0% 100,0% 1.185.912 80,76%

Renda Variável 120.107 7,29% 0,0% 25,0% 213.539 14,54%

Imóveis 53.675 3,26% 0,0% 7,0% 54.950 3,74%

Empréstimos 12.425 0,75% 0,0% 2,5% 12.705 0,87%

Financiamentos 1.068 0,07% 0,0% 0,5% 1.260  0,09%

Total Recursos Garantidores 1.646.633 100% 1.468.366 100,00%

AloCAçÃo de ReCURsos PoR PlAno

Plano de Benefício Definido - PBD
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Gestão de Investimentos

Plano de Contribuição Definida - PCD

Programa Assistencial / Administrativo

CARTeiRAs de inVesTimenTos PoR PlAno

Segmento
dezembro 2009 dezembro 2008

Valor em 
R$ mil

%
Limite 

Mínimo
Limite 

Máximo
Valor em 
R$ mil

%

Renda Fixa 2.160.694 90,53% 81,0% 100,0% 2.043.607 93,07%

Renda Variável 188.545 7,90% 0,0% 18,0% 113.119 5,15%

Imóveis 0 0,00% 0,0% 0,0% 0 0,00%

Empréstimos 28.637 1,20% 0,0% 3,0% 28.212 1,28%

Financiamentos 8.747 0,37% 0,0% 1,0% 10.876 0,50%

Total 2.386.623 100,00% 2.195.814 100,00%

Segmento
dezembro 2009 dezembro 2008

Valor em 
R$ mil

%
Valor em 
R$ mil

%

Renda Fixa 37.622 100,00% 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 37.622 100,00% 42.762 100,00%

Modalidades de Aplicação
Valor Investido

(R$) Mil
% Alocado

Política de Investimentos 2009

Limite Mínimo Limite Máximo

1. Renda Fixa 1.459.358 88,63% 65,00% 100,00%

Baixo Risco de Crédito 1.459.358 88,63% 65,00% 100,00%

Médio Risco de Crédito 0 0,00% 0,00% 0,00%

Alto Risco de Crédito 0 0,00% 0,00% 0,00%

2. Renda Variável 120.107 7,29% 0,00% 25,00%

Empresas com IGC/Bovespa 0 0,00% 0,00% 12,00%

Empresas sem IGC/Bovespa 117.077 7,11% 0,00% 12,00%

Sociedade de Propósito Específico 3.030 0,18% 0,00% 13,00%

3. Imóveis 53.675 3,26% 0,00% 7,00%

Investimentos Visando Ulterior Alienação 0 0,00% 0,00% 0,00%

Investimentos Visando Aluguéis e Renda 48.787 2,96% 0,00% 7,00%

Fundos de Investimento Imobiliário 3.617 0,22% 0,00% 2,00%

Outros Investimentos Imobiliários 1.271 0,08% 0,00% 1,00%

4. Empréstimos e Financiamentos 13.493 0,82% 0,00% 3,00%

Empréstimo 12.425 0,75% 0,00% 2,50%

Financiamento 1.068 0,07% 0,00% 0,50%

Total 1.646.633 100,00%

Plano de Benefício Definido – PBD



11

Relatório Anual 2009

Gestão de Investimentos

Plano de Contribuição Definido – PCD

GesTÃo dAs CARTeiRAs TeRCeiRizAdAs 

Plano de Benefício Definido – PBD

Modalidades de Aplicação
Valor Investido

(R$) Mil
% Alocado

Margem de Alocação dezembro 2009

Limite Mínimo Limite Máximo

1. Renda Fixa 2.160.694 90,53% 81,00% 100,00%

Baixo Risco de Crédito 2.160.94 90,53% 81,00% 100,00%

Médio Risco de Crédito 0 0,00% 0,00% 0,00%

Alto Risco de Crédito 0 0,00% 0,00% 0,00%

2. Renda Variável 188.545 7,90% 0,00% 18,00%

Empresas com IGC/Bovespa 188.545 7,90% 0,00% 15,00%

Empresas sem IGC/Bovespa 0 0,00% 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 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 37.384 1,57% 0,00% 4,00%

Empréstimo 28.637 1,20% 0,00% 3,00%

Financiamento 8.747 0,37% 0,00% 1,00%

Total 2.386.623 100,00%

Gestor Valores (R$/mil) % s/Total de Investimentos

Angra Partners Consultoria Empresarial e Participações Ltda 3.030 0,18%

Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda 2.581 0,16%

Banco Schahin S.A. 1.036 0,06%

Total Recursos Terceirizados 6.647 0,40%

TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social 1.639.986 99,60%

Total Investimentos 1.646.633 100,00%

Gestor Valores (R$/mil) % s/Total de Investimentos

Western Asset Management Company DTVM Ltda. - Legg Mason 265.929 11,14%

Banco do Brasil Administração de Ativos DTVM S.A. 606.637 25,42%

Banco Itaú S.A. 132.268 5,54%

HSBC Investiments Gestão de Recursos Ltda 96.440 4,04%

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 56.277 2,36%

Total Recursos Terceirizados 1.157.551 48,50%

TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social 1.229.072 51,50%

Total Investimentos 2.386.623 100,00%

Plano de Contribuição Definida – PCD

31/12/2009

31/12/2009
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desemPenho dos ReCURsos AdminisTRAdos

Plano de Benefício Definido  - PBD
A rentabilidade alcançada pelo Plano ao final de 2009 foi de 20,71%, superando a meta de IGP-DI + 6% (4,48%).

Segmento
Rentabilidade 

(%)
Rentabilidade Índices de Referência (%)

% da 
Meta

Retorno em Relação ao
Índice de Referência

Renda Fixa 8,74% 4,48% IGP-DI + 6% a.a. 195,0% IGP-DI + 10,33%

Renda Variável 139,74% 4,48% IGP-DI + 6% a.a. 3.115,9% IGD-DI + 143,22%

Imóveis 22,90% 4,48% IGP-DI + 6% a.a. 510,6% IGP-DI + 24,69%

Emp/Finan. 7,69% 4,48% IGP-DI + 6% a.a. 171,5% IGD-DI + 9,26%

Global do Plano 20,71% 4,48% IGP-DI + 6% a.a. 461,9% IGP-DI + 22,47%

Segmento
Rentabilidade 

(%)
Rentabilidade Índices 

de Referência (%)
% da 
Meta

Retorno em Relação ao
Índice de Referência

Ativos

Renda Fixa 10,08% 9,90% 100% do CDI 101,8% CDI + 0,17%

FI Multimercado - Legg Mason 10,11% 9,90% 100% do CDI 102,2% CDI + 0,19%

FI Multimercado - Bco Brasil 10,05% 9,90% 100% do CDI 101,5% CDI + 0,14%

FI Multimercado - HSBC Invest. 10,17% 9,90% 100% do CDI 102,7% CDI + 0,25%

Renda Variável 72,59% 72,41% IBrX-50% ao ano 100,3% IBrX-50 + 0,11%

FI Ações    -      Bco Itaú 72,13% 72,41% IBrX-50% ao ano 99,6% IBrX-50 + 0,17%

FI Ações    -      Bradesco Asset 73,96% 72,41% IBrX-50% ao ano 102,1% IBrX-50 + 0,89%

Total Ativos 17,54%

Superávit/Coletiva de Risco/
Perda de Saldo

10,09% 9,90% 100% do CDI 102,0% CDI + 0,18%

Conta Coletiva

Renda Fixa 8,62% 4,48% IGP-DI + 6% ao ano 192,3% IGP-DI + 10,19%

Emp/Finan. 6,30% 4,48% IGP-DI + 6% ao ano 140,4% IGP-DI + 7,84%

Empréstimos 6,46% 4,48% IGP-DI + 6% ao ano 144,0% IGP-DI + 7,99%

Financiamentos 5,84% 4,48% IGP-DI + 6% ao ano 130,2% IGP-DI + 7,38%

Total Conta Coletiva 8,38% 4,48% IGP-DI + 6% ao ano 189,9% IGP-DI + 9,96%

Global do Plano 12,89% 4,48% - -

Plano de Contribuição Definida - PCD
O PCD encerrou 2009 com rentabilidade global de 12,89%, sendo que a rentabilidade da conta coletiva (recursos dos Assistidos) foi 
de 8,38%, superando a meta estabelecida de IGP-DI + 6% (4,48%).
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CenÁRio mACRoeConÔmiCo:

Para 2010:

Cenário Externo: 
Assim como o ano de 2008 ficou marcado pela pior crise finan-
ceira desde 1929, o ano de 2009 será lembrado pela ajuda maci-
ça por parte dos governos em todo o mundo. 

Ao redor do mundo, os governos agiram, provendo liquidez aos 
sistemas financeiros, afrouxando suas políticas monetárias e in-
tensificando suas políticas de incentivos fiscais, sempre com o ob-
jetivo de restaurar a confiança de todos os agentes financeiros.
O ano de 2009 começou com o mesmo cenário pessimista do fi-
nal de 2008, com o capitalismo sendo colocado à prova. Além de 
empresas, países também corriam risco de declarar moratória. Até 
o final do 1º trimestre de 2009, ninguém conseguia prever como 
seria o resto do ano, muito menos os anos seguintes. 

Entretanto, a partir de março, o ambiente começou a melhorar, 
devido à recuperação nos resultados do setor financeiro norte-
americano. Esse sinal foi importante para restaurar a confiança 
dos mercados, isso porque o epicentro da crise foi justamente no 
sistema bancário. 

O movimento de recuperação econômica, antecipado pelo mer-
cado financeiro e refletido no desempenho das bolsas de valores 
ao redor do mundo, acabou se concretizando. O final do ano de 
2009 foi marcado pelo fim de um período recessivo e pela reto-
mada da atividade global, porém com muitas incertezas sobre a 
magnitude e duração desse movimento.

Cenário Interno: 
Assim como os demais países, o Brasil agiu fortemente em 2009 
para conter a crise financeira que assolava o país. O Banco Cen-
tral brasileiro adotou uma política monetária expansionista e o 
Governo realizou uma série de medidas de incentivo fiscal. 

Além da forte recuperação da economia, refletida principalmente 
no segundo semestre de 2009, o Brasil obteve mais vitórias ao 
longo do ano. O país passou a ser classificado na categoria “Grau 
de Investimento” pelas três maiores agências de classificação de 
risco globais (Fitch, S&P e Moody´s), o Real se valorizou fortemen-
te, a taxa Selic atingiu patamar historicamente baixo e a inflação 
permaneceu controlada. 

Tudo isso, atrelado ao fato de que o impacto macroeconômico da 
crise de 2008 no país tenha sido baixo se comparado com crises 
passadas, fez com que o Brasil saísse fortalecido em 2009, geran-
do mais credibilidade frente a investidores globais e passando a 
ser um dos principais alvos de investimentos.

Para o período de 2010 a 2014:

Cenário Externo: 
A grande dúvida para os próximos anos é de como será a reação dos 
mercados financeiros e das economias quando os estímulos econômi-
cos promovidos pelos países ao longo de 2009 forem retirados. 

De que forma esses estímulos devem ser retirados, com qual in-
tensidade e em que momento? São questões que ainda estão 
sem respostas, fazendo com que o cenário para os próximos anos 
permaneça um pouco nebuloso.

O crescimento econômico para os próximos anos, em especial 
em 2010, deverá ser capitaneado pelos países emergentes. Isso 
porque, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, atravessam 
problemas estruturais, que vão desde uma necessidade de au-
mento de poupança por parte das famílias norte-americanas e 
conseqüente elevação do desemprego, até uma perda de compe-
titividade nas exportações européias fruto da dinâmica de suas 
economias.

Cenário Interno: 
Depois de apresentar destaque ao longo de 2009 por conta de 
um baixo impacto da crise na economia atrelado a uma rápi-

Segmento
Rentabilidade 

(%)
Rentabilidade Índices de 

Referência (%)
% da Meta

Retorno em Relação ao
Índice de Referência

Renda Fixa 10,05% 9,90% 100% do CDI 101,5% CDI + 0,14%

Global dos Programas 10,05% 9,90% 100% do CDI 101,5% CDI + 0,14%

Programa Administrativo/Assistencial
Os recursos são  aplicados majoritariamente em títulos públicos federais de curto prazo, buscando superar o CDI.   Ao fim de 2009 
a rentabilidade alcançada ficou em 10,05%, um pouco acima da meta de 100% CDI.
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da recuperação, o Brasil começa 2010 mantendo essa mesma 
tendência. A expectativa de crescimento global deve impulsionar 
o PIB para 2010, uma vez que o país é grande exportador de 
commodities.

A inflação ainda permanece contida, mas receios de que o forte 
crescimento econômico possa acarretar em aumento de inflação 
faz com que sejam esperadas elevações na taxa Selic para 2010. 
Diante de todo o cenário otimista, fatores fiscais podem ofuscar 
um pouco esse cenário positivo para os próximos anos. A aprecia-
ção do Real atrelado ao forte crescimento global elevará o déficit 
nas transações correntes, porém pode ser compensado pelo in-
fluxo de capitais. Entretanto, com relação aos gastos de Governo, 
que apresentou uma forte elevação em 2009, dependendo da 
sua dinâmica para os próximos anos, podem trazer malefícios 
para o país.

 Objetivos da Gestão

PBD
O Plano de Benefício Definido (PBD) da TELOS é um plano madu-
ro, 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 5% ao ano;
Investir em ativos de baixo risco de crédito; »
Aplicar majoritariamente recursos em ativos líquidos de forma  »
a garantir o pagamento dos benefícios previdenciários.
 

PCD
O Plano de Contribuição Definida (PCD) é um plano misto, desta 
forma, os objetivos de gestão dos recursos não são os mesmos 
para as reservas dos participantes ativos e assistidos que escolhe-
ram a modalidade de Saque Programado como benefício em rela-
ção às reservas dos participantes assistidos de Renda Vitalícia.

Na fase de capitalização e no Saque Programado, o participante 
pode alocar as suas reservas no segmento de renda fixa e de 
renda variável conforme a sua escolha, respeitando 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 atrelada ao índice IBrX-50 da Bolsa de Valores de 
São Paulo. 

A gestão das reservas dos participantes assistidos em renda vi-
talícia 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.

Alocação de recursos 

Renda fixa
De acordo com o cenário descrito anteriormente, o ano de 2010 
começa com uma expectativa de elevação da taxa Selic por parte 
do Banco Central. Existem muitas incertezas sobre qual será a 
magnitude dos aumentos e quando o processo se iniciará. 

Porém, independente das prováveis elevações na taxa Selic, o que 
tem se visto é uma forte redução nas taxas de juros reais dos 
títulos indexados pela inflação. 

Diante disso, continuaremos monitorando o mercado de títulos 
indexados por inflação na busca de operações que estejam ali-
nhadas com os objetivos de rentabilidade do Plano.

Além disso, estamos aumentando o limite de crédito privado do 
Plano, de 15% para 20%. Ressaltamos que tal elevação visa in-
corporar à carteira do Plano, títulos que melhor apresentem rela-
ção retorno e risco para a TELOS.

Renda Variável
De acordo com o cenário de crescimento mundial, esperamos 
para 2010 uma valorização dos ativos de renda variável, porém 
em magnitude inferior ao observado em 2009.

Diante disso, mantivemos os limites de alocação para o segmento 
no PCD e, para o PBD, propomos a substituição dos investimentos 
em ativos de pouca liquidez e baixa governança corporativa por 
uma carteira de ações mais líquida e transparente.

Investimentos Estruturados
Para o ano de 2010, continuaremos buscando oportunidades de 
investimento que proporcionem uma boa relação de retorno e 
risco para o Plano. 
Acreditamos que esse segmento abriga boas oportunidades, e 
avaliaremos ao longo desse ano aqueles ativos que melhor nos 
auxiliem na busca dos objetivos do Plano.

Gestão de Investimentos
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Investimentos no Exterior
Mesmo acreditando que a queda da taxa de juros reais no Brasil 
é um processo duradouro e consistente, acreditamos que ainda 
existam outras oportunidades de investimentos que auxiliem a 
TELOS a superar sua meta atuarial. Diante disso, não propomos 
no momento alocações para o segmento.

Imóveis
No PCD não são previstos investimentos nesse segmento. Já em 

relação ao PBD, o ambiente de taxa de juros baixa e o aqueci-
mento da economia devem beneficiar o setor, que com retornos 
atrativos e menor risco em relação à meta atuarial da Fundação 
faz com que a TELOS mantenha o limite de alocação do ano an-
terior para o segmento de imóveis para o plano.

Operações com Participantes
Manteremos a revisão constante da concessão de empréstimos e 
financiamentos, à luz da meta atuarial da Fundação.

Limites de alocação por segmento:

Segmento

PBD PCD

Mínimo Máximo Alvo Mínimo Máximo Alvo

Renda Fixa 65,00% 100,00% 80,00% 70,00% 100,00% 90,00%

Renda Variável 0,00% 25,00% 13,00% 0,00% 18,00% 7,50%

Imóveis 0,00% 7,00% 4,50% 0,00% 0,00% 0,00%

Emp/Finan. 0,00% 3,00% 2,00% 0,00% 4,00% 3,00%

Invest. Estruturados 0,00% 13,00% 6,50% 0,00% 3,00% 1,50%

Segmento

PGA - Plano de Gestão Administrativa

Mínimo Máximo Alvo

Renda Fixa 100% 100% 100%

Diversificação

Renda Fixa
Com relação aos limites de alocação por emissor, manteremos 
aqueles presentes na Resolução CMN 3.792, que estão descritos 
ao lado:

Renda Variável
Com relação aos limites de alocação por segmento de renda vari-
ável, manteremos os previstos na Resolução CMN 3.792:

a) Até 70% em ações de emissão de companhias abertas admitidas à 
negociação no segmento Novo Mercado da BM&F/Bovespa;
b) Até 60% em ações de emissão de companhias abertas admiti-
das à negociação no segmento Nível 2 da BM&F/Bovespa;
c) Até 50% em ações de emissão de companhias abertas admiti-

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 consideradas  »
para o processo deverão possuir um volume mínimo de 
recursos sob gestão. Este limite mínimo aplica-se igualmente 
a gestores ligados ou não a instituições financeiras.
Análise Comparativa de Desempenho dos Gestores - Para a  »
análise do desempenho, os gestores serão separados em dois 
grupos: gestores que já administram recursos da TELOS e 

Segmento Limite

Tesouro Nacional 100%

Tesouro Estadual ou Municipal 10%

Instituição Financeira 20%

Companhia Aberta ou Assemelhada 10%

Organismos Multilateral 10%

Companhia Securitizadora 10%

Patrocinador 10%

Outros Emissores (PF/PJ) 5%

SPE 10%

FIDC/FICFIDC 10%

FIP, FIC-FIP, FIEE, FII, Fundo Multimercado 10%

Fundos de Índice e Cotas de Fundos 10%
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gestores que não administram recursos da TELOS. 
No primeiro grupo, será comparada a qualidade dos gestores  »
com base na amostra de fundos da TELOS. A comparação 
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 de desempenho será realizada  »
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 propostos 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 têm estrutura operacional, técnica, gerencial e de 
suporte ao cliente adequada, segundo os parâmetros definidos 
pela equipe da TELOS.

Gestão Terceirizada
O processo de contratação de gestores das carteiras
de renda fixa e renda variável é dividido em cinco etapas, descri-
tas a seguir:

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

Análise Comparativa de Desempenho dos Gestores - Para a  »
análise do desempenho, os gestores serão separados em dois 
grupos: gestores que já administram recursos da TELOS e 
gestores que não administram recursos da TELOS.

No primeiro grupo, será comparada a qualidade dos gestores 
com base na amostra de fundos da TELOS. A comparação 
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 de desempenho será realizada 
através da comparação de vários indicadores com um grande 
grupo de fundos no mercado:

Análise dos Custos Envolvidos - Nesta etapa serão analisados  »

das à negociação no segmento Bovespa Mais da BM&F/Bovespa;
d) Até 45% em ações de emissão de companhias abertas admiti-
das à negociação no segmento Nível 1 da BM&F/Bovespa;
e) Até 35% por cento em ações de emissão de companhias aber-
tas não mencionadas nos itens I a IV, bem como em cotas de 
fundos de índice referenciados em ações admitidas à negociação 
em bolsa de valores;
f) Até 20% em títulos e valores mobiliários de emissão de SPE;
g) Até 3% nos demais investimentos classificados no segmento 
de renda variável.   
 

Demais limites
Para as demais classes de ativos, manteremos os limites de aloca-
ção previstos na Resolução CMN 3.792:

Os investimentos classificados no segmento de investimentos  »
estruturados devem observar, em relação aos recursos 
de cada plano, o limite de até vinte por cento, observados 
adicionalmente os seguintes limites:
a) Até dez por cento em cotas de fundos de investimento 
imobiliário;
b) Até dez por cento em cotas de fundos de investimento e 
em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de 
investimento classificados como multimercado.
Os investimentos classificados no segmento de imóveis  »
devem observar, em relação aos recursos de cada plano, o 
limite de até oito por cento.     
Os investimentos no segmento de operações com participantes  »
devem observar, em relação aos recursos garantidores de 
cada plano de benefícios, o limite de até quinze por cento. 

 Operações
Para a realização de operações de compra e venda de ativos de 
renda fixa e renda variável, a TELOS dispõe de um ranking de cor-
retoras, que é atualizado anualmente e privilegia as instituições 
líderes de mercados, sólidas e com um bom relacionamento com 
a Fundação.

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

Para a execução de operações no mercado de renda fixa, seguin-
do orientação da Secretaria de Previdência Complementar, damos 
preferência as Plataformas Eletrônicas de Negociação ao merca-
do de balcão.

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

Gestão de Investimentos
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os custos de administração e gestão propostos 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 têm estrutura operacional, técnica, gerencial e de 
suporte ao cliente adequada, segundo os parâmetros definidos 
pela equipe da TELOS.

Gerenciamento de riscos
A TELOS realiza internamente o gerenciamento dos riscos do pla-
no. Esse controle é dividido da seguinte forma:

Análise do Risco de Mercado e de Liquidez - Medidas de  »
monitoramento de risco, tal como o VaR para a renda fixa e o 
Tracking-Error para a renda variável;
Análise do Risco de Crédito e de Liquidez - Realizamos o  »
monitoramento dos limites internos e legais, assim como a 
classificação de risco (baixo e médio/alto risco de crédito) dos 
ativos;
Análise das Operações com Derivativos - Realizamos  »
acompanhamentos diários de forma a não ultrapassar os 
limites internos e legais.
Análise de Risco Sistêmico - Monitoramento constante dos  »
indicadores internos e externos e acompanhamento detalhado 
dos principais acontecimentos globais.
Análise de Risco Operacional e Legal - Manutenção do  »
constante treinamento de seus funcionários, mapeamento de 
riscos e a adoção de medidas que resultem em mais segurança 
e transparência para a Fundação. Tais atividades resultaram 
na inclusão do Processo de Gestão de Investimentos no 
Sistema de Qualidade da TELOS no final de 2009.

A TELOS, por possuir um passivo de longo prazo de maturação, 
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 compromissos atuariais.

Para tal monitoramento, chamado de ALM (Asset Liability Ma-
nagement), a TELOS realiza mensalmente, ou sempre que neces-
sário, simulações com diferentes cenários de renda fixa, renda 
variável, investimentos estruturados, imóveis e operações com o 
participante 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.

Derivativos
A TELOS mantém o acompanhamento diário das operações que 
envolvem derivativos, de forma que não excedam os limites esta-
belecidos pela Resolução CMN 3792.

Além da análise legal, também é realizada a análise técnica das 
operações, sempre avaliando os riscos e as registrando em bolsa 
de valores ou de mercadorias e futuros.

Apreçamento dos ativos financeiros
O apreçamento dos ativos da TELOS, mantidos em carteira pró-
pria, é realizado pelo nosso custodiante e controlador, seguindo 
as regras presentes no manual de precificação de ativos aprovado 
pela própria Fundação.

Com relação aos ativos presentes em fundos de investimentos 
terceirizados, o apreçamento é realizado por instituição indicada 
ou aprovada pela TELOS.

Responsabilidade Socioambiental
A TELOS é aderente aos princípios de responsabilidade socioam-
biental, prezando pelo respeito ao meio ambiente, convívio social 
e boas práticas de governança.

Mantemos padrões de responsabilidade e transparência dos in-
vestimentos de forma a atender os interesses dos nossos partici-
pantes e patrocinadores.

Comunicação com o Participante
A TELOS também disponibiliza em seu site institucional, além 
das informações mínimas exigidas pela Secretaria de Previdên-
cia Complementar, toda a Política de Investimentos para 2010-
2014.

Gestão de Investimentos
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Gestão Administrativa

Tipo PBD PCD Assist/Adm Total

Administração Interna 2.434.899 3.544.665 48.762 6.028.326

Administração e Gestão Externa 1.155.866 1.840.214 18.137 3.014.217

Asministração Externa 376.097 1.071.613 4.259 1.451.969

Médio Desp. Jurídicas 593.830 0 0 593.836

Corretagem 5.445 246.043 1.925 253.413

Taxa Fiscalização CVM 47.730 194.198 7.402 249.330

Taxa Selic 54.494 83.919 1.260 139.673

Custódia 8.497 118.123 0 126.620

Taxa CETIP 33.518 79.153 1.743 114.414

Auditoria 19.293 25.973 747 46.013

Outras Despesas 16.962 21.186 801 38.949

Total 3.590.765 5.384.879 66.899 9.042.543

A TELOS obteve, em termos reais, uma redução de 3,88% nas 
despesas administrativas, considerando-se o IPCA de 4,31% em 
2009.
As despesas com atividades de administração dos investimen-
tos totalizaram, em 2009, R$ 9.042 mil, representando cerca de 
0,22% do total do patrimônio investido da Fundação. Do valor 
despendido, R$ 6.028 mil correspondem às despesas internas da 
TELOS e, R$ 3.014 mil são referentes às despesas com a adminis-
tração de recursos feita por terceiros.

ResUlTAdo do eXeRCÍCio

Composição do Patrimônio Administrado pela 
TELOS

O ano de 2009 pode ser considerado positivo para o mundo e 
em especial para o Brasil. Assim como a maioria dos países, o 
Brasil se utilizou de políticas fiscal e monetária agressivas para 
controlar a crise vivenciada em 2008. O resultado foi uma forte 
retomada do crescimento da economia que pôde ser evidenciada 
através do comportamento dos indicadores macroeconômicos, 
tais como a apreciação do Real frente ao Dólar e da valorização 
da renda variável. 

Nesse contexto, a TELOS, sempre prezando pela segurança e 
transparência na gestão de seus recursos, manteve o foco dos 
seus investimentos no longo prazo,  acabando por se beneficiar 
desse cenário positivo. Apresentamos nos Planos PBD e PCD ren-

Custos da Administração de Recursos (Valores em R$)

Evolução das despesas administrativas 
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Resultado do Exercício

tabilidades de 20,71% e 8,38% respectivamente, superando suas metas atuariais, e que equivaleram a uma receita de R$ 274,86 e 
R$ 290,96. Com relação aos Planos Administrativo e Assistencial, obtivemos uma receita de R$ 3,19. 

Adicionalmente, em 2009 registramos o maior superávit dos últimos anos, com isso a Diretoria da TELOS propôs ao Conselho Delibe-
rativo a utilização de parte do superávit em medidas que tornarão os planos ainda mais seguros. As ações compreendem a revisão da 
taxa de juros futura de 6% para 5% e a adoção da Tábua de Mortalidade AT 2000, mais longeva, para o Plano de Benefício Definido 
(PBD) e a constituição de provisão financeira para uma futura revisão da Tábua também para o Plano de Contribuição Definida (PCD). 
Tais ações foram aprovadas pelo Conselho e estão em vigor desde dezembro.

Com esse compromisso a TELOS mantém sua política de buscar retornos constantes, respeitando limites toleráveis de risco e preser-
vando o aspecto financeiro e atuarial ao longo do tempo.

No gráfico a seguir apresentamos o aumento do Patrimônio:

Evolução Patrimonial

PRoVisões mATemÁTiCAs

O Nível de Cobertura das Provisões Matemáticas demonstra a solidez dos Planos.
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PCB 1.150.994 1.215.002 1.280.142 1.464.468 1.640.300

PCD 1.708.365 1.899.278 2.130.641 2.268.611 2.418.656

Total 2.859.359 3.114.280 3.410.783 3.733.079 4.058.956
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demonsTRAções PATRimoniAis e de ResUlTAdos PoR PlAno (em R$ mil) 

PCD

PBD

Ativo 2009 2008

Disponível 243 202

Contas a Receber 66.221 90.545

Aplicações 2.386.623 2.195.813

• Renda Fixa 2.160.694 2.043.607

• Renda Variável 188.545 113.119

• Emp/ Finan. 37.384 39.087

Total Ativos 2.453.087 2.286.560

Passivo 2009 2008

Contas a Pagar 2.987 2.927

Valores em Litígio 31.444 15.022

Compromisso com 
participantes/assistidos

2.303.994 2.162.357

Fundos 43.670 51.227

Equilíbrio Técnico 70.992 55.026

Resultados Realizados 70.922 55.026

    Superávit Técnico 
    Acumulado

70.922 55.026

Total Passivo 2.453.087 2.286.560

Demonstração de Resultados 2009 2008

(+) Contribuições 61.484 61.236

(-) Benefícios (169.304) (131.010)

(+/-) Rendimentos das Aplicações 278.422 203.357

(=) Recursos Líquidos 170.602 133.583

(-) Despesas com Administração (3.545) (3.328)

(+/-) Formação (utilização) de Valores em Litígio (17.013) 7.715

(+/-) Formação (utilização) dos Compromissos com Participantes e Assistidos (141.636) (116.851)

(+/-) Formação (utilização) de Fundos para Riscos Futuros 7.558 (13.573)

(=) Superávit do Exercício 15.966 7.545

Ativo 2009 2008

Disponível 54 15

Contas a Receber 9.031 9.495

Aplicações 1.646.633 1.468.367

• Renda Fixa 1.459.358 1.185.912

• Renda Variável 120.107 213.539

• Emp/ Finan. 53.675 54.950

Total Ativos 1.655.718 1.477.877

Passivo 2009 2008

Contas a Pagar 2.373 2.638

Valores em Litígio 13.045 10.771

Compromisso com 
participantes/assistidos

1.423.692 1.314.949

Fundos 8.959 7.426

Equilíbrio Técnico 207.649 142.093

Resultados Realizados 207.649 142.093

    Superávit Técnico 
    Acumulado

207.649 142.093

Total Passivo 1.655.718 1.477.877

Resultado do Exercício
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Resultado do Exercício

Demonstração de Resultados 2009 2008

(+) Contribuições 10.835 10.849

(-) Benefícios (121.280) (114.119)

(+/-) Rendimentos das Aplicações 292.882 253.424

(=) Recursos Líquidos 182.438 150.153

(-) Despesas com Administração (2.435) (2.137)

(+/-) Formação (utilização) de Valores em Litígio (4.170) 36.310

(+/-) Formação (utilização) dos Compromissos com Participantes e Assistidos (108.743) (106.967)

(+/-) Formação (utilização) de Fundos para Riscos Futuros (1.533) (1.189)

(=) Superávit do Exercício 65.556 76.170

AMAP

Ativo 2009 2008

Disponível 4 5

Contas a Receber 996 1.573

Aplicações 1.323 20.785

• Renda Fixa 1.323 20.785

Total Ativos 2.323 22.362

Passivo 2009 2008

Contas a Pagar 1.053 122

Valores em Litígio 199 74

Fundos 1.070 22.166

Total Passivo 2.323 22.362

Demonstração de Resultados 2009 2008

(+) Contribuições 24.712 10

(-) Benefícios (45.900) (15.243)

(+/-) Rendimentos das Aplicações 1.237 3.343

(=) Recursos Líquidos (19.951) (11.890)

(-) Despesas com Administração (996) (1.012)

(+/-) Formação (utilização) de Valores em Litígio (149) 25

(=) Formação (utilização) de Fundos para Riscos Futuros (21.096) (12.877)

Administrativo

Ativo 2009 2008

Disponível 15 11

Contas a Receber 1.238 1.332

Aplicações 36.299 21.977

• Renda Fixa 36.299 21.977

Bens de Uso Próprio 593 597

Total Ativos 38.144 23.917

Passivo 2009 2008

Contas a Pagar 2.649 3.468

Valores em Litígio 2.484 792

Fundos 33.011 19.657

Total Passivo 38.144 23.917
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Resultado do Exercício

Demonstração de Resultados 2009 2008

(+) Contribuições 17.762 -

(+/-) Rendimentos das Aplicações 2.001 2.674

(=) Recursos Líquidos 19.763 2.674

(-) Despesas com Administração (4.717) (4.866)

(+/-) Formação (utilização) de Valores em Litígio (1.692) (297)

(=) Formação (utilização) de Fundos para Riscos Futuros 13.354 (2.490)

Demonstrações Contábeis Consolidadas (em R$ mil)

Ativo 2009 2008 Passivo 2009 2008

Disponível 315 233 Exigível Operacional 9.063 9.155

Realizável 4.148.364 3.809.886 Programa Previdencial 4.863 5.001

Programa Previdencial 75.252 100.040 Programa Assistencial 950 15

Programa Assistencial 996 1.572 Programa Administrativo 3.231 4.123

Programa Administrativo 1.238 1.332 Programa de Investimentos 19 16

Programa de Investimentos 4.070.878 3.706.942 Exigível Contingencial 47.172 26.659

Renda Fixa 3.657.674 3.272.282 Programa Previdencial 39.981 20.770

Renda Variável 308.652 326.658 Programa Assistencial 199 74

Investimentos Imobiliários 53.675 54.950 Programa  Administrativo 2.484 792

Operações com Participantes 50.877 53.052 Programa de Investimentos 4.508 5.023

Permanente 593 597 Exigível Atuarial 3.727.686 3.477.306

Imobilizado 593 597 Provisões Matemáticas 3.727.686 3.477.306

Benefícios Concedidos 2.659.224 2.499.491

Benefícios a Conceder 1.068.462 977.815

Reservas e Fundos 365.351 297.597

Equilíbrio Técnico 278.641 197.119

   Resultados Realizados 278.641 197.119

   Superávit Técnico Acumulado 278.641 197.199

Fundos 86.710 100.477

   Programa Previdencial 52.352 58.398

   Programa Assistencial 1.070 22.166

   Programa Administrativo 33.011 19.657

   Programa de Investimentos 277 256

Total do Ativo 4.149.272 3.810.716 Total do Passivo 4.149.272 3.810.716
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Demonstração de Resultados de Exercício (R$)

2009 2008

Programa Previdencial

Recursos Coletados 72.319 72.085

Recursos Utilizados (290.584) (245.129)

Constituições/Reversões de Contingências (21.699) 44.446

Resultados dos Investimentos Previdenciais 565.819 450.856

Constituições/Reversões de Provisões Atuariais (250.380) (223.818)

Constituições/Reversões de Fundos 6.047 (14.725)

Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 81.522 83.715

Programa Assistencial

Recursos Coletados 24.712 10

Recursos Utilizados (45.900) (15.243)

Constituições/Reversões de Contingências (149) 25

Custeio Administrativo (975) (967)

Resultados dos Investimentos Assistenciais 1.217 3.298

Constituições (Reversões) de Fundos (21.096) (12.877)

Programa Administrativo

Recursos Oriundos de Outros Programas 7.003 6.509

Receitas 17.763 780

Despesas (11.693) (12.123)

Constituições/Reversões de Contingências (1.692) (297)

Resultados dos Investimentos Administrativos 1.973 2.642

Constituições (Reversões) de Fundos 13.354 (2.489)

Programa de Investimentos

Renda Fixa 311.855 468.231

Renda Variável 254.957 (29.709)

Investimentos Imobiliários 4.431 13.752

Operações com Participantes 3.371 10.691

Relacionados com o Disponível (71) (168)

Constituições/Reversões de Contingencias 515 (421)

Custeio Administrativo (6.028) (5.541)

Resultados Recebidos/Tranf. de outros Prog. (569.009) (456.797)

Constituições (Reversões) de Fundos 21 38
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Fluxo Financeiro (R$ mil)

2009 2008

(+/-) Programa Previdencial (196.103) (157.966)

(+) Entradas 96.940 87.846

(+) Recursos Coletados 72.319 72.085

(+/-) Recursos a Receber 24.588 15.642

(+) Outros Realizáveis/Exigibilidades 33 119

(-) Saídas (293.043) (245.811)

(-) Recursos Utilizados (290.584) (245.129)

(+/-) Utilizações a Pagar 28 (264)

(+/-) Constituições/Reversões de Contingências (2.487) (418)

(+/-) Programa Assistencial (19.701) (15.563)

(+) Entradas 26.224 10

(+) Recursos Coletados 24.712 10

(-) Recursos a Receber 1 -

(+) Recursos Futuros 898 -

(+) Outros Realizáveis/Exigibilidades 613 -

(-) Saídas (45.925) (15.573)

(-) Recursos Utilizados (45.900) (15.243)

(+/-) Utilizações à pagar (1) 1

(-) Outros Realizáveis/Exigibilidades 0 (320)

(-) Constituições/Reversões de Contingências (24) (11)

(+/-) Programa Administrativo 5.275 (10.810)

(+) Entradas 17.785 780

(+) Receitas 17.763 780

(+) Outros Realizáveis/Exigibilidades 22 0

(-) Saídas (12.510) (11.590)

(-) Despesas (11.694) (12.123)

(+) Despesas a Pagar (834) 470

(-) Despesas Futuras 14 (48)

(-) Permanente 4 220

(+) Outros Realizáveis/Exigibilidades 0 (109)

(+/-)Programa de Investimentos 210.611 184.089

(+/-) Renda Fixa (73.537) 147.767

(+/-) Renda Variável 272.963 13.533

(+/-) Investimentos Imobiliários 5.706 8.007

(+/-) Operações com Participantes 5.550 14.949

(+/-) Relacionados com o Disponível (71) (167)

(=) Fluxo nas Disponibilidades 82 (249)

(=) Variação nas Disponibilidades 82 (249)
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008 (Em milha-
res de reais, exceto quando mencionado). 

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 admi-
nistrativa e financeira, instituída em 1º de agosto de 1975 pela 
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (Embratel), por pra-
zo indeterminado, obedecendo às normas expedidas pelo Minis-
tério da Previdência 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 patrimô-
nio ou de sua renda a título de lucro ou participação no resultado, 
aplica no país a totalidade dos seus recursos e mantém a escritu-
ração de suas receitas e despesas em livros formais.
Na forma de suas disposições estatutárias e regulamentares, a 
TELOS tem as seguintes metas principais referentes a benefícios 
e serviços:

Instituir, administrar e executar planos privados de concessão  »
de benefícios de pecúlio ou rendas complementares ou 
assemelhados aos da Previdência Social para os empregados 
e respectivos beneficiários vinculados aos Patrocinadores, bem 
como promover o bem-estar social dos seus participantes.

Em complemento às suas metas, a TELOS tem intenção de pro-
porcionar aos seus participantes assistência financeira em geral, 
nos termos do regulamento específico, assegurando para a TELOS 
a rentabilidade mínima exigida atuarialmente para os planos de 
benefícios previdenciários.

Atualmente a Fundação possui dois tipos de planos:

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

ii. Plano de Contribuição Definida (PCD) - que é um plano, cons-
tituído na modalidade de Contribuição Variável, de concessão de 
rendas, cujo valor dos benefícios é calculado, principalmente, em 
função do montante acumulado das contribuições de Participan-
tes e Patrocinadores e os resultados dos investimentos dessas 
contribuições.

Os recursos de que a Fundação dispõe para seu funcionamen-
to são representados por contribuições de seus Patrocinadores, 
dos Participantes e Assistidos, exceto pensionistas do Plano de 
Benefício Definido, e dos rendimentos resultantes das aplicações 
desses recursos, que devem obedecer ao disposto na Resolução 
da BACEN nº 3.792, de 24 de setembro de 2009.

Desde o dia 1º de março de 2008, a Primesys Soluções Empre-
sariais S/A tornou-se Patrocinadora do Plano de Contribuição 
Definida da TELOS. O Convênio de adesão entre as partes foi 
aprovado pela Secretaria de Previdência Complementar por meio 
do Ofício nº 419 /SPC/DETEC/CGAF, que foi publicado no Diário 
Oficial de 28 de fevereiro 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 EMBRATEL TVSAT Telecomu-
nicações LTDA, na condição de Patrocinadora do Plano de Con-
tribuição Definida. Esta decisão foi publicada no Diário Oficial de 
14 de julho de 2008.

Em 23 de dezembro de 2009, a Lei nº 12.154 criou a Superin-
tendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, au-
tarquia responsável pela fiscalização e supervisão das entidades 
fechadas de prevodência complementar.

APResenTAçÃo dAs  
demonsTRAções FinAnCeiRAs

As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Admi-
nistração 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 estabelecidas pelo Conselho de Gestão de Previdência 
Complementar (CGPC) e pela Secretaria de Previdência Comple-
mentar (SPC), do Ministério da Previdência Social - MPS.

sUmÁRio dAs PRinCiPAis  
PRÁTiCAs ConTÁBeis 

As principais práticas adotadas pela Fundação para elaboração 
das demonstrações financeiras foram as seguintes:

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

B. Programa previdencial - Realizável
Representado, substancialmente, por contas a receber do Patroci-
nador Embratel (vide Nota Explicativa na página 28), atualizada 
até a data do balanço pelos índices fixados em contrato.

C. Programa de investimentos
Os rendimentos gerados pelos investimentos são contabilizados 
diretamente no resultado do período, independentemente da ca-
tegoria 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 constantes 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; e

ii. Títulos mantidos até o vencimento.

Os títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de 
serem ativa e frequentemente negociados, independentemente 
do prazo a decorrer até a data de vencimento, 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 manutenção até o vencimento, são classifica-
dos na categoria “Títulos mantidos até a data do  vencimento” e 
estão avaliados 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, consi-
derada a cotação de fechamento do último dia do mês em que a 
ação tenha sido negociada na bolsa de valores, conforme Resolu-
ção 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 valor patrimonial, dos dois o menor.

As aplicações em cotas de fundos de investimento são registra-
das pelo custo de aquisição, atualizado pela variação nos valores 
das cotas informadas pelos administradores dos respectivos fun-
dos investidos.

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

Investimentos imobiliários
Os investimentos imobiliários são registrados pelo custo de aqui-
sição ou construção, ajustado por reavaliação no mínimo a cada 
três anos, como determina a Resolução BACEN nº 3.792, de 24 
de setembro de 2009, sendo os efeitos das reavaliações com-
putados 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 contra-
partida é lançada no resultado do programa de investimentos.

Operações com participantes
As operações com participantes referem-se a empréstimos simples 
e financiamentos imobiliários concedidos aos participantes e assis-
tidos, e estão demonstrados pelo valor do principal mais atualiza-
ção pelo Índice Geral de Preços do Mercado IGP-M + 7% ao ano, 
incorridos até a data do balanço. Nos financiamentos imobiliários, 
caso o participante deixe de ser contribuinte, os juros passam a 
ser de 12% ao ano. A Fundação possui contratos antigos em que 
os indexadores são a TR + 1% ao mês e INPC + 1% ao ano, mas  
atualmente sem concessão.

A Fundação constitui provisão para devedores duvidosos de acor-
do 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 depreciação do ativo 
imobilizado é calculada linearmente, a taxas que levam em consi-
deração a vida útil estimada dos bens.

E. Exigível contingencial
O exigível contingencial é registrado pelo montante de perda con-
siderada provável e possível, de acordo com informações obtidas 
dos assessores jurrídicos, 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 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
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compromissos relativos aos benefícios concedidos 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 Be-
nefício Definido e do Plano de Contribuição Definida representam 
o valor atual dos compromissos líquidos futuros com o pagamento 
dos benefícios aos participantes já assistidos e seus beneficiários.

As provisões matemáticas de benefícios concedidos do Plano de Con-
tribuição Definida estão representadas por: (i) o valor atual dos com-
promissos líquidos futuros  com o pagamento de benefícios aos par-
ticipantes já assistidos em renda mensal vitalícia e seus beneficiários; 
(ii) pelo saldo de conta de saque programado para os Participantes 
assistidos com benefício nesta modalidade.

As provisões matemáticas de benefícios a conceder do Plano de Be-
nefício Definido representam a diferença entre compromissos futuros 
com o pagamento de benefícios aos participantes ainda não assisti-
dos e seus beneficiários e o valor atual das contribuições futuras a 
serem recolhidas por Patrocinadores, e por estes Participantes.

No caso do Plano de Contribuição Definida, as provisões matemá-
ticas de benefícios a conceder representam os saldos das contas 
totais dos participantes ainda não assistidos, acrescidos do total 
do saldo de conta de contribuições destinadas ao financiamento 
do saldo de 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 parcelado.

G. Reservas e fundos
O Equilíbrio Técnico é onde estão registrados os resultados acu-
mulados obtidos pelos planos de benefícios previdenciais. Até o 
limite de 25% em relação às Provisões Matemáticas, tal valor é 
registrado como Reserva de Contingência.

Os Fundos Previdenciais podem ser utilizados para cobrir eventu-
ais desvios na ocorrência de variações nas estimativas previstas 
no Plano de Custeio.

Já o Fundo Assistencial e o Fundo Administrativo são constituídos/ 
revertidos pela apropriação dos saldos dos respectivos progra-
mas. 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 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.

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 in-
vestimento dos recursos oriundos da sobrecarga administrativa, 
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 administrativo dos 
recursos relativos à sobrecarga administrativa, para a cobertura 
das despesas administrativas, conforme previsto no Regulamento.

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

i. Contribuições dos Patrocinadores e Participantes
As contribuições dos Patrocinadores e Participantes são registra-
das pelo regime de competência.

As contribuições dos autopatrocinados do Plano de Contribuição 
Definida são registradas pelo regime de caixa.

j. Demais ativos e passivos
Os demais ativos e passivos são registrados pelo regi-
me de competência.

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 estima-
tivas contábeis. As provisões para perdas em investimentos, o exi-
gível contingencial, as provisões matemáticas, reservas e fundos 
estão sujeitos a essas estimativas e premissas, e sua liquidação 
poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados devido a 
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imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Admi-
nistração revisa essa estimativa e suas premissas periodicamente.

PRoGRAmAs de ATUAçÃo

A. Programa previdencial
O programa previdencial tem por objetivo registrar os valores re-
ferentes aos planos de benefícios complementares ou assemelha-
dos 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 determinação 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 participantes puderam migrar 
do PBD para o PCD, e a partir de 1º de janeiro de 1999 as inscri-
ções de novos participantes passaram a ser realizadas somente 
no âmbito do PCD.

Taxas do PBD
As taxas de contribuição praticadas pelo Plano de Benefício De-
finido, de acordo com o seu Plano de Custeio, considerando a 
suspensão da cobrança das contribuições para cobertura das des-
pesas administrativas do Plano durante os exercícios findos em 
31 de dezembro de 2009 e 2008, foram as seguintes:

Previdência Social.
PA - Percentual incidente sobre o benefício da TELOS.

Taxas do PCD
Nesse 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 con-
tribuições adicionais.

Já o Patrocinador recolhe a contribuição normal, de valor igual 
ao da contribuição normal de cada participante, limitado a 8% 
do salário aplicável. O Patrocinador é responsável, ainda, pelo 
custeio dos saldos de contas projetadas baseado em taxa avalia-
da atuarialmente e pela cobertura das despesas administrativas 
do Plano, por meio do recolhimento 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 li-
quidação no prazo máximo de 20 anos. O termo de confissão de 
dívida foi aprovado pela Secretaria de Previdência Complementar 
por meio do Ofício nº 596 - SPCGAB/CGAS/CGAR, apresentando 
essa conta em 31 de dezembro de 2009 o saldo de R$57.679  
(R$82.188 em 31 de dezembro de 2008), reconhecido no PCD.

O valor do principal é pago no mês em que o participante se apo-
senta, fica inválido, falece, resgata ou efetua portabilidade dos re-
cursos do PCD.

Os rendimentos relativos ao saldo devedor são pagos mensal-
mente pela Embratel e são calculados com base na taxa de valo-
rização dos ativos do PBD.

O Termo de Reconhecimento, Confissão, Aceitação e Amortização de 
Insuficiência Atuarial garante que a valorização dos ativos do PBD 
não será inferior ao Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna 
(IGP-DI) + 6% ao ano. A diferença entre a valorização acumulada dos 
ativos do PDB e a variação acumulada do IGP-DI, quando negativa, é 
paga pela ocorrência dos eventos de aposentadoria, invalidez, faleci-
mento, resgate ou portabilidade dos recursos.

Os rendimentos relativos ao saldo devedor são pagos mensal-
mente pela Embratel e são calculados com base na taxa de va-
lorização dos ativos do PBD, sendo esta não inferior ao Índice 
Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) + 6% ao ano. 
A diferença positiva dessa comparação é paga pela ocorrência 
dos eventos de aposentadoria, invalidez, falecimento, resgate ou 
portabilidade dos recursos.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 

2009 2008

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 assis-
tidos

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 parti-
cipação em relação à metade do limite máximo do salário de 
contribuição para Previdência Social.
P3 - Percentual incidente sobre o excesso do salário de participa-
ção em relação ao limite máximo do salário de contribuição para 
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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 existentes na data da promulgação 
da Lei Complementar nº 109/2001.

A Instrução Conjunta SPC/ANS nº 1, de 18 de dezembro de 2008, 
estabeleceu critérios para a execução das atribuição legais da SPC 
e da Agência Nacional de Saúde (ANS) relacionadas às atividades 
de suplementação à saúde exercida pelas entidades fechadas de 
previdência complementar.

Dessa forma, devido à necessidade de adequação às normas da 
ANS, a Administração realizou reclassificação nos grupos de con-
tas descritos a seguir, e as transações passaram a ser registradas 
de acordo com as normas da ANS. Por esse motivo, os saldos 
apresentados em 31 de dezembro de 2009 não são comparáveis 
com os saldos apresentados em 31 de dezembro de 2008.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 

Grupo Conta

Passivo - Exigível operacional Programa assistencial

Passivo - Reservas e fundos Programa assistencial

Resultado - Programa assistencial Recursos coletados

Resultado - Programa assistencial Recursos utilizados

O registro da receita de contraprestação da Patrocinadora passou 
a ser considerado no momento em que são incorridos as despesas 
do plano, caracterizando, de acordo com as normas específicas da 
ANS, contraprestação pós-estabelecida.

Características básicas do Plano de Assistên-
cia Médica para Aposentados e Pensionistas - 
AMAP
O plano de Assistência Médica para Aposentados e Pensionistas 
(AMAP) é um plano fechado e atende, exclusivamente, os assis-
tidos do PBD e seus dependentes, e os pensionistas em gozo de 
pensão por morte ou auxílio reclusão. Cobre 85% das despesas 
médicas dos usuários, limitadas às tabelas de honorários médicos 
definidos pela Embratel.

À TELOS cabe única e exclusivamente a gestão dos recursos do 
AMAP, não sendo responsável por qualquer desequilíbrio finan-
ceiro/atuarial deste plano.

O Fundo Assistencial foi constituído principalmente com presta-
ções pagas pela Embratel, até montante mínimo do patrimônio 

2009 2008

Fundo AMAP 1.070 22.166

C. Programa administrativo
Registra as atividades administrativas inerentes às atividades da 
Fundação.

As despesas administrativas são registradas diretamente em 
seus respectivos programas, nas rubricas “Administração Previ-
dencial”, “Administração Assistencial” e “Administração dos In-
vestimentos”, sendo alocado, via transferência interprogramas, o 
correspondente custeio administrativo.

Quando não for possível a alocação direta ao programa de ori-
gem, as despesas administrativas são rateadas entre os progra-
mas 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 investimentos de 
cada Plano de Benefício.

Por decisão do Conselho Deliberativo foi suspensa desde 2005 
a cobrança das contribuições para cobertura das despesas admi-
nistrativas recolhidas diretamente nas taxas de Patrocinadores, 
Participantes Ativos e Assistidos e Participantes em Manutenção 
de Inscrição de Salário de Participação.

Em reunião realizada em dezembro de 2009, o Conselho Delibe-
rativo, em razão da aprovação do Plano de Gestão Administrativa, 
autorizou a transferência de recursos do Fundo de Perda e Saldo 
para o Fundo Administrativo no montante de R$17.088.

D. Programa de investimentos
Objetiva registrar o patrimônio dos planos, obtendo rentabilidade 
compatível com o exigível atuarial do plano de custeio e seguran-
ça dos investimentos.

mínimo ajustado exigido pela ANS por meio da RN 160. Atualmen-
te a Embratel, Patrocinadora deste Plano, efetua mensalmente o 
pagamento das contraprestações, que são pós-estabelecidas.
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A. Renda fixa e renda variável
A totalidade dos investimentos em títulos públicos e privados em 
31 de dezembro de 2009 e em 2008 é efetuada substancialmen-
te por meio de cotas de fundos de investimento exclusivos. Com 
exceção das Letras Financeiras do Tesouro Estadual e Municipal 
que são registradas em carteira própria.

Em 18 de fevereiro de 2008, houve a conversão das 1.517 debên-
tures 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 socie-
tária 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 tí-
tulos públicos relativos às Letras Financeiras do Tesouro Estadual 
e Municipal que estão vinculados a precatórios, a TELOS man-
tém provisão para perdas no valor de R$46.479 correspondente 
a 100% do valor desses títulos em 31 de dezembro de 2009 e 
2008. A composição da carteira está apresentada líquida dessa 
provisão. Esses títulos foram atualizados até as datas de seus 
vencimentos que ocorreram em 1º de maio de 2001 e 1º de junho 
de 1998, respectivamente.

2009 % 2008 %

Renda Fixa:

Títulos públicos e privados 3.629.890 3.243.979

Debêntures não conversíveis 27.784 28.303

3.657.674 90 3.272.282 88

Renda Variável:

Mercado à vista 117.077 116.619

Quotas de fundos de ações 191.575 210.039

308.652 8 326.658 9

Investimentos imobiliários:

Edificações 17.809 18.272

Shopping center 32.249 32.972

Fundos de investimento imobiliário 3.617 3.706

53.675 1 54.950 2

Operações com participantes:

Empréstimos 41.062 40.916

Financiamentos imobiliários 9.815 12.136

50.877 1 53.052 1

Total 4.070.878 100 3.706.942 100

A Fundação possui também provisão para perda na realização de 
debêntures e ações nos montantes de R$4.397 em 31 de dezem-
bro de 2009 (R$ 4.397 em 31 de dezembro de 2008).

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2009, as seguintes 
transações impactaram o grupo de contas de investimentos: (i) a  
TELOS é cotista do Investidores Fundo de Investimento em Parti-
cipações e recebeu o montante de R$ 85.525 gerado pela redu-
ção de capital do Fundo e respectiva distribuição de rendimentos; 
(ii) ganho de R$ 66.388 ao resgatar a totalidade das cotas que 
possuía no FCF Fundo de Investimento em Ações em função da 
valorização econômica dos ativos das carteiras em relação à pre-
cificação patrimonial do Fundo; e (iii) ganho de R$ 65.516 com 
venda de ações, cujo valor contábil na data da transação era de 
R$ 19.236.

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 modalidade e por ca-
tegoria de avaliação em 31 de dezembro de 2009:

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
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PBD VALOR CONTÁBIL VALOR DE MERCADO

TIPO/NATUREZA

Título para negociação:

Títulos públicos e privados 190.762 190.762

Cotas de fundos de ações 17.306 17.306

Mercado à vista 117.077 117.077

325.145 325.145

Títulos mantidos até o vencimento:

Títulos públicos e privados 1.163.589 1.331.219

Debêntures não conversíveis 90.731 90.731

1.254.320 1.421.950

Total 1.579.465 1.747.095

Títulos mantidos até o vencimento:

Por faixa de vencimento:

Até 360 dias 8.661 8.661

Entre 361 dias e 1.080 dias 107.999 107.861

A partir de 1.081 dias 1.137.660 1.305.428

Total 1.254.320 1.421.950

PCD
VALOR 

CONTÁBIL
VALOR DE 
MERCADO

TIPO/NATUREZA

Título para negociação:

Títulos públicos e privados 1.040.159 1.040.159

Debêntures não conversíveis 97.393 97.393

Cotas de fundos de ações 232.231 232.231

1.369.783 1.369.783

Títulos mantidos até o vencimento:

Títulos públicos e privados 913.242 1.060.653

Debêntures não conversíveis 66.214 66.214

979.456 1.126.867

Total 2.349.239 2.496.650

Títulos mantidos até o vencimento:

Por faixa de vencimento:

Até 360 dias 16.104 16.104

Entre 361 dias e 1.080 dias 47.910 47.910

A partir de 1.081 dias 915.442 1.062.853

Total 979.456 1.126.867

PLANO ASSISTENCIAL E OUTROS
VALOR 

CONTÁBIL
VALOR DE 
MERCADO

TIPO/NATUREZA

Título para negociação:

Títulos públicos e privados 37.622 37.622

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
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A TELOS, segundo o entendimento de sua Administração, baseada em análises dos fluxos de pagamentos e recebimentos futuros, pos-
sui intenção e capacidade financeira suficiente para manter os títulos classificados na categoria “Títulos mantidos até o vencimento”, 
até a data do seu vencimento.

B. Investimentos imobiliários
Os bens relativos aos investimentos imobiliários estavam cobertos em 31 de dezembro de 2009 e 2008 por apólices de seguro em 
montante considerado pela Fundação como suficiente para cobrir eventuais sinistros.

No exercício de 2008, o imóvel locado à Patrocinadora, integrante 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 reavaliação (conta 6.1.3.).

LOCALIZAÇÃO AVALIADOR DATA BASE
VALOR DE 

REAVALIAÇÃO
VALOR CONTÁBIL
NA  DATA BASE

ACRÉSCIMO/
DECRÉSCIMO

Rua Regente Feijó, 
n° 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$ 1.124 (R$ 1.302 em 2008), para fazer face a eventual 
inadimplência na carteira de empréstimos e financiamentos concedidos aos participantes dos Planos de Benefícios administrados pela 
TELOS.

enQUAdRAmenTo dos inVesTimenTos

Conforme previsto no Oficio nº 1.635 da SPC, de 22 de maio de 2006, a Fundação tem até setembro de 2015 para se desfazer de 
seu investimento em ações da Embratel S.A., no valor de R$12.663 em 31 de dezembro de 2009 (R$11.848 em 31 de dezembro de 
2008).

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 administra-
tivo que tratava sobre o plano de enquadramento da TUPY S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
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2009 2008

Programa previdencial:

Ações cíveis e trabalhistas 25.988 24.204

Depósitos judiciais (4.269) (3.434)

Ajuste de Tábua Biométrica (a) 16.000 -

Variação de Benefício - IGP - DI (b) 2.262 -

39.981 20.770

Programa assistencial:

Benefício em litígio 345 197

Depósitos judiciais (146) (122)

199 74

Programa administrativo:

Ações trabalhistas 476 321

PIS/COFINS liminar 2.008 471

2.484 792

Programa de investimento:

PIS/COFINS s/ aluguéis (c) 3.730 3.582

Investimentos Imobiliários 778 1.441

IPTU (d) 2.254 2.254

Depósitos judiciais (d) (2.254) (2.254)

4.508 5.023

Total 47.172 26.659

(a) Em 31 de dezembro de 2009, a Administração da TELOS, 
conforme aprovado pelo seu Conselho Deliberativo, contabilizou 
uma provisão do Plano de Contribuição Definida no montante 
de R$16.000 para a mudança da tábua biométrica de mortali-
dade geral AT-83 para a AT-2000 e da tábua de mortalidade de 
inválidos de CSO-41 para CSO-58. Tal montante foi registrado 
no exigível contingencial, dado que o mesmo representava uma 
estimativa e não um cálculo atuarial apurado.

(b) Em reunião realizada em 30 de novembro de 2009, o Con-
selho Deliberativo aprovou a não aplicação do reajuste previsto 
para dezembro de 2009, dado que a variação do índice foi nega-
tiva no período de 1º de dezembro de 2008 a 30 de novembro de 
2009. Dessa forma, em dezembro de 2009, foi constituída pro-
visão para contingência no montante referente à diferença entre 
os benefícios pagos sem aplicação do IGP-DI do período mencio-
nado e os benefícios utilizados no cálculo de reserva matemática 
que considerou a variação negativa do IGP-DI dos participantes 
assistidos dos Planos BD e CD da modalidade de renda mensal 
vitalícia, atrelados ao IGP-DI, considerando o período de 1º de 
janeiro a 30 de novembro de 2010, no montante de R$ 1.738 e 
R$ 524 respectivamente aos Planos BD e CD.

(c) A Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (“ABRAPP”) sustenta que, conforme determina a 
Resolução CMN nº 3.792, de 24 de setembro de 2009, as Enti-
dade Fechadas de Previdência Complementar poderão ter parte 
de seus recursos garantidores aplicados no segmento de imóveis. 
Dessa forma, segundo entendimento de grande parte do setor, 
esses rendimentos deveriam ser considerados “aplicações finan-
ceiras 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 aluguéis, pois a Instru-
ção Normativa (IN) SRF nº 170, de 4 de julho de 2002 não incluiu 
no seu elenco de deduções as receitas de aluguéis, venda de imó-
veis e reavaliações da carteira de investimentos imobiliários.

A TELOS, ao tomar esta decisão, segue a mesma postura adotada 
pela maioria das Entidades Fechadas de Previdência Complemen-
tar que, conforme orientação da ABRAPP exclui da base de cálcu-
lo de PIS/COFINS a citada receita.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
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EXIGÍVEL 
ATUARIAL

E RESERVAS 
TÉCNICAS

FUNDOS

Saldo em 31 de dezembro 
de 2008

3.674.425 100.477

Superávit do exercício 81.522 -

Constituição de provisões 
matemáticas e reversão 
de fundos

250.380 (13.767)

Saldo em 31 de dezembro 
de 2009

4.006.327 86.710

(d) Referem-se a questionamentos judiciais efetuados pela  
TELOS ao Município do Rio de Janeiro, relativos ao Imposto sobre 
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Taxas munici-
pais 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 judi-
cialmente pela TELOS; (ii) para o período de 1994 e 1997, consis-
tem em medidas cautelares ajuizadas pela TELOS onde, em cada 
exercício, foram  depositados judicialmente os valores integrais 
das cotas e taxas referentes a todas 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, promo-
vendo-se a baixa das 42 execuções fiscais movidas em face da 
Fundação.

A TELOS era ré em uma ação civil que objetivava sua condenação 
solidária ao pagamento de indenização por prejuízos materiais e 
morais suportados em decorrência de sua alegada ação lesiva no 
âmbito da cadeia de controle de duas concessionárias de tele-
fonia brasileira. No entanto, no decorrer do ano de 2008, houve 
acordo entre as partes do processo em que os autores não mais 
exigirão dos réus, dentre eles a TELOS, 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 incorreu em nenhuma perda em relação a este processo.

eXiGÍVel ATUARiAl, ReseRVAs e FUndos

A. Mutação do exigível atuarial, reservas e 
fundos

B. Exigível atuarial
Composição consolidada do exigível atuarial:

Composição consolidada 
do exigível atuarial

2009 2008

Provisões matemáticas:

Benefícios concedidos

PBD 1.421.619 1.312.289

PCD 1.237.605 1.187.202

2.659.224 2.499.491

Benefícios a conceder

PBD 2.073 2.659

PCD 1.066.389 975.156

1.068.462 977.815

3.727.686 3.477.306

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 consiste na  diferença entre o 
valor atual dos encargos assumidos pela TELOS em relação aos as-
sistidos em gozo de rendas de complementações de aposentadorias 
e pensões e o valor atual das contribuições que por eles 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 conce-
didos corresponde a modalidade de renda mensal vitalícia é o 
valor atual dos encargos assumidos pela TELOS em relação aos 
assistidos em gozo de rendas iniciadas de aposentadoria, incapa-
cidade, benefício por morte e benefício proporcional diferido. No 
caso de saque programado, a provisão matemática de benefícios 
concedidos é o saldo de conta total do participante.

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 
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pela TELOS, em relação aos participantes que ainda não estejam 
em gozo de rendas de complementações de aposentadorias e 
pensões e o valor atual das contribuições que por eles e pelos 
patrocinadores venham a ser recolhidas à TELOS, para a susten-
tação dos referidos encargos, de acordo com o plano de custeio 
em vigor.

No caso do PCD, a provisão matemática de benefícios a con-
ceder é o saldo das contas previdenciárias dos participantes 
que ainda não estão em gozo de benefício de prestação con-
tinuada, 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 parcelado.

Principais premissas atuariais utilizadas:

Fatores econômicos

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

PBD Inflação + 5,0% a.a.

PCD Inflação + 6,0% a.a.

(ii) Taxa de rendimento espera-
do sobre os ativos do plano

PBD Inflação + 6,0% a.a.

PCD Inflação + 6,0% a.a.

(iii) Crescimento salarial médio, 
crescimento 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.

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 Deliberati-
vo 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, classificada em subgrupo do 
superávit técnico, e o restante, se houver, por força da legislação, 
deve ser destinado a reservas para ajuste do plano.

Fundos
O total de fundos previdenciais em 31 de dezembro de 2009 é de 
R$ 52.352 (R$ 58.398 em 31 de dezembro de 2008), composto 
conforme abaixo:

Fatores biométricos 2009 2008

(i) Tábua de 
mortalidade geral

PBD AT 2000 AT 83

PCD AT 83 AT 83

(ii) Tábua de 
mortalidade de  
inválidos

PBD CSO - 58 CSO-41

PCD 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

2009 2008

Fundo de Cobertura de 
Oscilação de Riscos (PBD)

8.904 7.375

Fundo por Perda de Saldo 
(PCD)

43.448 51.023

52.352 58.398
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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 projetada, aos retornos esperados dos 
investimentos e outros que afetem o plano conforme descrito 
em nota técnica 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 Definida - PCD, é 
constituído pelo saldo positivo originado da diferença apurada 
entre o valor resgatado ou da portabilidade pelo participante 
em caso de término do vinculo empregatício e por 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 à longevidade e à morbidez da massa, a 
inflação projetada, aos retornos esperados dos investimentos 
e a outros que afetem o plano, conforme descrito em nota 
técnica atuarial.

 Resultado dos investimentos
Nos programas previdencial, assistencial e administrativo, o item 
“Resultado dos Investimentos” representa o valor líquido das im-
portâncias transferidas do programa de investimentos para esses 
programas, a título de remuneração dos respectivos investimen-
tos líquidos.

No programa de investimentos, o item “Resultados transferidos 
para outros programas” representa a soma das transferências 
mencionadas acima.

Evento subsequente
Em 1º de janeiro de 2010, entrou em vigor a Resolução CGPC 
Nº 28 do Conselho de Gestão de Previdência Complementar, que 
dispõe sobre os procedimentos contábeis das entidades fechadas 
de previdência complementar. A referida resolução implementa 
nova planificação contábil padrão, modelos de preenchimento 
das demonstrações financeiras e normas gerais dos procedimen-
tos contábeis.

ROBERTO DURÃES DE PINHO SURAMA NOVELLI MAIA

Presidente Contadora

CPF: 407.903.637-04 CPF: 018.378.887-79

CRC RJ 080.895/O-9
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