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A preocupação com a sustentabilidade - termo usado para definir ações e ati-
vidades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, 

sem comprometer o futuro das próximas gerações, está presente em diversos segmen-
tos da sociedade e a TELOS, por identificar neste tema os princípios que norteiam as 
ações da atual gestão, o escolheu como pano de fundo do Relatório Anual 2011.

A sustentabilidade está incorporada no nosso modelo de gestão através do uso cons-
ciente de recursos, da preocupação com gerações futuras, da governança corporativa 
e de ações que visam melhorar a qualidade de vida de seus Participantes. Além destes, 
a preocupação com a educação financeira e previdenciária são indicadores que serão 
percebidos a cada página deste relatório que apresenta, com transparência, todos os 
fatos, números e aspectos econômico-financeiros, atuariais, previdenciais e adminis-
trativos do exercício.

Um crescimento sustentável foi o resultado obtido pela TELOS com sua política de 
investimentos que privilegia a segurança do patrimônio dos cerca de treze mil Parti-
cipantes. 

O esforço contributivo dos Participantes, aliado ao resultado dos investimentos, nos 
permitiu acumular até dezembro de 2011, um patrimônio total de R$ 4,8 bilhões. 

A rentabilidade dos recursos dos Assistidos do PBD foi de 14,98%, representando 
146,2% da meta atuarial prevista para este Plano, que é IGP-DI + 5% ao ano.

Quanto aos recursos dos Assistidos em renda vitalícia do PCD, a rentabilidade alcan-
çada foi de 13,55%. Um resultado que corresponde a 120% da meta atuarial do plano 
que é IGP-DI + 6% ao ano.

Sustentabilidade
Apesar da economia mundial ainda refletir as conseqüências da crise de 2008, que 
nos impôs novos desafios, conseguimos gerar superávit pelo oitavo ano consecutivo 
acumulando superávit total de R$ 486 milhões, sendo R$ 414 milhões no PBD e R$ 72 
milhões no PCD. Este último já deduzido de R$ 67 milhões provisionados para futura 
revisão da taxa de juros e tábua de biométrica.

A manutenção e a certificação ISO 9001:2008 de novos processos, o controle e o uso 
racional de recursos administrativos da Fundação são também indicadores de uma 
gestão séria e comprometida com a qualidade.

O ano foi testemunha de um dos mais importantes processos que reforçam o caráter 
participativo dos Fundos de Pensão, que é a eleição de membros dos Conselhos Deli-
berativo e Fiscal. Ocorrido em novembro, o pleito foi bastante incentivado pelos órgãos 
de representação dos Participantes e Assistidos.

A satisfação dos Participantes com os resultados obtidos do ano foi evidenciada pelo 
resultado da Pesquisa de Satisfação 2011. O elevado índice que vimos obtendo foi con-
firmado quando 96% dos entrevistados avaliaram a Fundação como ótima ou boa. 
Além disso, um número maior de Participantes passou a identificar na TELOS os atri-
butos associados à Visão Institucional, que são: Solidez, Eficiência, Modernidade e 
Transparência.

Por fim, o aval dos Patrocinadores à atual gestão foi confirmado através da recondu-
ção do Presidente e este, por sua vez, reempossou o Diretor de Seguridade e a Diretora 
Financeira para mandato 2011/2015.
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A  FUNDAÇÃO

A TELOS – Fundação Embratel de Seguridade Social é uma Entidade Fechada de Previdên-

cia Privada sem fins lucrativos, que atua no mercado desde agosto de 1975.

É a responsável pela administração do PCD – Plano de Contribuição Definida, plano de 

previdência privada oferecido pelas empresas Embratel, Star One, PrimeSys, TV SAT e 

TELOS aos seus empregados e ainda pelo PBD - Plano de Benefício Definido, fechado a 

novas adesões desde janeiro de 1999.

MISSÃO
Instituir e Administrar Planos de Previdência Complementar, garantindo 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, Trans-

parente, 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 patrocinadores, 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 simultaneamente o equilíbrio atuarial de seus planos e 

rigoroso controle dos custos administrativos. 

Nossos Objetivos da Qualidade e a determinação por resultados serão sempre desafios a 

superar, com segurança, através da melhoria contínua dos processos.



RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Relacionamento e Comunicação

Durante o ano de 2011 continuamos buscando melhorar a qualidade do atendimento 

prestado, perseguindo indicadores correspondentes às melhores práticas do mercado. 

O foco na qualidade, objetivo permanente de nossa Política de Relacionamento, per-

mitiu que mantivéssemos nosso padrão de atendimento, mesmo com um crescimento 

de 18,5% na quantidade de solicitações recebidas.

Apesar deste aumento na demanda, conseguimos diminuir o tempo médio de espera 

telefônica para 39 segundos.

No gráfico é possível visualizar os canais mais procurados e a quantidade de atendi-

mentos em 2011. 

Nossa página na Internet, principal veículo de comunicação com Participantes, vem ga-

nhando a adesão de mais usuários. A Pesquisa Anual, aplicada no início de 2012, revelou 

que 3 em cada 4 entrevistados utilizam o site da Fundação e, deste grupo, 88%  consideram 

que as informações prestadas no canal colaboram para aumentar o conhecimento sobre 

previdência e investimento. O número de acessos ao site em 2011 foi de 400 mil.

O Jornal Eletrônico Em Linha, em especial, apresentou um crescimento de 23% no 

número de leitores, em comparação ao ano anterior e uma avaliação de 4,09, numa  

escala em que 5 era a nota máxima.

 Este ano, o programa que visa a aproximação com os Participantes de outras cidades, 

foi levado a Aracaju, Brasília, Juiz de Fora e Fortaleza. 

Telefone receptivo

quantidade: 37.637 | 61,6%

Atendimentos no ano

quantidade: 61.147 

Cartas / fax

quantidade: 300 | 0,5%

E-mail

quantidade: 7.874 | 12,9%

Presencial

quantidade: 7.540 | 12,3%

Outros (Documentos / requerimentos  
via postal ou malote )

quantidade: 7.796 | 12,7%

Programa de Educação 
Financeira e Previdenciária 

O Portal de Educação Financeira e Previ-

denciária, principal ação deste programa, 

vem, aos poucos, ganhando a adesão dos 

Participantes. 

Fazendo uso de modernas ferramentas 

de ensino à distância, o Portal da TELOS, 

que completou dois anos em setembro, 

atraiu o interesse, no ultimo ano, de 

mais 276 novos participantes que inicia-

ram os módulos do curso e irão concluí-

-lo de acordo com seu interesse e dispo-

nibilidade.

Identificamos, através da Pesquisa de Sa-

tisfação Anual, um significativo aumento 

no número de participantes que conhe-

cem o Portal , que passou de 23% em 2010 

para 50% dos entrevistados .

Em 2011, lançamos uma segunda etapa 

do curso , desta vez, a ferramenta de co-

municação utilizada foi a audiovisual.  Em 

parceria com a BM&FBovespa, a Fundação 

publicou uma série de vídeos de conteúdo 

dinâmico, didático e linguagem fácil.

Um acordo com a ABEF - Associação Bra-

sileira de Educação Financeira permitiu 

disponibilizar aos nossos Participantes e 

Assistidos a Cartilha de Educação Financeira e Previdenciária da Associação. Esta 

Cartilha objetiva a conscientização dos leitores sobre a importância do orçamento 

familiar. 

Outra importante Ação que vem sendo desenvolvida pelo Portal de Educação - a re-

alização de chats, que já contou com a participação de importantes especialistas em 

finanças e previdência, foi um dos destaques do Programa em 2011.  

Antecedendo o período de alteração do perfil de investimento, a TELOS, em uma ini-
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butos Modernidade (95% contra 93% em 2010) e Transparência (94% contra 92% em 

2010). Os demais itens avaliados - Solidez e Eficiência para os quais já vínhamos obten-

do elevada aprovação, permaneceram estáveis. O primeiro com 99% e o segundo com 

97% de concordância entre os entrevistados. 

Eleições para Conselhos Deliberativo e Fiscal

Em novembro de 2011, dado o término do mandato dos conselheiros eleitos em 2008, 

foi realizada eleição para escolha dos conselheiros representantes dos Participantes e 

Assistidos da TELOS. Foram eleitos dois membros para o Conselho Deliberativo, um 

para o Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. Os demais membros foram indi-

cados pela Embratel, conforme disposto no Estatuto da TELOS, sendo 3 titulares para 

o Conselho Deliberativo e 2 titulares para o Conselho Fiscal, todos também com su-

plentes.

Os atuais Conselhos, cujo mandato se encerra em novembro de 2014, estão compostos 

pelos seguintes Conselheiros: 

Conselho FisCal 

efetivo suplente

Leandro de Oliveira Lage  
Presidente do Conselho Fiscal

Marcos Miranda Dutra

antonio inácio dos santos Junior José Ricardo alves Pereira

helio losito Wilson Peixoto escobar

Conselho DelibeRativo 

efetivo suplente

Carlos Henrique Moreira  
Presidente do Conselho Deliberativo

isaac berensztejn

José Formoso Martinez simone Paulino de barros

Carlos augusto Moreira Machado Gilberto da silva nunes

helio Manoel dos santos Filho Dagmar abreu souza Correia

nelson laureano Filho Maria Cristina Zoega

ciativa inédita, trouxe para a sala de bate-papo do Portal os gestores dos fundos de 

investimentos de recursos dos participantes do PCD.

Considerado uma excelente experiência, tanto pelos Participantes, quanto pelos re-

presentantes das instituições financeiras, os interessados puderam “conversar”, diri-

mir dúvidas, receber dicas e orientações diretamente dos gestores dos seus recursos, 

contribuindo assim para uma escolha de perfil e gestor mais consciente

Pelo terceiro ano consecutivo, a PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar validou o nosso Programa de Educação Financeira e Previdenciária. Tal 

aprovação além de confirmar a consonância do Programa com a estratégia nacional de 

educação previdenciária, dispensa a emissão impressa deste Relatório Anual, colabo-

rando com a racionalização e economia de recursos naturais.    

Pesquisa de Satisfação

Em respeito ao compromisso com a satisfação, atual e futura, dos Participantes e  Pa-

trocinadores, avaliamos anualmente o grau de contentamento dos nossos Participan-

tes e Assistidos através de Pesquisa. Os resultados da avaliação, relativa ao exercício 

2011, indicaram que o nível de satisfação geral com a TELOS permaneceu estável - 

96% dos entrevistados atribuíram conceito ótimo ou bom à Fundação.

Além de 78% dos entrevistados não apontarem nenhum ponto negativo nas ações de-

senvolvidas, a percepção de melhora nos serviços também aumentou. 33% acharam 

que a Telos melhorou em relação ao último ano e 62% que não houve variação em 

relação ao ano passado.

Sobre a imagem da TELOS, o estudo revelou um crescimento na avaliação dos atri-

Avaliação geral da TELOS (ótima/boa) nos últimos 5 anos:

2007

92%

2008

93%

2009

95%

2010

96%

2011

96%



GESTÃO PREVIDENCIAL
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Alterações nos regulamentos dos Planos
Em 27 de janeiro de 2011 foi aprovada a alteração do regulamento do Plano de Bene-

fício Definido (PBD) a qual estabeleceu:

Que o pecúlio complementar, caso não tenha havido indicação expressa de pessoa 

para o recebimento do mesmo, será pago aos Beneficiários habilitados a receberem a 

complementação de pensão, a pensão da renda mensal vitalícia ou a pensão do Parti-

cipante Vinculado.

Em não havendo Beneficiários ou pessoa expressamente indicada, o novo regulamento es-

tabelece que o valor do pecúlio complementar se reverterá para o espólio do participante 

ou, na ausência de habilitação de herdeiros, para a reserva do pecúlio complementar.

Em relação ao Plano de Contribuição Definida  não foram propostas quaisquer alterações.

Participantes Telos

Ao final do exercício a TELOS registrava 13.178 Participantes distribuídos nos Planos de 

Contribuição Definida (PCD) e Benefício Definido (PBD), a saber: 

Foram pagos, a título de benefícios R$ 142 milhões, sendo aproximadamente R$ 136 

milhões com o pagamento de aposentadorias e R$ 6 milhões a título de Benefícios por 

Morte e Invalidez. A Portabilidade de recursos para outra entidade de previdência e o 

pagamento com Resgates do Plano chegou a R$ 9 milhões.  

Benefícios em Manutenção

ApOSEnTAdOriAS dO pCd

BEnEfíCiOS pOr MOrTE dO pCd

Renda vitalícia - tipo Reajuste
saque Programado

Total de Aposentadorias em 
ManutençãoiGP-Di Rentabilidade

738 930 1.165  2.833

Renda vitalícia - tipo Reajuste
saque Programado

Total de Benefícios por Morte 
em ManutençãoiGP-Di Rentabilidade

39 51 21  111

CATEGORIAS DE PARTICIPANTES PCD PBD

ativos 5.836 4

assistidos 2.944 3409

autopatrocinados 446  2

vinculados 233

Desligados em fase de definição 286

benefícios suspensos 8 10

Total 9.753 3.425

Benefícios e Institutos 

Plano de Contribuição Definida

Este Plano registrou 149 concessões de benefícios durante o exercício. Foram efetua-

das 119 novas Aposentadorias em Saque Programado, 17 em Renda Mensal Vitalícia e 

13 Benefícios por Morte.

Benefícios em Manutenção

BEnEfíCiOS pOr TipO dE rEAjuSTE

ApOSEnTAdOriAS E pEnSõES pOr MOrTE

Pensão por Morte aposentadoria Total

703 2.706  3.409

iGP-Di equivalência salarial total

3.253 156  3.409

Plano de Benefício Definido

Durante o ano de 2011 foram concedidos, neste Plano, 60 novos benefícios, sendo 30 

pensões e 30 pecúlios (20 do tipo complementar por Morte, 7 por aposentadoria e 3 por 

morte). 

Foram pagos, a título de benefícios R$ 128 milhões. 
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Reajuste de Benefícios

O reajuste anual tem por objetivo preservar o poder aquisitivo dos benefícios.  Os regulamen-

tos dos Planos oferecem, quando do requerimento inicial, alternativas para este reajuste. 

A variação do IGP-DI é uma das opções previstas nos dois Plano.  Além do IGP-DI, os 

Assistidos do PCD podem optar pela rentabilidade da conta coletiva como índice de 

reajuste anual e, os do PBD contam também com a equivalência salarial  com a tabela 

reajustes no pCd reajustes no pBd 

dos empregados Ativos da Embratel.

Pelo monitoramento destes índices, verificamos que estas opções, à exceção da equi-

valência salarial, estão conseguindo proporcionar aumentos reais, acima da inflação 

medida, por exemplo, pelo IPC3i, índice que mede o custo de vida dos cidadãos da ter-

ceira idade e que vem apresentando nos últimos tempos variação muito semelhante 

ao INPC ou IPCA. 

300%

225%

150%

75%

0

1999       2000       2001       2002       2003       2004       2005       2006       2007        2008      2009      2010      2011

IGP-DI
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GESTÃO DE INVESTIMENTOS
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Alocação de Ativos disponíveis e de Investimentos

Alocação de recursos por plano
Gestores das Carteiras

Plano de Benefício Definido - PBD

plano de Gestão Administrativa – pGA

PROGRAMA ASSISTENCIAL - AMAP

Plano de Benefício Definido - PBD

Plano de Contribuição Definida - PCD

Plano de Contribuição Definida - PCD

SEGMENTO DEZEMBRO 2011 DEZEMBRO 2010

Valores % Valores %

Programa de investimentos 4.847.365 100,19% 4.514.340 100,09%

     Renda Fixa 4.389.058 90,67% 4.030.554 89,37%

     Renda variável 321.215 6,64% 363.972 8,07%

     imóveis 82.045 1,69% 62.370 1,38%

     investimentos estruturados 5.487 0,11% 5.507 0,12%

     empréstimos e Financiamentos 49.559 1,02% 51.937 1,15%

Disponível 234 0,00% 315 0,01%

Contingência - Dep. Judiciais 2.254 0,05% 0 0,00%

valores a Pagar (-) (841) -0,02% (19) 0,00%

Contingência (-) (8.530) -0,18% (4.507) -0,10%

Total de Alocação de Investimentos 4.840.841 100% 4.510.128 100,00%

valores em R$ (Mil)

valores em R$ (Mil)

valores em R$ (Mil)

valores em R$ (Mil)

Valores em R$ (Mil)

valores em R$ (Mil)

valores em R$ (Mil)

MODALIDADES DE APLICAçãO DEZEMBRO/2011 MARGEM DE ALOCAçãO DEZEMBRO/2010

Valores
%  

Alocado
limite 

mínimo
limite 

máximo Valores
%  

Alocado

Renda Fixa 1.765.704 87,28% 65% 100% 1.622.741 86,99%

Renda variável 157.874 7,80% 0% 25% 161.450 8,65%

imóveis 82.045 4,06% 0% 7% 62.370 3,34%

investimentos estruturados 5.487 0,27% 0% 13% 5.507 0,30%

empréstimos e Financiamentos 12.005 0,59% 0% 3% 13.454 0,72%

Total 2.023.116 100,00% 1.865.522 100,00%

MODALIDADES DE APLICAçãO DEZEMBRO/2011 MARGEM DE ALOCAçãO DEZEMBRO/2010

Valores
%  

Alocado
limite 

mínimo
limite 

máximo Valores
%  

Alocado

Renda Fixa 2.594.051 92,81% 70% 100% 2.372.843 90,78%

Renda variável 163.342 5,85% 0% 18% 202.522 7,75%

empréstimos e Financiamentos 37.553 1,34% 0% 4% 38.483 1,47%

Total 2.794.946 100,00% 2.613.848 100,00%

MODALIDADES DE APLICAçãO DEZEMBRO/2011 MARGEM DE ALOCAçãO DEZEMBRO/2010

Valores
%  

Alocado
limite 

mínimo
limite 

máximo Valores
%  

Alocado

Renda Fixa 29.303 100% 100% 100% 34.970 100%

Total 29.303 100,00% 34.970 100,00%

MODALIDADES DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/2011 MARG.  DE ALOCAÇÃO DEZEMBRO/2010

Valores
%  

Alocado
limite 

mínimo
limite 

máximo Valores
%  

Alocado

Renda Fixa 575 100% 100% 100% 766 100%

Total 575 100,00% 766 100%

GESTOR DEZEMBRO/2011 % SOBRE TOTAL DE 
INVESTIMENTOS

Angra Partners Consultoria Empresarial e Participações Ltda 2.893 0,14%

Rio bravo investimentos DtvM ltda 2.462 0,12%

banco schahin s.a. 132 0,01%

Total Recursos Terceirizados 5.487 0,27%

TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social 2.017.628 99,73%

Total Investimentos 2.023.116 100,00%

GESTOR DEZEMBRO/2011 % SOBRE TOTAL DE 
INVESTIMENTOS

Western asset Management Company DtvM ltda - legg Mason                459.050 16,42%

Banco do Brasil Administração de Ativos DTVM S.A.                838.160 29,99%

bRaM - bradesco asset Management s.a. DtvM.                  68.151 2,44%

HSBC Investments Gestão de Recursos Ltda                125.245 4,48%

Total Recursos Terceirizados              1.490.605 53,33%

TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social              1.304.341 46,67%

Total Investimentos              2.794.946 100,00%
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Desempenho dos Recursos Administrados

pBd

A rentabilidade alcançada pelo Plano ao final de 2011 foi de 14,98%, superando a meta atuarial de IGP-DI + 5% (10,25%).

pCd

Ao final de 2011, o resultado global do Plano foi de 10,52%. A rentabilidade dos recursos dos Participantes Ativos variou entre -6,72 

e 11,89%, em função do perfil de investimento escolhido. O rendimento da Conta Coletiva (recursos dos Assistidos em Renda Vita-

lícia) foi de 13,55%, superando a meta atuarial de IGP-DI +6% (11,30%). 

Plano de Benefício Definido - PBD

Plano de Contribuição Definida - PCD

SEGMENTO RENTABILIDADE (%) RENTABILIDADE DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA 
(%)

% DA META RETORNO EM RELAçãO AO ÍNDICE DE 
REFERÊNCIA

Renda Fixa 13,73% 10,25% iGP-Di + 5% a.a 134,0% iGP-Di + 8,32%

Renda variável 19,79% 10,25% iGP-Di + 5% a.a 193,2% iGP-Di + 14,09%

imóveis 43,96% 10,25% iGP-Di + 5% a.a 429,0% iGP-Di + 37,11%

investimentos estruturados 6,74% 10,25% iGP-Di + 5% a.a 65,8% iGP-Di + 1,66%

empréstimos/Financiamentos 12,55% 10,25% iGP-Di + 5% a.a 122,5% iGP-Di + 7,2%

Global do Plano 14,98% 10,25% IGP-DI + 5% a.a 146,2% IGP-DI + 9,51%

SEGMENTO RENTABILIDADE 
(%)

RENTABILIDADE DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA 
(%)

% DA META RETORNO EM RELAçãO AO 
ÍNDICE DE REFERÊENCIA

Ativos e Assistidos em Saque Programado

Renda Fixa 11,75% 11,59% 100% do CDi 101,3% CDi + 0,14%

Kilawea Fundo de investimento Multimercado 11,80% 11,59% 100% do CDi 101,8% CDi + 0,19%

Krakatoa Fundo de investimento Multimercado 11,70% 11,59% 100% do CDi 100,9% CDi + 0,10%

vesúvio Fundo de investimento Multimercado 11,89% 11,59% 100% do CDi 102,5% CDi + 0,27%

Renda variável -15,69% -14,06% ibrX-50 (F) 88,4%  ibrX50 - 1,90% 

Etna Fundo de Investimento em Ações -19,00% -14,06% ibrX-50 % (F) 64,9%  ibrX50 - 5,75% 

Lokón Fundo de Investimento em Ações -12,38% -14,06% ibrX-50 % (F) 112,0%  ibrX50 + 1,96% 

Total Ativos 7,88%     

Superávit / Oscilações de Risco / Perda de Saldo

Renda Fixa 12,55% 11,59% 100% do CDi 108,3% CDi + 0,86%

Conta Coletiva 

Renda Fixa 13,71% 11,30% iGP-Di + 6% ao ano 121,4% iGP-Di + 8,30%

empréstimos e Financiamentos 13,50% 11,30% iGP-Di + 6% ao ano 119,5% iGP-Di + 8,09%

Total Conta Coletiva 13,55% 11,30% IGP-DI + 6% ao ano 120,0% IGP-DI + 8,15%

Global do Plano 10,52%  - - -
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Gestão Administrativa e Gestão Assistencial

Os recursos administrativos e os destinados à gestão assistencial também apresenta-

ram rentabilidade superior à meta estabelecida. O programa de Gestão Administrati-

va obteve 12,55% e a Gestão Assistencial 12,61%, correspondendo respectivamente a 

108,3% e 108,8% do CDI.

Administrativo

Assistencial

Empréstimos concedidos em 2011 e a composição das carteiras com seus respecti-
vos valores. 

SEGMENTO RENTABILIDADE 
(%)

RENTABILIDADE DOS ÍNDICES 
DE REFERÊNCIA (%)

% DA 
META

RETORNO EM 
RELAçãO AO ÍNDICE 

DE REFERÊNCIA

Renda Fixa 12,55% 11,59% 100% do CDi 108,3% CDi + 0,86%

Global do Programa 12,55% 11,59% 100% do CDI 108,3% CDI + 0,86%

SEGMENTO
RENTABILIDADE 

(%)
RENTABILIDADE DOS ÍNDICES 

DE REFERÊNCIA (%)
% DA 
META

RETORNO EM 
RELAçãO AO ÍNDICE 

DE REFERÊNCIA

Renda Fixa 12,61% 11,59% 100% do CDi 108,6% CDi + 0,91%

Global do Programa 12,61% 11,59% 100% do CDI 108,6% CDI + 0,91%

18,11%
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27,21%

54,97%

171,61%

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Em fevereiro de 2011 a TELOS implantou importantes modificações nas regras de con-

cessão de empréstimos em atenção às sugestões encaminhadas por Participantes.

A principal delas diz respeito à mudança de Seguradora responsável pelo seguro pres-

tamista.  Associado a isto, houve um aumento do limite deste seguro prestamista que 

dá garantia aos empréstimos.  Independente da idade do participante, as solicitações 

de até R$ 50.000,00 ficaram liberadas do preenchimento da Declaração Pessoal de Saú-

de - DPS e, consequentemente, da análise da seguradora. Com esta alteração os pro-

cessos foram simplificados e liberados mais rapidamente.  

Taxas Atrativas

Durante o exercício, a carteira de empréstimos da TELOS continuou oferecendo taxas 

atrativas aos seus Participantes, sem comprometer o retorno financeiro exigido pelos 

Planos de Benefícios.

Na comparação com o mercado é notória que a taxa de juros do empréstimo da Fun-

dação é bem inferior à média praticada.

Valores em R$ (MIL)

eM 2011 total  aCUMUlaDo

ConCessÃo QUantiDaDe valoR QUantiDaDe valoR

 empréstimo simples - PbD  640 4.318, 1.086 10.915,

 empréstimo simples - PCD 2.285 14.594, 2.854 30.737,

 total 2.925 18.912, 3.940 41.652,
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2012

CEnÁriO MACrOECOnÔMiCO:

| O anO de 2011 |

•	 Cenário	Externo

No início de 2007, o mundo ouviu pela primeira vez a palavra “subprime”, mas poucos 

imaginavam que as conseqüências desse produto imobiliário fossem tão danosas para 

o mundo. 

No segundo semestre de 2008 foi iniciada uma forte crise financeira, que começou 

no setor imobiliário, e logo contaminou o sistema bancário. Ela, que foi considerada 

como a pior crise financeira da história desde a Grande Depressão de 1929, ainda tem 

desdobramentos graves mesmo após quase quatro anos.

O ano de 2009 foi marcado pela ajuda maciça por parte dos Governos em todo o mun-

do. Foram inseridas enormes quantidades de estímulos financeiros para reativar a 

economia, parada por conta de uma forte crise bancária que congelou o crédito em 

todo o mundo. 

Ao longo de 2009, houve uma sensação de que esses estímulos tinham resolvido, em 

grande parte, os efeitos da crise. Os emergentes puxavam o crescimento e a inflação 

começou a subir fortemente. A economia dos EUA também mostrava vigor, porém 

pelo lado do emprego e do setor imobiliário, não foram verificadas melhorias. E a Eu-

ropa, devido à sua cultura poupadora e pouco consumista, e principalmente pelas 

limitações existentes na Zona do Euro, não pôde seguir o mesmo caminho que os de-

mais países globais, que consistia em estimular a economia com políticas monetária 

e/ou cambial.

O custo que os Governos Globais incorreram para “salvar” o setor financeiro em 

2008/2009, foi a forte elevação em seus níveis de endividamento. A preocupação não 

era grande, pois as expectativas de crescimento voltariam a reduzir essas dívidas por 

conta da arrecadação resultante de um crescimento mais acelerado.

Em 2010, o mundo começou a perceber que as expectativas de crescimento no mundo 

não eram uniformes. Se por um lado os emergentes continuaram a crescer, cada vez 

à taxas mais elevadas, os EUA e Europa mostravam certa timidez no crescimento. 

Os níveis de endividamento em alguns países europeus já começavam a incomodar. 

A Grécia capitaneava esse barco, e o nome PIGS (Portugal, Ireland, Greece e Spain) e 

depois PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece e Spain) foram conhecidos pelo mundo. A 

inflação nos países emergentes começou a subir fortemente, fruto de um crescimento 

econômico acelerado, fazendo com que os respectivos Bancos Centrais começassem a 

subir os juros e retirassem os estímulos inseridos na economia em 2008 e 2009. 

Nesse momento, tanto nos EUA quanto na Europa, as soluções mais triviais ou já ti-

nham sido executadas ou não poderiam ser aplicadas, com o risco de afundar cada vez 

mais suas economias pela ótica do endividamento público.

Começamos 2011 com um cenário parecido com o de 2010. Os emergentes crescendo 

forte, com inflação elevada e taxa de juros em tendência de elevação. Os EUA mostra-

vam sinais de divergência quanto às expectativas de crescimento, e a Europa em plena 

crise ocasionada pelo forte endividamento e expectativa de crescimento baixo ou até 

negativo.

As descrenças com relação ao futuro da Europa cresceram exponencialmente, e os 

efeitos das limitações de política monetária e cambial da Zona do Euro começaram a 

ficar mais evidentes. As alternativas para a solução dessa crise dependiam agora de 

uma melhor coordenação política, o que não ocorreu. Os países que apresentavam 

melhores condições financeiras, principalmente a Alemanha, não aceitaram bancar 

os custos daqueles em situação mais crítica. O mundo passou a tremer, e foi iniciada 

uma nova crise que, além de financeira, apresentava componentes políticos. 

Uma das maiores implicações dessa crise, e que ainda persiste de forma aguda, foi 

uma “Guerra Cambial”. Praticamente todos os países do mundo passaram a defender 

suas moedas, de forma a desvalorizá-las e manter a competitividade de sua indústria. 

Esse movimento foi iniciado pelos EUA, ainda em 2010 através de um movimento 

chamado de “afrouxamento quantitativo”, e que consiste basicamente na redução das 

taxas longas de juros, tirando sua atratividade, e conseqüentemente desvalorizando 

a moeda pela venda desses ativos e a corrida para países que apresentassem taxas 

melhores. Uma das conseqüências desse afrouxamento foi o “downgrade” de sua dí-

vida de longo prazo, pela primeira vez na história, deixando de ser AAA, e gerando 

um enorme mal estar no mundo, Uma onda de downgrade passou a ocorrer, seja de 

empresas, bancos e até países.

Uma moratória grega era dada como certa, e ocorreu de forma “coordenada” em outu-

bro de 2011, sendo que a sua saída da Zona do Euro ainda não é descartada. A coorde-

nação política na Europa esteve cada vez mais frágil. 

Os emergentes começam a sentir o lado devastador dessa crise e começaram a agir. As 

taxas de juros que estavam em tendência de elevação passaram a apresentar expecta-



Relatório Anual Telos | 2011página 17

tivas de queda, sendo que o Brasil foi o primeiro país a promover tal inversão de ten-

dência. Os estímulos retirados em 2010 voltaram a fazer parte dos planos dos Governos.

•	 Cenário	Interno:	

O ano de 2011 para o Brasil pode ser dividido em dois semestres bem distintos. Na 

sua primeira metade, o cenário era de crescimento forte, moeda valorizada e inflação 

elevada. A tendência de juros era de alta, e os contágios da crise não impactariam de 

forma tão relevante o país. Na sua segunda parte, o crescimento e suas expectativas 

reduziram-se fortemente, a moeda apresentou forte desvalorização, a inflação deu 

uma trégua e a tendência de juros passou a ser de baixa.

O Governo Brasileiro adotou uma postura mais pró-ativa no sentido de não deixar o 

crescimento econômico ceder fortemente. Medidas como redução de IPI da linha bran-

ca e o afrouxamento de compulsórios bancários foram adotadas em meados de 2011.

Medidas protecionistas também foram adotadas, tal como a elevação do IPI para veí-

culos importados que possuam menos de 65% de conteúdo nacional.

O Banco Central também adotou postura similar, reduzindo a taxa de juros em setem-

bro de 2011, contrariando as expectativas de mercado, por acreditar em um cenário 

global bastante recessivo. 

| Para O PeríOdO de 2012 a 2016 |

•	 Cenário	Externo:	

O cenário atual é de uma forte retração global, com a inflação mostrando sinais de 

redução. As projeções de crescimento para a China têm se reduzido constantemente, 

gerando preocupação por parte do mundo. Os EUA, que já apresentam juro zero, ten-

tam novas formas de reativar a economia, e a sua moeda desvalorizada pode auxiliar 

nesse sentido. Já a Europa, com todas suas limitações e com a falta de coordenação 

política, não parece haver muita saída a não ser um ou mais anos de crescimento 

muito baixo ou nulo. 

Os cenários de ruptura ainda estão presentes, e alternativas como fortalecer o BCE 

(Banco Central Europeu) e torná-lo mais intervencionista (principalmente com relação 

aos gastos dos países) é tida como positiva. A criação de um bônus comum para toda 

a zona do Euro (Eurobônus) também é vista como uma das soluções para a crise.

O cenário para 2012 é bastante nebuloso. Se por um lado, a situação está crítica, quais-

quer sinais de melhora, tais como uma maior coordenação política na Europa ou da-

dos econômico-financeiros melhores nos EUA ou na China podem ter fortes conse-

qüências positivas sobre os mercados.

•	 Cenário	Interno:	

O Brasil começa 2012 com uma tendência de queda nas taxas de crescimento. 

Novos estímulos monetários e econômicos deverão continuar aparecendo.

As projeções do mercado já apontam para novas quedas nas taxas de juros, e eventu-

ais elevações nas expectativas de inflação deverão ser monitoradas.

As questões fiscais, que estiveram presentes no início de 2011, deverão ser esquecidas 

em favor de um crescimento econômico mais elevado. Essa postura também é muito 

criticada pelo mercado, e esse assunto pode ser retomado ao longo do ano.

Seguem abaixo as estimativas de diversos indicadores da economia doméstica para os 

próximos anos, extraídos do relatório Focus, produzido pelo Banco Central do Brasil.

| ObjetivOs da GestãO |

•	 PBD

O Plano de Benefício Definido (PBD) da TELOS é um plano maduro, já em fase de amor-

tização, fechado para novas inscrições, que busca pela sua gestão:

 » Obter uma rentabilidade piso de IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade 

Interna) da Fundação Getúlio Vargas acrescido de 6% ao ano;

 » Investir em ativos de baixo risco de crédito;

 » Aplicar majoritariamente recursos em ativos líquidos de forma a garantir o paga-

mento dos benefícios previdenciários.

•	 PCD

O Plano de Contribuição Definida é um plano misto, desta forma, os objetivos de ges-

tão dos recursos não são os mesmos para as reservas dos participantes ativos e assis-

tidos que escolheram a modalidade de Saque Programado como benefício em relação 
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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, res-

peitando as restrições existentes. O segmento de renda fixa busca uma rentabilidade 

de 100% do CDI, 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 vitalícia busca: 

 » Obter uma rentabilidade piso de IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade 

Interna) da Fundação Getúlio Vargas acrescido de 6% ao ano;

 » Investir em ativos de baixo risco de crédito;

 » Aplicar recursos em ativos líquidos de forma a garantir o pagamento dos benefí-

cios previdenciários.

 » Ajustar o fluxo de recebimento de contribuições acrescidas das receitas financei-

ras, com o pagamento dos proventos.

| alOcaçãO de recursOs |

•	 Renda	Fixa

 » No PBD

Para o ano de 2012, continuaremos buscando oportunidades de investimento que pro-

porcionem 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.

 » No PCD

De acordo com o cenário descrito anteriormente, bem diferente do ocorrido no início 

de 2011, o ano de 2012 começa com uma expectativa de queda da taxa Selic por parte 

do Banco Central. Existem muitas incertezas sobre qual será a magnitude dessas re-

duções.

Porém, independente das prováveis quedas 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 alinhadas com os objetivos de rentabilidade do 

Plano.

•	 Renda	Variável

Mesmo com a expectativa de um cenário turbulento para o ano de 2012, esperamos 

uma valorização dos ativos de renda variável superior aos títulos de renda fixa, por 

acreditar que os níveis de preço atuais já incorporam um cenário bastante pessimista.

Reduziremos o limite máximo de alocação para os segmentos de renda variável e in-

vestimentos estruturados, de forma a adequá-los frente às amortizações e vendas de 

algumas participações realizadas na carteira do Plano PBD. Tais operações fizeram 

parte da estratégia de 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 2012, continuaremos buscando oportunidades de investimento que pro-

porcionem uma boa relação de retorno e risco para os Planos. 

Acreditamos que esse segmento abriga boas oportunidades, e avaliaremos ao longo 

desse ano aqueles ativos que melhor nos auxiliem na busca dos objetivos dos Planos.

•	 Investimentos	no	Exterior

Mesmo acreditando que a queda da taxa de juros reais no Brasil é um processo dura-

douro e consistente, acreditamos que ainda existam outras oportunidades de investi-

mentos que auxiliem a TELOS a superar sua meta atuarial.

Diante disso, continuamos sem propostas de alocação para o segmento.

•	 Imóveis

No PCD não são previstos investimentos nesse segmento. 

No PBD, mesmo em um ambiente de taxa de juros baixa, o que poderia beneficiar o 

setor, manteremos o limite de alocação do ano anterior para o segmento de imóveis.
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•	 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 |

A Tabela a seguir mostra a alocação de recursos mínima e máxima para cada segmen-

to em 2012 e ainda considera um alvo objetivando a gestão dos recursos. 

 » Até 70% em ações de emissão de companhias abertas admitidas à negociação no 

segmento Novo Mercado da BM&F/Bovespa;

 » Até 60% em ações de emissão de companhias abertas admitidas à negociação no 

segmento Nível 2 da BM&F/Bovespa;

 » Até 50% em ações de emissão de companhias abertas admitidas à negociação no 

segmento Bovespa Mais da BM&F/Bovespa;

 » Até 45% em ações de emissão de companhias abertas admitidas à negociação no 

segmento Nível 1 da BM&F/Bovespa;

 » Até 35% por cento em ações de emissão de companhias abertas 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;

 » Até 20% em títulos e valores mobiliários de emissão de SPE;

 » Até 3% nos demais investimentos classificados no segmento de renda variável.    

•	 Demais	limites

Para as demais classes de ativos, manteremos os limites de alocação previstos na Re-

solução 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:

 - Até dez por cento em cotas de fundos de investimento imobiliário;

 - Até dez por cento em cotas de fundos de investimento e em cotas de fun-

dos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como 

multimercado.

 » Os investimentos classificados no segmento de imóveis devem observar, em rela-

ção 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. 

SEGMENTO
P B D P C D

Mínimo Máximo Alvo Mínimo Máximo Alvo

Renda Fixa 65% 100% 86% 70% 100% 91%

Renda variável 0% 18% 9% 0% 18% 7,6%

imóveis 0% 7% 3,5% 0% 0% 0%

investimentos  
estruturados

0% 3% 1,0% 0% 3% 0%

empréstimos e  
Financiamentos

0% 3% 0,5% 0% 4% 1,4%

SEGMENTO
PGA AMAP

Mínimo Máximo Alvo Mínimo Máximo Alvo

Renda Fixa 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EMISSOR LIMITE

tesouro nacional 100%

tesouro estadual ou Municipal 10%

Instituição Financeira 20%

Companhia aberta ou assemelhada 10%

organismo Multilateral 10%

Companhia secutirizadora 10%

Patrocinador 10%

outros emissores(PF / PJ) 5%

sPe 10%

FiCD / FiCFiDC 10%

FiP, FiC-FC, Fiee, Fii, Fundo Multimercado 10%

Fundos de Índice e Cotas de Fundos 10%

| diversificaçãO |

•	 Renda	Fixa

Com relação aos limites de alocação por 

emissor, manteremos aqueles presentes 

na Resolução CMN 3.792, que estão des-

critos a seguir:

•	 Renda	Variável

Com relação aos limites de alocação por 

segmento de renda variável, manteremos 

os previstos na Resolução CMN 3.792:
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•	 Operações

Para a realização de operações de compra e venda de ativos de renda fixa e renda va-

riável, a TELOS dispõe de um ranking de corretoras, 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 questionários com perguntas 

eliminatórias, processo de due-dilligence e avaliação de critérios subjetivos.

Para a execução de operações no mercado de renda fixa, seguindo orientação da Secre-

taria de Previdência Complementar, damos preferência as Plataformas Eletrônicas de 

Negociação ao mercado de balcão.

A seleção da corretora a ser utilizada para a execução de uma operação leva em con-

sideração o menor custo financeiro para a Fundação.

•	 Gestão	Terceirizada

O processo de contratação de gestores das carteiras de renda fixa e renda variável é 

dividido em cinco etapas, descritas a seguir:

 » Pré-Seleção - As empresas gestoras a serem 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 desem-

penho, 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 quanti-

tativas que analisam os históricos de rentabilidade e risco, levando em conta os regu-

lamentos e os perfis dos fundos. 

No segundo grupo, além das comparações descritas no parágrafo anterior, 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 admi-

nistração 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 ge-

renciais relevantes, e a qualidade de atendimento ao cliente.

 » Critérios Qualitativos - Esta última etapa da análise consolida os resultados apu-

rados nas etapas anteriores, indicando quais gestores têm estrutura operacional, 

técnica, gerencial e de suporte ao cliente adequada, segundo os parâmetros defi-

nidos pela equipe da TELOS.

•	 Gerenciamento	de	Riscos

A TELOS realiza internamente o gerenciamento dos riscos dos seu Planos. Esse contro-

le 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 Management), a TELOS re-

aliza 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 dos planos.
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•	 Derivativos

A TELOS mantém o acompanhamento diário das operações que envolvem derivativos, 

de forma que não excedam os limites estabelecidos 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 Títulos e Valores Mobiliários que compõem as carteiras dos Fun-

dos de Investimentos Exclusivos de Gestão da TELOS e de terceiros, assim como a car-

teira própria, é feito pelo custodiante da TELOS.

•	 Responsabilidade	Socioambiental

A TELOS é aderente aos princípios de responsabilidade socioambiental, prezando pelo 

respeito ao meio ambiente, convívio social e boas práticas de governança.

A TELOS aderiu em 9 de junho de 2009 ao Código Operacional de Mercado da AMBIMA, 

inclusive no que concerne à observância dos princípios e regras contidos no Código de 

Ética da AMBIMA.

Mantemos padrões de responsabilidade e transparência dos investimentos de forma a 

atender os interesses dos nossos participantes e patrocinadores.

•	 	Comunicação	com	o	Participante

A TELOS também disponibilizará em seu site institucional, além das informações mí-

nimas exigidas pela Secretaria de Previdência Complementar, toda a Política de Inves-

timentos dos seus dois Planos.

PARTICIPAçãO EM ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS

Os Relatórios contendo a pauta, deliberação e voto nas Assembleias das empresas nas 

quais a TELOS tem participação estão disponibilizados, quando acontecem, no site de 

forma trimestral.



GESTÃO ADMINISTRATIVA
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Gestão Administrativa

Considerando o IPCA acumulado de 6,50% em 2011 e excluindo a despesa extraordi-

nária com a Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar – TAFIC, as 

despesas administrativas da TELOS tiveram uma redução real de 0,65%.

As despesas com atividades de administração dos investimentos totalizaram, em 2011, 

R$ 9.779 mil, representando cerca de 0,20% do total do patrimônio investido da Funda-

ção. Do valor despendido, R$ 6.743 mil correspondem às despesas internas da TELOS 

e, R$ 3.036 mil são referentes às despesas com a administração de recursos feita por 

terceiros.
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Custos da Administração de recursos 

despesas Administrativas

Resultado do Exercício 
Composição do patrimônio Administrado pela TELOS

Com uma gestão sólida e de longo prazo, o planejamento estratégico da Fundação 

mostrou-se eficiente no ano passado privilegiando a segurança e a liquidez.

 O resultado significativo dessa meta é verificado no desempenho dos investimentos, 

os quais representaram uma receita de R$ R$ 544 milhões, sendo R$ 270 milhões do 

PBD, R$ 269 milhões do PCD e R$ 3.695 mil da Gestão Administrativa. Este resultado 

representa uma rentabilidade global de 14,98% no PBD, 10,52% no PCD e 12,55% na 

gestão administrativa.

Fruto deste resultado, registramos superávit no Plano de Benefício Definido (PBD) de 

R$ 107,452 milhões e no Plano de Contribuição Definida (PCD) de R$ 25,182 milhões. 

Com isso a Diretoria da TELOS propôs ao Conselho Deliberativo a utilização de parte 

do superávit de R$ 24 milhões para uma futura revisão da taxa de juros.  Passando, 

consequentemente, o superávit do PCD para R$ 1,182 milhões. Tal ação está em vi-

gor desde dezembro 2011.

No gráfico abaixo apresentamos o aumento do Patrimônio: 

Tipo PBD PCD AMAP / PGA TOTAL % s/Total 
Terceirizado

Administração  Interna 2.794.120 3.903.537 45.600 6.743.257 68,96%

Administração e Gestão 580.486 2.440.201 15.144 3.035.830 31,04%

Administração  Externa 141.753 1.280.204 1.578 1.423.535 14,56%

bm&Fbovespa (Corretagem Permanência) 60.156 430.447 639 491.243 5,02%

Custódia 173.809 240.920 2.840 417.569 4,27%

Taxa Fiscalização Cvm 45.192 218.695 6.065 269.952 2,76%

taxa Cetip 44.446 117.699 2.137 164.282 1,68%

selic 53.824 81.623 1.313 136.760 1,40%

Desp. Juridicas 36.404 0 0 36.404 0,37%

taxa anbid 4.889 24.240 546 29.675 0,30%

auditoria 8.596 20.110 0 28.706 0,29%

taxa De Performance 0 24.243 0 24.243 0,25%

outras Despesas 8.568 2.019 26 10.613 0,11%

Consultória 2.849 0 0 2.849 0,03%

Total 3.374.606 6.343.738 60.743 9.779.087 100,00%
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PbD 1.215.002 1.280.142 1.464.648 1.656.223 1.873.350 2.022.052

PCD 1.899.278 2.130.641 2.268.611 2.435.744 2.626.789 2.777.574

total 3.114.280 3.410.783 3.733.079 4.091.967 4.500.139 4.800.326

Evolução do patrimônio
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Patrimônio 1.899.278 2.130.641 2.268.611 2.435.744 2.626.789 2.777.574

exigível atuarial 1.630.232 1.823.964 2.045.506 2.162.357 2.303.994 2.487.232

Equilíbrio do pCd

Provisões Matemáticas

O Nível de Cobertura das Provisões Matemáticas demonstra a cobertura plena do plano:

DEZEMBRO 2011 DEZEMBRO 2010 DEZEMBRO 2009

nível de Cobertura 
das Reservas 
Matemáticas PbD

127,65% 121,61% 115,21%

nível de Cobertura 
das Reservas 
Matemáticas PCD

105,69% 105,61% 104,98%
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Patrimônio 1.215.002 1.280.142 1.464.648 1.656.223 1.873.350 2.022.052

exigível atuarial 1.130.758 1.207.982 3.114.949 1.423.692 1.540.514 1.584.662

Equilíbrio do pBd



DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS E NOTAS ExPLICATIVAS
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Balanços patrimoniais consolidados (em 31 de dezembro de 2011 e 2010)

Demonstrações Contábeis Consolidadas

Ativo 2011 2010 Passivo 2011 2010

Disponível    234    283 Exigível operacional

Gestão previdencial 6.546 5.718

Realizável Gestão administrativa 3.201 3.166

investimentos    841    38Gestão previdencial 69.598 69.271

Gestão administrativa    5.728    1.400    10.588    8.922 

   75.326    70.671

Exigível contingencial

investimentos: Gestão previdencial 101.930 68.647

. Créditos privados e depósitos 32.518 30.930 Gestão administrativa 4.311 3.304

. Ações 146.156 147.064 investimentos    8.530    4.792

. Fundos de investimentos 4.537.088 4.222.039    114.771    76.743

. investimentos imobiliários 82.045 62.370

. empréstimos 41.652 43.397

. Financiamentos imobiliários 7.906 8.540 Patrimônio social

. Depósitos Judiciais    2.254    - Patrimônio de cobertura do plano:

   4.849.619    4.514.340 . Provisões matemáticas:

. benefícios concedidos 3.002.302 2.902.261

. benefícios a conceder    1.210.374    1.125.486

   4.212.676    4.027.747

Permanente

imobilizado    506    510

Gestão assistencial    2.749    2.477 Equilíbrio técnico

Resultados realizados:

. superávit técnico acumulado    486.628    377.993

Fundos

. Fundos previdenciais 72.311 62.907

. Fundos administrativos 28.047 31.112

. Fundos dos investimentos 664 380

101.022 94.399

   4.800.326    4.500.139 

Gestão assistencial    2.749    2.477

total do ativo    4.928.434    4.588.281 Total do passivo    4.928.434    4.588.281

(Em milhares de reais)
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Demonstrações dos ativos líquidos do Plano de 
Benefício Definido (em 31 de dezembro de 2011 e 2010)

Demonstrações dos ativos líquidos do Plano de 
Contribuição Definida (em 31 de dezembro de 2011 e 2010)

(Em milhares de reais) (Em milhares de reais)

2011 2010 Var %

Ativos 

Disponível 58 29 100,00%

Recebível 23.665 24.299 -2,61%

investimento 2.023.116 1.865.522 8,45%

. Créditos privados e depósitos 32.518 30.930 5,13%

. Ações 146.156 147.064 -0,62%

. Fundos de investimento 1.750.392 1.611.704 8,61%

. investimentos imobiliários 82.045 62.370 31,55%

. empréstimos 10.915 12.375 -11,80%

. Financiamentos imobiliários 1.090 1.079 1,02%

2.046.839 1.889.850 8,31%

Obrigações

operacional 2.635 2.574 2,37%

Contingencial 21.452 13.926 54,04%

24.087 16.500 45,98%

Fundos não previdenciais

Fundos administrativos 14.042 15.656 -10,31%

Fundos dos investimentos 149 75 98,67%

14.191 15.731 -9,79%

Ativos líquidos 

Provisões matemáticas 1.584.662 1.540.515 2,87%

superávit técnico 413.823 306.370 35,07%

Fundos previdenciais 10.076 10.734 -6,13%

2.008.561 1.857.619 8,13%

2011 2010 Var %

Ativos 

Disponível 155 222 -30,18%

Recebível 73.980 76.084 -2,77%

investimento 2.794.946 2.613.848 6,93%

. Fundos de investimento 2.757.393 2.575.362 7,07%

. empréstimos 30.737 31.024 -0,93%

. Financiamentos imobiliários 6.816 7.462 -8,66%

2.869.081  2.690.154 6,65%

Obrigações

operacional 4.752 3.852 23,36%

Contingencial 86.755 59.513 45,77%

91.507 63.365 44,41%

Fundos não previdenciais

Fundos administrativos 14.005 15.456 -9,39%

Fundos dos investimentos 515 305 68,85%

14.520 15.761 -7,87%

Ativos líquidos 

Provisões Matemáticas 2.628.014 2.487.232 5,66%

superávit técnico 72.805 71.623 1,65%

Fundos previdenciais 62.235 52.173 19,29%

2.763.054 2.611.028 5,82%
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social  
Consolidadas (em 31 de dezembro de 2011 e 2010)

(Em milhares de reais)

2011 2010 Var %

Patrimônio Social - Início do exercício 4.500.139 4.091.967 9,97%

Adições   

Contribuições Previdenciais 73.770 72.332 1,99%

Resultado Positivo dos investimentos -  
Gestão Previdencial

540.283 646.149 -16,38%

Receitas administrativas 8.065 8.068 -0,04%

Resultado Positivo dos investimentos -  
Gestão Administrativa

3.695 4.146 -10,88%

Constituição de Fundos 284 1.899 -85,04%

Receitas assistenciais 22.023 22.402 -1,69%

648.120 754.996 -14,16%

Destinações  

benefícios (283.265) (278.321) 1,78%

Constituição de Contingências -  
Gestão Previdencial

(27.820) (30.192) -7,86%

Despesas administrativas (13.975) (13.096) 6,71%

Constituição de Contingências -  
Gestão Administrativa

(850) (1.017) -16,42%

Despesas assistenciais (22.023) (22.402) -1,69%

(347.933) (345.028) 0,84%

Acréscimo no Patrimônio Social

Provisões Matemáticas 184.929 300.061 -38,37%

superávit técnico do exercício 108.635 99.352 9,34%

Fundos Previdenciais 9.404 10.555 -10,90%

Fundos administrativos (3.065) (1.899) 61,40%

Fundos dos investimentos 284 103 175,73%

300.187 408.172 -26,46%

Patrimônio Social - Final do exercício 4.800.326 4.500.139 6,67%

Demonstrações do Plano de Gestão Administrativa  
Consolidadas (em 31 de dezembro de 2011 e 2010)

(Em milhares de reais)

2011 2010 Var %

Fundo Administrativo do exercício anterior    31.112    33.011    -5,75%

Custeio da Gestão Administrativa   

Receitas

. Custeio administrativo dos investimentos 6.250 6.105 2,38%

. Taxa de administração de empréstimos  
e financiamentos

494 372 32,80%

. Receitas diretas 301 531 -43,31%

. Resultado positivo dos investimentos 3.695 4.146 -10,88%

. Reembolso da gestão assistencial 1.021 1.047 -2,48%

. outras receitas    0    13    -100,00%

   11.761    12.214    -3,71%

Despesas Administrativas  

Administração Previdencial

. Pessoal e encargos 3.554 3.098 14,72%

. treinamentos/congressos e seminários 13 10 30,00%

. viagens e estadias 29 31 -6,45%

. Serviços de terceiros 1.587 1.390 14,17%

. Despesas gerais 674 661 1,97%

. Depreciações e amortizações 88 112 -21,43%

. Contingências 850 1.017 -16,42%

   6.795    6.319    7,53%

Administração dos Investimentos

. Pessoal e encargos 4.667 4.414 5,73%

. treinamentos/congressos e seminários 26 13 100,00%

. viagens e estadias 37 39 -5,13%

. Serviços de terceiros 1.086 1.068 1,69%

. Despesas gerais 816 803 1,62%

. Depreciações e amortizações    112    142    -21,13%

   6.744    6.479    4,09%

Administração Assistencial    1.021    1.046    -2,39%

Outras despesas    266    269    -1,12%

Insuficiência da Gestão Administrativa    (3.065)    (1.899)    61,40%

Reversão do Fundo Administrativo    (3.065)    (1.899)    61,40%

Fundo Administrativo do exercício atual    28.047    31.112    -9,85%
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Demonstrações das Mutações do Ativo Líquido do Plano  
de Contribuição Definida (em 31 de dezembro de 2011 e 2010)

(Em milhares de reais)

2011 2010 Var %

Ativo líquido - Início do exercício   2.611.028   2.418.435   7,96%

Adições   

Contribuições 62.367 61.576  1,28%

Resultado Positivo dos investimentos -  
Gestão Previdencial

269.820 316.848 -14,84%

  332.187   378.424   -12,22%

Destinações  

benefícios (154.191) (157.431) -2,06%

Constituição de Contingências -  
Gestão Previdencial

   (25.970)    (28.400)    -8,56%

  (180.161)   (185.831)   -3,05%

Acréscimo no Ativo Líquido 

Provisões Matemáticas 140.782 183.239 -23,17%

Fundos Previdenciais 10.062 8.724 15,34%

superávit técnico do exercício    1.182    630    87,62%

   152.026    192.593    -21,06%

Ativo Líquido - Final do exercício    2.763.054    2.611.028    5,82%

Fundos não Previdenciais 

Fundos administrativos 14.005 15.456 -9,39%

Fundos dos investimentos    515    305    68,85%

   14.520    15.761    -7,87%

Demonstrações das Mutações do Ativo Líquido do Plano  
de Benefício Definido (em 31 de dezembro de 2011 e 2010)

(Em milhares de reais)

2011 2010 Var %

Ativo líquido - Início do exercício 1.857.619 1.640.244 13,25%

Adições   

Contribuições 11.403 10.757 6,01%

Resultado Positivo dos investimentos -  
Gestão Previdencial

270.463 329.300 -17,87%

   281.866    340.057    -17,11%

Destinações  

benefícios (129.074) (120.890) 6,77%

Constituição de Contingências -  
Gestão Previdencial

   (1.850)    (1.792)

   (130.924)    (122.682)    6,72%

Acréscimo no Ativo Líquido 

Provisões Matemáticas 44.147 116.822 -62,21%

Fundos Previdenciais (658) 1.831 -135,94%

superávit técnico do exercício    107.453    98.722    8,84%

Depósitos judiciais    150.942    217.375    -30,56%

Ativo Líquido - Final do exercício    2.008.561    1.857.619    8,13%

Fundos não Previdenciais 

Fundos administrativos 14.042 15.656 -10,31%

Fundos dos investimentos    149    75    98,67%

    14.191    15.731    -9,79%



Relatório Anual Telos | 2011página 30

Demonstrações do Plano de Gestão Administrativa do Plano 
de Benefício Definido (em 31 de dezembro de 2011 e 2010)

Demonstrações do Plano de Gestão Administrativa do Plano 
de Contribuição Definida (em 31 de dezembro de 2011 e 2010)

(Em milhares de reais) (Em milhares de reais)

2011 2010 Var %

Fundo Administrativo do exercício anterior 15.656 15.923 -1,68%

Custeio da Gestão Administrativa   4.810 5.022 -4,22%

Receitas 4.810 5.022 -4,22%

. Custeio administrativo dos investimentos 2.665 2.527 5,46%

. Taxa de administração de empréstimos  
e financiamentos

129 104 24,04%

. Receitas diretas 163 299 -45,48%

. Resultado positivo dos investimentos 1.853 2.086 -11,17%

. outras receitas    -    6    -100,00%

Despesas Administrativas  6.424 2.569 21,46%

Administração Previdencial 3.487 2.510 38,92%

. Despesas comuns 3.134 2.448 28,02%

. Despesas específicas 353 61 478,71%

. viagens e estadias 5 1 401,00%

. Serviço de terceiros 288 - 100,00%

. Despesas gerais    60    60 0,00%

Administração dos Investimentos 2.794 2.631 6,20%

. Despesas comuns 2.685 2.569 4,52%

. Despesas específicas 109 62 75,81%

. viagens e estadias 6 2 200,00%

. Despesas gerais 43 60 -28,33%

. Serviço de terceiros    60    -    100,00%

Outras despesas    143    148    -3,38%

Insuficiência da Gestão Administrativa    (1.614)    (267)    504,50%

Reversão do Fundo Administrativo    (1.614)    (267)    504,50%

Fundo Administrativo do exercício atual    14.042    15.656    -10,31%

2011 2010 Var %

Fundo Administrativo do exercício anterior 15.456 17.088 -9,55%

Custeio da Gestão Administrativa   5.884 6.092 -3,41%

. Receitas 5.884 6.092 -3,41%

. Custeio administrativo dos investimentos 3.539 3.526 0,37%

. Taxa de administração de empréstimos  
e financiamentos

365 268 36,19%

. Receitas diretas 138 244 -43,44%

. Resultado positivo dos investimentos 1.842 2.049 -10,10%

. outras receitas    -    5    100,00%

Despesas Administrativas  7.335 7.724 -5,03%

Administração Previdencial 3.308 3.809 -13,15%

. Despesas comuns 2.672 2.652 0,75%

. Despesas específicas 636 1.157 -45,03%

. viagens e estadias 12 14 -14,29%

. Serviço de terceiros 483 - 100,00%

. Despesas gerais 120 120 0,00%

. Contingências    21    1.023    -97,95%

Administração dos Investimentos 3.905 3.794 2,93%

. Despesas comuns 3.749 3.656 2,54%

. Despesas específicas 156 138 13,04%

. viagens e estadias 15 18 -16,67%

. Serviço de terceiros 21 - 100,00%

. Despesas gerais    120    120    0,00%

Outras despesas    122    121    1,09%

Insuficiência da Gestão Administrativa    (1.451)    (1.632)    -11,07%

Reversão do Fundo Administrativo    (1.451)    (1.632)    -11,07% 

Fundo Administrativo do exercício atual    14.005    15.456    - 9,39%
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Demonstrações das Obrigações Atuariais do Plano de Benefí-
cio Definido (em 31 de dezembro de 2011 e 2010)

(Em milhares de reais)

Demonstrações das Obrigações Atuariais do Plano De Con-
tribuição Definida (em 31 de dezembro de 2011 e 2010)

(Em milhares de reais)

2011 2010 Var %

Patrimônio de Cobertura do plano 2.700.819 2.558.855 5,55

Provisões matemáticas 2.628.014 2.487.232 5,66

Benefícios concedidos 1.420.231 1.364.387 4,09

Contribuição definida 434.903 429.900 1,16

Benefício definido 985.328 934.487 5,44

Benefícios a conceder 1.207.783 1.122.845 7,56

Contribuição definida 1.207.783 1.122.845 7,56

Parcela patrocinadores 504.541 467.552 7,91

Parcela participantes 703.242 655.293 7,32

Equilíbrio tecnico 72.805 71.623 1,65

Resultados realizados 72.805 71.623 1,65

Superavit técnico acumulado 72.805 71.623 1,65

Reserva de contingência 72.805 71.623 1,65

2011 2010 Var %

Patrimônio de Cobertura do plano 1.998.485 1.846.885 8,21

Provisões matemáticas 1.584.662 1.540.515 2,87

Benefícios concedidos 1.582.071 1.537.875 2,87

Benefício definido 1.582.071 1.537.875 2,87

Benefícios a conceder 2.591 2.640 -1,86

Benefício definido 2.591 2.640 -1,86

Equilíbrio tecnico 413.823 306.370 35,07

Resultados realizados 413.823 306.370 35,07

Superavit técnico acumulado 413.823 306.370 35,07

Reserva de contingência 393.741 306.370 28,52

Reserva  para revisão do plano 20.082 - 0



Relatório Anual Telos | 2011página 32

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAçÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de reais, exceto quando mencionado)

1. Contexto operacional

A TELOS - Fundação Embratel de Seguridade Social (“TELOS”, “Fundação” ou “Enti-

dade”) é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, 

com autonomia administrativa e financeira, instituída em 1º de agosto de 1975 pela 

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (Embratel), por prazo indeterminado, 

obedecendo às normas expedidas pelo Ministério da Previdência Social por intermé-

dio, respectivamente, do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), da 

Secretaria de Política de Previdência Complementar (SPPC), da Superintendência Na-

cional de Previdência Complementar (PREVIC) e das Resoluções específicas do Banco 

Central do Brasil (BACEN).

Em 23 de dezembro de 2009, a Lei nº 12.154 criou a PREVIC, autarquia responsável pela 

fiscalização e supervisão das entidades fechadas de previdência complementar e de 

execução das políticas para o regime de previdência complementar. As competências 

atribuídas a Secretaria de Previdência Complementar (SPC) foram automaticamente 

transferidas para PREVIC.

O CNPC, que exerce a função de órgão regulador do Regime de Previdência Comple-

mentar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar é a atual de-

nominação do Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC).

As legislações publicadas pela SPC e CGPC continuam vigentes.

Em conformidade com o artigo 14 do Código Tributário Nacional (CTN), a Fundação 

não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda a título de lucro ou 

participação no resultado, aplica no país a totalidade dos seus recursos e mantém a 

escrituração de suas receitas e despesas em livros formais.

A TELOS é uma entidade multipatrocinada e multiplano, sendo patrocinada pelas se-

guintes empresas:

 » Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.- Embratel;

 » Star One S.A.;

 » Primesys Soluções Empresariais S.A.;

 » Tv Sat Telecomunicações LTDA.;

 » Telos - Fundação Embratel de Seguridade Social.

Na forma de suas disposições estatutárias e regulamentares, a TELOS tem por finali-

dade instituir, administrar e executar planos privados de concessão de benefícios de 

natureza previdenciária, complementares ou assemelhados aos da Previdência Social 

para os empregados e respectivos beneficiários vinculados aos seus patrocinadores.

A partir da Lei 109/01, as entidades fechadas de previdência complementar que já 

prestassem serviços assistenciais de saúde aos seus participantes e assistidos pode-

riam continuar a fazê-lo. Desta forma, a TELOS manteve a Administração do Plano de 

Assistência Médica para Aposentados e Pensionistas - AMAP destinado aos assistidos 

do Plano de Benefício Definido, assim como seus dependentes e pensionistas, na forma 

prevista no seu regulamento.

Atualmente, a Fundação possui dois tipos de planos previdenciais: 

 » Plano de Benefício Definido (PBD) - consiste em um plano complementar à Previdên-

cia Social, cujo valor dos benefícios é previamente definido no texto regulamentar;

 » Plano de Contribuição Definida (PCD) - é um plano constituído na modalidade de 

contribuição variável, de concessão de rendas, cujo valor dos benefícios é calcu-

lado, principalmente, em função do montante acumulado das contribuições de 

participantes e patrocinadores e dos resultados dos investimentos destas contri-

buições.

Os recursos de que a Fundação dispõe para o seu funcionamento são representados 

por contribuições de seus patrocinadores, dos participantes e assistidos, exceto pen-

sionistas do PBD, e dos rendimentos resultantes das aplicações destes recursos, que 

devem obedecer ao disposto na Resolução BACEN nº 3.792 de 24 de setembro de 2009, 

alterada pela Resolução BACEN 3.846 de 25 de março de 2010.

2. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis consolidadas são de responsabilidade da Administração 

da TELOS e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

aplicáveis às entidades fechadas de previdência complementar, e em conformidade 

com as diretrizes contábeis estabelecidas pelo CNPC, CGPC e pela SPC, do Ministério 

da Previdência Social (MPS).

As diretrizes contábeis para as entidades fechadas de previdência complementar são 

estabelecidas pela Resolução CNPC nº 8 de 31 de outubro de 2011, que entrou em vigor 

em 16 de dezembro de 2011 revogando a Resolução CGPC nº 28 de 26 de janeiro de 

2009; a Instrução Normativa nº 34, de 24 de setembro de 2009 da Secretaria de Previ-

dência Complementar, e a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº1.272, de 
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22 de janeiro de 2010 que aprova a NBC TE 11.

O CNPC, por meio da Resolução nº 8, efetuou a substituição da Demonstração das 

Mutações do Ativo Líquido (DMAL) consolidada pela Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Social (DMPS). A conciliação dos saldos da DMAL e DMPS relativos ao exer-

cício findo em 31 de dezembro de 2010 está apresentada abaixo: 

Conforme determinação da Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, quando 

a Administração julga necessária, é constituída provisão para cobrir possíveis perdas 

nesses investimentos. Esses ativos são demonstrados líquidos das respectivas provi-

sões para perdas, quando aplicável.

c.1.	Créditos	privados,	depósitos	e	fundos	de	investimentos

As operações com créditos privados e depósitos e os fundos de investimento, de acor-

do com a Resolução CGPC nº 4, de 30 de janeiro de 2002, inclusive os constantes nas 

carteiras dos fundos de investimento exclusivos da Fundação, são registrados inicial-

mente pelo valor de aquisição e classificados nas seguintes categorias:

i. Títulos para negociação - Os títulos 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.

ii. Títulos mantidos até o vencimento - Os títulos para os quais haja a intenção e a 

capacidade financeira para sua manutenção até o vencimento, são classificados 

na categoria “Títulos mantidos até o vencimento” e estão avaliados pelo respectivo 

custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços.

Fundos de investimento

As aplicações em fundos de investimento são registradas pelo custo de aquisição, atu-

alizado pela variação nos valores das cotas informadas pelos administradores dos res-

pectivos fundos.

Operações compromissadas 

As operações compromissadas presentes na carteira dos fundos de investimento são re-

gistradas pelo valor efetivamente pago acrescido dos rendimentos auferidos ou pelo valor 

efetivamente recebido acrescido dos juros incorridos com base na taxa de remuneração.

Títulos públicos

Os títulos públicos federais são ajustados ao valor de mercado pelo método de fluxo de 

caixa descontado, considerando as projeções de taxas de juros divulgadas pela ANBIMA 

- Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Os títulos 

públicos federais mantidos até o vencimento são registrados ao custo de aquisição, 

acrescido dos rendimentos apropriados com base na taxa de remuneração apurada na 

data de aquisição, deduzido das amortizações e juros recebidos, quando aplicável. 

Saldo originalmente  
apresentado na DMAL 

Ajustes /  
Reclassificações

Saldo reapresentado            
na DMPS

Patrimônio social/ativo líquido  
no início do exercício

4.058.679 33.288 4.091.967

acréscimo no Patrimônio social

Fundos administrativos 31.112 (33.011) (1.899)

Fundos dos investimentos 380 (277) 103

Os saldos apresentados na DMPS relativos aos fundos administrativos e dos investi-

mentos, em 31 de dezembro de 2010, no montante de R$ (1.899) e R$ 103, respectiva-

mente, foram obtidos da variação das respectivas contas apresentadas no balanço 

patrimonial dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009.

3. Sumário das principais práticas contábeis

As principais práticas adotadas pela Fundação para elaboração das demonstrações 

contábeis estão descritas a seguir:

a. resultado das operações

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, excetuando-se as 

receitas de contribuições dos autopatrocinados do PCD, que são registradas pelo regi-

me de caixa.

b. Gestão previdencial - Realizável

Representado, substancialmente, por contas a receber da patrocinadora Embratel (veja 

Nota Explicativa nº 4), atualizada até a data do balanço pelos índices fixados em contrato.

c. investimentos

Os rendimentos gerados pelos investimentos são contabilizados diretamente no resul-

tado do exercício, independentemente da categoria em que estão classificados.
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Títulos privados

Os títulos privados da carteira própria e dos fundos investidos são registrados ao custo 

de aquisição, ajustado diariamente ao valor de mercado com base nas informações 

divulgadas nos boletins publicados pela ANBIMA. Para as debêntures que não são in-

formadas pela ANBIMA é utilizado o fluxo de caixa descontado. As taxas de desconto/

indexadores utilizados são informações/projeções divulgadas por boletins ou publica-

ções especializadas (ANBIMA).

c.2	Ações

O segmento de ações está representado por ações de companhias abertas e da patro-

cinadora principal em 2010, avaliadas pelo valor de mercado, considerada a cotação 

de fechamento da BM&F BOVESPA S.A. do último dia útil do mês em que a ação tenha 

sido negociada. As ações que não são negociadas são avaliadas pelo valor patrimonial.

c.3	Investimentos	imobiliários

Os investimentos imobiliários são registrados pelo custo de aquisição ou construção, 

ajustado por reavaliação no mínimo a cada três anos, como determina a Instrução SPC 

nº 34, de 24 de setembro de 2009, sendo os efeitos das reavaliações computados dire-

tamente no resultado do exercício, quando aplicável. A depreciação é calculada pelo 

método linear, de acordo com o prazo de vida útil remanescente constante no último 

laudo de reavaliação, e sua contrapartida é lançada em rendas/variações negativas.

c.4	Empréstimos	e	financiamentos	imobiliários

Referem-se às operações com participantes e assistidos, e estão demonstrados pelo 

valor do principal mais atualização pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) 

acrescido de 7% ao ano, incorridos até a data do balanço. Nos financiamentos imobi-

liários, 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 acrescido 

de 1% ao mês, mas atualmente sem concessões. 

A Fundação constitui provisão referente a direitos creditórios de liquidação duvidosa 

de acordo com o item 11 do anexo A da Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009. 

c.5	Depósito	Judicial	

A Instrução PREVIC nº 5, de 8 de setembro de 2011, alterou a forma de contabilização 

dos depósitos judiciais e recursais, passando a ser registrados em contas de ativo no 

realizável. Anteriormente, o registro era em conta devedora no passivo, reduzindo o 

valor das respectivas contingências. Na Nota Explicativa nº 8, apresentamos os efeitos 

das reclassificações, assim como os respectivos efeitos nos exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2010.

d. 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 ta-

xas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.

e. Exigível contingencial

O exigível contingencial é registrado pelo montante provável de perda que a adminis-

tração julga necessário, de acordo com informações obtidas dos assessores jurídicos, 

observada a sua natureza, e atualizado até a data do balanço.

f. patrimônio social

Patrimônio de cobertura do plano

As provisões matemáticas dos planos de benefícios são determinadas pelo atuário 

interno e constituídas para fazer face aos compromissos relativos aos benefícios con-

cedidos e a conceder aos participantes e seus beneficiários.

As provisões matemáticas de benefícios concedidos do PBD representam o valor atual 

dos compromissos assumidos pela TELOS líquidos das contribuições futuras dos as-

sistidos. 

As provisões matemáticas de benefícios concedidos do PCD estão representadas pelo: 

(i) valor atual dos compromissos futuros com o pagamento dos benefícios aos partici-

pantes já assistidos em renda mensal vitalícia e seus beneficiários; e (ii) saldo da conta 

de saque programado para os participantes assistidos com benefício nesta modalidade.

As provisões matemáticas de benefícios a conceder do PBD representam a diferença 

entre compromissos futuros com o pagamento de benefícios aos participantes ainda 

não assistidos e seus beneficiários e o valor atual das contribuições futuras a serem 

recolhidas por patrocinadores e por estes participantes.

No caso do PCD, as provisões matemáticas de benefícios a conceder representam os 

saldos das contas totais dos participantes ainda não assistidos, acrescidos do total do 
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saldo de conta de contribuições destinadas ao financiamento do saldo de conta proje-

tada para os casos de incapacidade ou morte em atividade.

No equilíbrio técnico estão registrados os resultados acumulados obtidos pelos planos 

de benefícios previdenciais. Até o limite de 25% em relação às provisões matemáticas, 

por Plano, tal valor é registrado como “reserva de contingência”.

Fundos

Os fundos previdenciais podem ser utilizados para cobrir eventuais desvios na ocor-

rência de variações nas estimativas previstas no plano de custeio.

Já o fundo administrativo é constituído pelo resultado encontrado na apuração das 

receitas e despesas do Plano de Gestão Administrativa.

O fundo do programa de investimentos é constituído com recursos de cobertura de 

riscos de empréstimos e financiamentos imobiliários a participantes, assistidos e au-

topatrocinados.

g. Gestão assistencial

São registrados os recursos referentes aos serviços assistenciais à saúde, de forma 

segregada dos recursos dos demais planos de benefícios administrados pela TELOS, 

e seguem as normas contábeis determinadas pela Agência Nacional de Saúde (ANS).

h. demais ativos e passivos

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

i. uso de estimativas

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis ado-

tadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e re-

gistro de estimativas contábeis. As provisões para perdas em investimentos, o exigível 

contingencial, as provisões matemáticas e os fundos estão sujeitos a essas estimativas 

e premissas, e sua liquidação poderá ser efetuada por valores diferentes dos estima-

dos devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Administração 

revisa essas estimativas e suas premissas periodicamente.

4. Gestão previdencial

A gestão previdencial tem por objetivo registrar os valores referentes aos planos de 

benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Social.

Até 31 de dezembro de 1998, a TELOS oferecia somente o PBD, adotando o regime de ca-

pitalização 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 

PCD, o qual foi aprovado pela SPC por meio do Ofício nº 837/SPC/CGOF/COJ. Até 31 de 

dezembro de 1998, os participantes puderam migrar do PBD para o PCD, e, a partir de 

1º de janeiro de 1999, as inscrições de novos participantes passaram a ser realizadas 

somente no âmbito do PCD.

a. Taxas do pBd

As taxas de contribuição praticadas pelo PBD, de acordo com o seu plano de custeio, 

considerando a suspensão da cobrança das contribuições para cobertura das despesas 

administrativas do plano durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e de 

2010, foram as seguintes:

2011 2010

% % %

Patrocinadores P 17,82 17,82 17,82

Participantes ativos P1 2,70 2,70 2,70

Participantes ativos P2 1,80 1,80 1,80

Participantes ativos P3 14,69 14,69 14,69

Participantes assistidos Pa 9,00 9,00 9,00

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

P1: Percentual incidente sobre o salário de participa-
ção.

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

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

PA: Percentual incidente sobre o benefício da TELOS. 

b. 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 contribuições adicionais.

Já o patrocinador recolhe a contribuição normal, de valor igual ao da contribuição nor-

mal de cada participante, limitado a 8% do salário aplicável. O patrocinador é respon-

sável, ainda, pelo custeio dos saldos de contas projetadas baseado em taxa avaliada 

atuarialmente e pela cobertura das despesas administrativas do plano, por meio do 

recolhimento de contribuições específicas para tal finalidade.
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c. Valor a receber da Embratel

A TELOS assinou com a Embratel em 1º de setembro de 1999 o Termo de Reconheci-

mento, Confissão, Aceitação e Amortização de Insuficiência Atuarial no valor inicial 

de R$ 362.891, com liquidação no prazo máximo de 20 anos. O termo de confissão de 

dívida foi aprovado pela SPC por meio do Ofício nº 596 - SPCGAB/CGAS/CGAR, apre-

sentando essa conta em 31 de dezembro de 2011 o saldo de R$ 48.255 (2010: R$51.266), 

reconhecido no PCD.

O valor do principal é pago no mês em que o participante se aposenta, se torna inváli-

do, falece, resgata ou porta recursos do PCD.

Os rendimentos relativos ao saldo devedor são pagos mensalmente pela Embratel e 

são calculados com base na taxa de valorização dos ativos do PBD no Grupo Realizável 

– Gestão administrativa.

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) acrescido de 6% ao ano. A diferença entre 

a valorização acumulada dos ativos do PBD e a variação acumulada do IGP-DI, quando 

a variação do IGP-DI for superior a dos ativos do PBD, é paga pela ocorrência dos even-

tos de aposentadoria, invalidez, falecimento, resgate ou portabilidade de recursos.

5. Gestão administrativa

Registra as operações administrativas inerentes às atividades da Fundação. Os recur-

sos necessários à cobertura das despesas são os repassados pela gestão previdencial, 

fluxo de investimentos e gestão assistencial.

O Resultado do Plano de Gestão Administrativa (PGA) é apurado pelas receitas e re-

embolsos administrativos, deduzidas das despesas comuns e específicas, sendo as so-

bras ou insuficiências administrativas alocadas ou revertidas do Patrimônio do PGA. 

O saldo do Patrimônio do PGA é segregado por plano de benefício previdencial não 

caracterizando obrigações ou direitos aos patrocinadores, participantes e assistidos 

dos planos.

A TELOS registra, em contas contábeis específicas no ativo e no passivo, a parcela 

equivalente à participação do plano de benefícios previdenciários no PGA.

Por decisão do Conselho Deliberativo, foi suspensa desde 2005 a cobrança das con-

tribuições para cobertura das despesas administrativas recolhidas diretamente nas 

taxas de patrocinadores, participantes ativos e assistidos e participantes em manuten-

ção de inscrição de salário de participação.

A partir de março de 2011, a Administração decidiu por realizar depósitos judiciais 

referentes a contingência do PIS/COFINS, cuja explicação está apresentada na Nota 

Explicativa nº 8.d.

Em conformidade a legislação vigente, a partir de 2011 a Administração da TELOS 

classifica os depósitos judiciais e recursais em contas de ativos no realizável, os efeitos 

da reclassificação em dezembro de 2010 estão apresentados na Nota Explicativa nº 8.

6. Investimentos

2011 2010

Créditos privados e depósitos

Debêntures não conversíveis    32.518    30.930

Ações

Companhias abertas 146.156 133.019

Patrocinadores    -    14.045

   146.156    147.064

Fundos de investimento

Ações 155.771 191.201

Multimercado 4.375.830 4.025.331

Participações 2.893 2.945

imobiliário    2.594    2.562

   4.537.088   4.222.039

Investimentos imobiliários 

Uso próprio 2.840 2.896

locadas a patrocinadores 31.443 15.163

locadas a terceiros 2.136 2.178

Rendas de participação    45.626    42.133

   82.045    62.370

Empréstimos    41.652    43.397

Financiamentos imobiliários 7.906 8.540

Depósitos judiciais/recursais    2.254    -

total dos investimentos   4.849.619   4.514.340
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a.Títulos e valores mobiliários

PBD Contábil Mercado

Tipo/Natureza:

Títulos para negociação:

Ações 157.595 224.000

Operações Compromissadas 137.762 137.762

ntn - notas do tesouro nacional 101.713 101.713

lFt – letras Financeiras do tesouro 195 195

CDB - Certificados Depósito Bancário 52.891 52.891

Debêntures 8.231 8.231

Cotas de Fundos de investimento em Direitos Creditórios 10.553 10.553

Cotas de Fundo de Investimento em Participações 2.893 2.893

Cotas de Fundos de investimento imobiliário 2.594 2.594

swap 7.244 7.244

outros    37    37

   481.708    548.113

Títulos mantidos até o vencimento:

ntn - notas do tesouro nacional 1.291.847 1.539.122

CDB - Certificados de Depósito Bancário 51.114 51.113

lFs - letras Financeiras subordinadas 36.972 36.972

Debêntures    67.425    68.314

   1.447.358    1.695.521

total    1.929.066    2.242.756

Títulos mantidos até o vencimento:

Por faixa de vencimento:

até 360 dias 75.412 75.938

entre 361 dias e 1.080 dias 138.627 178.447

a partir de 1.081 dias    1.233.319    1.441.136

   1.447.358    1.695.521

maio de 2001 e 1º de junho de 1998, respectivamente. A composição da carteira está 

apresentada líquida dessa provisão.

A Fundação, quando julga necessário, efetua provisão com objetivo de expressar o 

valor justo dos ativos. Em 31 de dezembro de 2011, o montante de provisões é de R$ 

70.817 (31/12/2010: R$ 65.891). 

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 cons-

tantes nas carteiras dos fundos de investimento exclusivos, por modalidade e por ca-

tegoria de avaliação em 31 de dezembro de 2011:

PCD Contábil Mercado

Tipo/Natureza:

Títulos para negociação:

Ações 163.342 163.342

lFt - letras Financeiras do tesouro 663.387 663.387

ltn - letras do tesouro nacional 522.019 522.019

ntn - notas do tesouro nacional 73.518 73.518

lFs - letras Financeiras subordinadas 11.003 11.003

Debêntures 94.736 94.736

CDB - Certificados depósito bancário 40.999 40.999

swap 4.912 4.912

Operações compromissadas 114.854 114.854

outros    534    534

   1.689.304    1.689.304

Títulos mantidos até o vencimento:

ntn - notas do tesouro nacional 995.117 1.201.755

CDB - Certificados de Depósito Bancário 16.415 16.415

Debêntures 35.477 35.674

lFs - letras Financeiras subordinadas    21.080    21.080

   1.068.089    1.274.924

total    2.757.393    2.964.228

Títulos mantidos até o vencimento:

Por faixa de vencimento:

até 360 dias 6.665 6.591

entre 361 dias e 1.080 dias 34.041 34.383

a partir de 1.081 dias 1.027.383 1.233.950

   1.068.089    1.274.924

A totalidade dos investimentos em títulos públicos e privados em 31 de dezembro de 

2011 é composta substancialmente por meio de cotas de fundos de investimento ex-

clusivos, com exceção das Letras Financeiras do Tesouro Estadual e Municipal que são 

registradas em carteira própria.

Para fazer face a possíveis riscos de perda na realização dos títulos públicos relativos 

às Letras Financeiras do Tesouro Estadual e Municipal que estão vinculados a preca-

tórios, a TELOS mantém provisão para perdas no valor de R$ 63.610, correspondente 

a 100% do valor desses títulos em 31 de dezembro de 2011, R$46.479 em 2010. Esses 

títulos foram atualizados até as datas de seus vencimentos, que ocorreram em 1º de 
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A TELOS, segundo o entendimento de sua Administração, com base em análises dos 

fluxos de pagamentos e recebimentos futuros, possui intenção e capacidade financei-

ra 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 2011 e de 2010 por apólices de seguro em montante considerado pela Fundação 

como suficiente para cobrir eventuais sinistros.

Foram reavaliados alguns imóveis integrantes da carteira da TELOS e, em decorrência 

do registro dos laudos de reavaliação, foi apurada uma valorização na carteira de in-

vestimento imobiliário de R$ 16.700 e R$ 13.504 em 2011 e 2010, respectivamente, as 

quais foram integralmente alocadas como receita de reavaliação. Abaixo estão apre-

sentados os imóveis que foram reavaliados nos exercícios findos em 31 de dezembro 

de 2011 e 2010: 

PGA Contábil Mercado

Tipo/Natureza:

Títulos para negociação:

swap (34) (34)

Operações compromissadas    629    629

   595    595

Títulos mantidos até o vencimento:

ntn - notas do tesouro nacional    28.708    31.180

total    29.303    31.775

Títulos mantidos até o vencimento:

Por faixa de vencimento:

a partir de 1.081 dias    28.708    31.180

Localização Avaliador Data Base Valor de reavaliação Valor contábil na data base Acréscimo/descréscimo 2011 Acréscimo/decréscimo 2010 Valor contábil 31/12/2011

Rua Regente Feijó, 166 sênior Consultoria e estudos técnicos ltda. Dez/11 31.443 14.743 16.700 - 31.443

amazonas shopping C & C consultoria Center imobiliária ltda. Jan/10 42.825 32.184 - 10.641 45.626

Pres. vargas 10º ao 11º senior Consultoria e estudos técnicos ltda. set/10 2.910 1.254 - 1.656 2.840

Pres. vargas 12º ao 13º senior Consultoria e estudos técnicos ltda. set/10 2.188 981    -    1.207    2.136

   16.700    13.504    82.045

c. Empréstimos e financiamentos imobiliários

A Fundação mantém provisão referente a direitos creditórios de liquidação duvidosa 

no montante de R$ 817 (R$ 955 em 2010), para fazer face à eventual inadimplência na 

carteira de empréstimos e financiamentos concedidos aos participantes dos planos de 

benefícios administrados pela TELOS.

7. Enquadramento dos investimentos

Em 13 de julho de 2011, a TELOS efetuou a alienação, com liquidação em 18 de julho 

de 2011, da totalidade das ações de EBTL3L (Embratel S.A.) presentes na carteira do 

Plano PBD, sendo reconhecido um ganho de R$ 4.660. A venda foi realizada através de 

um Leilão Especial na BM&FBOVESPA S.A. e o comprador foi a própria Embratel S.A.
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dução da taxa de juros, visando a futura revisão no PCD. Na 243ª reunião do Conselho 

Deliberativo, realizada em 6 de dezembro de 2011, foi deliberado que esta provisão 

fosse aumentada em até R$ 24.000.

(d) Com base no êxito obtido, em sede de 1º grau, nos autos do Processo n.º 

2005.51.01.011732-1, a TELOS não efetua o recolhimento do PIS e da contribuição da 

COFINS, por entender que não há formação de base de cálculo para os referidos tributos.

Deste modo, em que pese às decisões favoráveis obtidas, por cautela e atendendo as 

recomendações do escritório que patrocina a causa, foi constituída, a provisão con-

tábil com base nos critérios para formação de base de cálculo apresentados pela Ins-

trução Normativa n.º 247/2002 da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tal provisão 

se justifica no fato de correr perante o Supremo Tribunal Federal ação na qual foi de-

terminada repercussão geral (Recurso Extraordinário n.º 400.479) em que, mesmo de 

forma incidental e a despeito de vitória em sua demanda individual, obrigue a TELOS 

a reconhecer que algumas das suas receitas componham a base de cálculo para o pa-

gamento do PIS e a contribuição da COFINS.

Contudo, ainda sob orientação dos advogados que patrocinam o processo 

n.º 2005.51.01.011732-1, por estratégia administrativa/processual e para a expedição 

de certidão com efeitos de negativa, a partir do mês de março de 2011, a TELOS reviu 

o procedimento anterior adotado e passou a realizar depósitos judiciais cujo objetivo é 

prover a mesma cautela obtida com as provisões contábeis realizadas.

(e) A ABRAPP sustenta que, conforme determina a Resolução BACEN nº 3.792, de 24 

de setembro de 2009, as entidades fechadas de previdência complementar poderão 

ter parte de seus recursos garantidores aplicados no segmento de imóveis. Dessa for-

ma, segundo entendimento de grande parte do setor, esses rendimentos deveriam ser 

considerados “aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de apo-

sentadoria, 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 Instrução Normativa (IN) SRF nº 170, de 4 de 

julho de 2002, não incluiu no seu elenco de deduções as receitas de aluguéis, venda de 

imóveis e reavaliações da carteira de investimentos imobiliários.

A TELOS, ao tomar essa decisão, segue a mesma postura adotada pela maioria das en-

tidades fechadas de previdência complementar que, conforme orientação da ABRAPP, 

exclui da base de cálculo de PIS/COFINS a citada receita.

8. Contingências

2011 2010

Gestão previdencial:

Ações cíveis e trabalhistas (a) 34.930 31.109

Depósitos judiciais - (5.462)

ajuste de tábua biométrica (b) 16.000 16.000

Variação de benefício

Redução de Taxa de Juros (c)    51.000    27.000

 101.930   68.647

Gestão administrativa:

Ações trabalhistas 330 381

Pis/CoFins liminar (d) 3.981 3.120

Depósitos judiciais    -    (197)

  4.311   3.304

Investimentos:

Pis/CoFins sobre aluguéis (e) 4.046 3.875

investimentos imobiliários 2.230 917

iPtU (f) 2.254 2.254

Depósitos judiciais    -    (2.254)

   8.530    4.792

total  114.771  76.743

8.1 Passivas - Exigível contingencial

(a) Referem principalmente às ações de um grupo de ex-participantes e assistidos da 

TELOS, em sua maioria representados pelo sindicato da categoria profissional, refe-

rente aos expurgos inflacionários ocorridos no período de 30 de junho de 1987 a 30 de 

junho de 1991, e buscam os reflexos pertinentes da compensação do expurgo do IPC 

divulgado pelo IBGE nos planos de benefícios administrados pela TELOS no referido 

período. 

(b) Em 31 de dezembro de 2009, a Administração da TELOS, conforme aprovado pelo seu 

Conselho Deliberativo, contabilizou uma provisão no PCD no montante de R$ 16.000 

para a mudança da tábua biométrica de mortalidade geral AT-83 para a AT-2000 e da 

tábua de mortalidade de inválidos de CSO-41 para CSO-58. Tal montante está regis-

trado no exigível contingencial, e representa a melhor estimativa da Administração.

(c) Em função de deliberação do Conselho Deliberativo, em sua 240ª reunião, realizada 

em 30 de novembro de 2010, foi constituída provisão no valor de R$ 27.000, para re-



Relatório Anual Telos | 2011página 40

(f) 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 a taxas municipais incidentes sobre os imóveis da TELOS no período de 1989 a 2002, 

questionamentos estes que: (i) para o período de 1989 a 1993, consistem no ajuizamen-

to de 15 ações de execução pelo Município, cujos valores estão integralmente deposi-

tados judicialmente pela TELOS; e (ii) para o período de 1994 e 1997, consistem em me-

didas cautelares ajuizadas pela TELOS em que, 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 à Secretaria de Fazenda do Município do Rio de Janeiro 

(referentes ao IPTU devido nos exercícios de 1998 a 2002), estes foram integralmente 

convertidos em renda em favor do Município, por solicitação da TELOS, promovendo-

-se a baixa das 42 execuções fiscais movidas em face da Fundação.

Conforme estabelecido pela Instrução PREVIC nº 5, de 08 de setembro de 2011, a Ad-

ministração passou a classificar os saldos de depósitos judiciais em contas de ativo no 

realizável a longo prazo. Apresentamos no quadro abaixo os saldos de 31 de dezembro 

de 2010, caso fossem realizadas as reclassificações:

Patrimônio de cobertura do plano Fundos

saldo em 31 de dezembro de 2010 4.405.740 94.399

superávit do exercício 108.635 -

Constituição de provisões matemáticas e reversão de fundos    184.929    6.623

Saldo em 31 de dezembro de 2011    4.699.304   101.022

gações do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFNDs), emitidas pelo Fundo Nacio-

nal de Desenvolvimento (FND), em decorrência da substituição do Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

pelo Bônus do Tesouro Nacional (BTN).

O FND foi criado em julho de 1986 com o objetivo de prover recursos para realização, 

pela União, de investimentos de capital necessários à dinamização do desenvolvimen-

to nacional, bem como apoiar a iniciativa privada na organização e ampliação de suas 

atividades econômicas.

O Fundo foi autorizado a emitir quotas e obrigações para captar recursos, denomi-

nadas OFNDs, com aquisição compulsória pelos fundos de pensão patrocinados por 

empresas do setor público, mediante utilização de 30% de suas reservas técnicas.

A ABRAPP obteve decisão transitada em julgado em 24 de setembro de 2008 no Tribu-

nal Regional Federal da 2ª região. Após esta decisão, a ABRAPP aguardou o decurso do 

prazo de dois anos para ação rescisória e, no final de 2010, orientou as suas associadas 

participantes do processo a efetuar a apuração dos valores a receber corrigidos mone-

tariamente para dar início à ação de execução.

Em maio de 2011, houve consenso sobre os valores totais que deveriam ser ajuizados 

na execução e sobre a parcela que cada entidade faria jus. A TELOS, após validação 

interna, autorizou a cobrança de R$ 43.947 em seu nome, na execução movida em 30 

de junho de 2011 pelos patronos da ação movida pela ABRAPP. Contudo, estes valores 

ainda passarão pela apreciação do tribunal e estarão sujeitos a contestação por parte 

dos executados quanto a fidelidade em relação a decisão transitada em julgado de 

mérito, podendo haver modificações no curso do processo de execução que alterem a 

quantia e a forma de pagamento. Desta forma a TELOS, com base na opinião legal de 

seus assessores jurídicos, não registrou contabilmente este ativo contingente.

9. Patrimônio social

a. Mutação do patrimônio Social

Grupos 31/12/2010  
Apresentado

Reclassificação 31/12/2010  
Reclassificado 

Passivo - Exigível contingencial

Gestão previdencial - Dep. judicial 68.647 C - 5.462 74.109

Gestão administrativa - Dep. Judicial 3.304 C - 197 3.501

investimentos - Dep. judicial 4.792 C - 2.254 7.046

Total 76.743 C - 7.913 84.656

Ativo - Realizável

Gestão previdencial 69.271 D - 5.462 74.733

Gestão administrativa 1.400 D - 197 1.597

investimentos 4.514.340 D - 2.254 4.516.594

Total 4.585.011 7.913 4.592.924

8.2 Contingências ativas

A TELOS é beneficiária na vitória obtida na ação judicial transitada em julgado patro-

cinada pela Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complemen-

tar (ABRAPP) em nome de suas associadas. A ABRAPP pleiteou a diferença de correção 

monetária paga a menor, no período de abril de 1990 a fevereiro de 1991, sobre as obri-
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b. patrimônio de cobertura do plano

Composição consolidada das provisões matemáticas:

ser recolhidas à TELOS para a sustentação dos referidos encargos, de acordo com o 

plano de custeio em vigor.

No caso do PCD, a provisão matemática de benefícios a conceder é o saldo das contas pre-

videnciárias 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.

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 esperado 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 (*)

As provisões matemáticas foram constituídas de acordo com os cálculos efetuados 

pelo atuário interno em conformidade com os critérios aprovados pela PREVIC.

c. Provisão matemática de benefícios concedidos

No que tange ao PBD, essa provisão consiste na diferença entre o valor atual dos en-

cargos assumidos pela TELOS em relação aos assistidos em gozo de rendas de comple-

mentações 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 vigor.

Em relação ao PCD, a provisão matemática de benefícios concedidos correspondente à mo-

dalidade de renda mensal vitalícia é o valor atual dos encargos assumidos pela TELOS em 

relação aos assistidos em gozo de rendas iniciadas de aposentadoria, incapacidade, bene-

fício 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.

d. Provisão matemática de benefícios a conceder

A provisão matemática de benefícios a conceder do PBD é a diferença entre o valor 

atual dos encargos a serem assumidos pela TELOS em relação aos participantes que 

ainda não estejam em gozo de rendas de complementações de aposentadorias e pen-

sões e o valor atual das contribuições que por eles e pelos patrocinadores venham a 

2011 2010

Fatores biométricos

(i) Tábua de mortalidade geral:

PbD at 2000 at 2000 

PCD at-83 at-83

(ii) Tábua de mortalidade de inválidos:

PbD Cso-58 Cso-58

PCD Cso-41 Cso-41

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

(iv) Rotatividade Não utilizada Não utilizada

2011 2010

Provisões matemáticas:

Benefícios concedidos:

PbD 1.582.071 1.537.875

PCD    1.420.231    1.364.387

   3.002.302 2.902.262

Benefícios a conceder:

PbD 2.591 2.640

PCD    1.207.783    1.122.845

   1.210.374    1.125.485

   4.212.676    4.027.747

*Fator que reflete a perda do poder aquisitivo, em termos reais, ocorrida nos salários e benefícios, calcula-
do em função do nível de inflação estimado no longo prazo e da frequência de reajustes. 

e. Equilíbrio técnico

O superávit técnico é constituído pelo excedente patrimonial em relação aos compro-

missos totais da Fundação. Desse excedente, o valor correspondente a até 25% das 

provisões matemáticas é destinado à reserva de contingência, classificada em sub-
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grupo do superávit técnico, e o restante, se houver, por força da legislação, deve ser 

destinado a reservas para ajuste do plano. Em 31 de dezembro de 2011 foi constituída, 

no PBD, Reserva Especial no montante de R$ 20.082.

f. fundos

Os fundos foram avaliados de acordo com o plano de custeio em vigor aprovado pelo 

Conselho Deliberativo e homologado pelos patrocinadores, e, também, com base na 

avaliação atuarial realizada no exercício sob responsabilidade de atuário interno.

Total de fundos previdenciais em 31 de dezembro de 2011 é de R$ 72.311 (31/12/2010: 

R$ 62.908), composto conforme abaixo:

2011 2010

Fundo de Cobertura de Oscilação de Riscos (PBD) 10.076 10.735

Fundo por Perda de saldo (PCD) 62.235 52.173

72.311 62.908

 » Fundo de Cobertura de Oscilação de Riscos do PBD - Instituído para dar cobertu-

ra 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 a outros que afetem o plano conforme 

descrito em nota técnica atuarial. A contribuição para esse 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 autopa-

trocinados remanescente no plano;

 » Fundo por Perda de Saldo - De acordo com o artigo 28 do Regulamento do PCD, é 

constituído pelo saldo positivo originado da diferença apurada entre o valor res-

gatado ou da portabilidade pelo participante em caso de término do vínculo em-

pregatício 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, à inflação projetada, aos retornos esperados dos investi-

mentos e a outros que afetem o plano, conforme descrito em nota técnica atuarial.

10. Gestão assistencial

Tem como objetivo administrar recursos, constituídos de acordo com o artigo 5º do 

Estatuto da TELOS, que se destinam ao custeio de serviços e planos assistenciais exis-

tentes 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 atribuições legais da então SPC e da Agência Nacional de Saúde 

(ANS) relacionadas às atividades de assistência à saúde exercida pelas entidades fe-

chadas de previdência complementar.

As características básicas do Plano de Assistência Médica para Aposentados e Pensio-

nistas (AMAP) são:

 » O Plano de Assistência Médica para Aposentados e Pensionistas (AMAP) é um pla-

no fechado e atende, exclusivamente, os assistidos 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 defi-

nidos pela Embratel;

 » À TELOS cabe única e exclusivamente a gestão dos recursos do AMAP, não sendo 

responsável por qualquer desequilíbrio financeiro/atuarial deste plano.

Os recursos hoje administrados pela TELOS correspondem, principalmente, ao pa-

trimônio mínimo ajustado exigido pela ANS por meio da RN 160, no montante de 

R$ 2.301 (31/12/2010: R$ 1.620). Atualmente, a Embratel, Patrocinadora deste Plano, 

efetua mensalmente o pagamento das contraprestações, que são pós-estabelecidas.

Roberto Durães de Pinho

Presidente

CPF: 407.903.637-04

Eduardo Augusto de Souza

Contador

CPF:083680467-85     |     CRC RJ-104.145/O-0 
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31 de dezembro de 2011

Descrição PbD PCD aDM aMaP ConsoliDaDo

Disponível 58.440  154.114 21.458  234.013

Realizável 2.046.780.643 2.868.925.806 37.285.374 4.924.944.670 

Gestão Previdencial 9.622.633 59.974.973 -   69.597.606 

Gestão Administrativa 14.042.385 14.004.769 5.728.315 5.728.315 

investimentos 2.023.115.625 2.794.946.064 31.557.059 4.849.618.749 

Créditos Privados e Depósitos 32.517.656 -   -   32.517.656 

Ações 146.155.723 -   -   146.155.723 

Fundos de investimento 1.750.391.793 2.757.392.587 29.303.139 4.537.087.519 

investimentos imobiliários 82.045.158 -   -   82.045.158 

empréstimos e Financiamentos 12.005.295 37.553.477 -   49.558.772 

Depósitos Judiciais/Recursais -   -   2.253.920 2.253.920 

Permanente - - 506.381 506.381 

imobilizado - - 506.381 506.381 

Gestão Assistencial - - - 2.749.477 2.749.477 

total do ativo 2.046.839.084 2.869.079.921 37.813.213 2.749.477 4.928.434.541

Ativo por plano

31 de Dezembro de 2010

Descrição PbD PCD aDM aMaP ConsoliDaDo

Disponível 29.410 221.934 32.022 283.366 

Realizável 1.889.820.948 2.689.932.157 36.369.813 4.585.010.920 

Gestão Previdencial 8.642.073 60.628.841 -   69.270.914 

Gestão Administrativa 15.656.470 15.455.527 1.400.010 1.400.010 

investimentos 1.865.522.405 2.613.847.789 34.969.803 4.514.339.996 

Créditos Privados e Depósitos 30.929.741 30.929.741 

Ações 147.064.327  147.064.327 

Fundos de investimento 1.611.704.370 2.575.364.837 34.969.803 4.222.039.009

investimentos imobiliários 62.369.578  62.369.578 

empréstimos e Financiamentos 13.454.390 38.482.952 51.937.341 

Permanente -   -   510.100 510.100 

imobilizado - -   510.100 510.100 

Gestão Assistencial   2.476.998 2.476.998

total do ativo 1.889.850.357 2.690.154.091 36.911.935 2.476.998 4.588.281.385
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31 de dezembro de 2011

Descrição PbD PCD aDM aMaP ConsoliDaDo

exigível operacional (2.635.541) (4.751.500) (3.201.417) (10.588.458)

Gestão Previdencial (2.282.635) (4.263.274) - (6.545.909)

Gestão Administrativa (144) - (3.201.058) (3.201.202)

investimentos (352.761) (488.227) (359) (841.347)

exigível Contingencial (21.451.528) (86.754.716) (6.564.643) (114.770.887)

Gestão Previdencial (15.175.419) (86.754.716) - (101.930.136)

Gestão Administrativa - - (4.310.722) (4.310.722)

investimentos (6.276.109) - (2.253.920) (8.530.029)

Patrimônio social (2.022.752.015) (2.777.573.704) 28.047.154) (4.800.325.719)

Patrimônio de Cobertura  
do Plano (1.998.484.361) (2.700.819.272) - (4.699.303.633)

Provisões Matemáticas (1.584.661.566) (2.628.014.274) - (4.212.675.839)

Benefícios Concedidos (1.582.070.771) (1.420.230.783) -  (3.002.301.553)

Benefícios a Conceder (2.590.795) (1.207.783.491) - (1.210.374.286)

Equilibrio Tecnico (413.822.796) (72.804.998) - (486.627.794)

Resultados Realizados (413.822.796) (72.804.998) - (486.627.794)

Superávit Técnico 
Acumulado (413.822.796) (72.804.998) - (486.627.794)

Fundos (24.267.653) (76.754.432) (28.047.154) (101.022.085)

Fundos Previdenciais (10.076.290) (62.234.841) - (72.311.131)

Fundos administrativos (14.042.385) (14.004.769) (28.047.154) (28.047.154)

Fundos dos investimentos (148.979) (514.822) - (663.801)

Gestão Assistencial - -   -   (2.749.477) (2.749.477,330) 

total do Passivo (2.046.839.084) (2.869.079.921) (37.813.213) (2.749.477) (4.928.434.541)

passivo por plano

31 de dezembro de 2010

Descrição PbD PCD aDM aMaP ConsoliDaDo

exigível operacional (2.573.898) (3.852.205) (2.495.859) (8.921.962)

Gestão Previdencial (2.263.111) (3.455.010) - (5.718.121)

Gestão Administrativa (292.756) (377.496) (2.495.859) (3.166.111)

investimentos (18.032) (19.699) - (37.730)

exigível Contingencial (13.926.096) (59.512.948) (3.304.079) (76.743.123)

Gestão Previdencial (9.134.229) (59.512.948) - (68.647.177)

Gestão Administrativa - - (3.304.079) (3.304.079)

investimentos (4.791.867) - - (4.791.867)

Patrimônio social (1.873.350.363) (2.626.788.938) (31.111.997) (4.500.139.301)

Patrimônio de Cobertura do 
Plano (1.846.884.612) (2.558.855.334) (4.405.739.946)

Provisões Matemáticas (1.540.514.234) (2.487.232.343) (4.027.746.577)

Benefícios Concedidos (1.537.873.983) (1.364.387.123) -  (2.902.261.106)

Benefícios a Conceder (2.640.251) (1.122.845.220) - (1.125.485.471)

Equilibrio Tecnico (306.370.379) (71.622.990) (377.993.369)

Resultados Realizados (306.370.379) (71.622.990) - (377.993.369)

Superávit Técnico  
Acumulado (306.370.379) (71.622.990) -  (377.993.369)

Fundos (26.465.751) (67.933.604) (31.111.997) (94.399.355)

Fundos Previdenciais (10.734.792) (52.172.729) - (62.907.521)

Fundos administrativos (15.656.470) (15.455.527) (31.111.997) (31.111.997)

Fundos dos investimentos (74.489) (305.348) - (379.837)

Gestão Assistencial - - -   (2.476.998) (2.476.998,190)

total do Passivo (1.889.850.357) (2.690.154.091) (36.911.935) (2.476.998) (4.588.281.385)
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PARECERES E DELIBERAçãO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA TELOS

http://www.fundacaotelos.com.br/pdf/parecer-atuarial_da_pbd2011.pdf
http://www.fundacaotelos.com.br/pdf/parecer-atuarial_da_pcd2011.pdf
http://www.fundacaotelos.com.br/pdf/relatorio_kpmg2012.pdf
http://www.fundacaotelos.com.br/pdf/parecer_conselho_fiscal.pdf
http://www.fundacaotelos.com.br/pdf/dcd_012012.pdf
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