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Aproveitamos a oportunidade, por meio deste Relatório Anual, para render nos-
sas homenagens aos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, onde estamos de 
braços abertos, exatamente como nosso símbolo maior - o Cristo Redentor.

Estar de braços abertos é uma postura institucional em relação aos Partici-
pantes e Patrocinadores, que nos permite acolher, analisar e, sempre que 
possível, atender expectativas desses dois segmentos.  

As alterações nos Regulamentos dos Planos como: a eliminação da contribui-
ção mensal dos aposentados do Plano de Benefício Definido (PBD) de 9% 

sobre o valor do benefício mensal; a criação de uma nova forma de rece-
bimento do benefício no Plano TElos Contribuição Variável I (PCV-I) e, 

maior flexibilidade em relação à aplicação financeira dos recursos dos 
Participantes também do PCV-I, são resultados desta postura.

De braços abertos estamos também para integrar a Políti-
ca de Recursos Humanos das empresas Patrocinadoras e 

em especial da ClARo,  incorporadora da Embratel e da 
NET que escolheu a TElos como o Fundo de Pensão dos  

seus empregados.

Mesmo diante de um cenário econômico nos impondo 
novos desafios, em 2014 registramos superávit pelo 

11º ano consecutivo. No PCV-I este excedente foi de 
R$ 31 milhões e no PBD, de R$ 7 milhões. Neste 

último já descontada a provisão feita para futura 
redução da taxa de juros atuarial.

  

Vivenciamos anos de crescimento consistente. Hoje a TElos está entre os 
10 maiores fundos fechados patrocinados por empresas privadas do país 
(segundos dados da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar).

A exemplo dos anos anteriores a excelente rentabilidade auferida, con-
tribuiu para proporcionar, a maioria dos Assistidos, no acumulado desde 
1999, aumento superior a índices que medem a inflação, tais como o 
IPCA (Índice de Preços ao Produtor Amplo, que registra variações de pre-
ços de produtos agropecuários e industriais) e IPC3i  (Índice de Preços 
que mede a evolução do custo de vida para indivíduos com mais de 60 
anos de idade). 

A adoção de boas práticas de governança, a constante racionalização 
de custos, o criterioso planejamento administrativo e o aprimoramen-
to dos processos internos através da certificação do nosso “sistema de 
Gestão da Qualidade” pela Norma Iso 9001 da ABNT (Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas) são ações que colaboram para que tenhamos  
bons resultados.

Por fim, a coroação do trabalho desenvolvido no ano que passou veio atra-
vés do resultado da Pesquisa de satisfação Anual. o estudo apontou que os 
Participantes entrevistados nos avaliaram com elevado índice de satisfação: 
96% entre ótimo e bom.   

Convidamos todos a lerem o presente Relatório que é mais um instrumen-
to da política de transparência que pauta a gestão da TElos.

Diretoria Executiva

De braços abertos
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Plano de Benefício Definido (PBD)
ClARo (Incorporadora da Embratel)
TElos

Patrocinadores
Plano TEloS Contribuição Variável I (PCV-I)
ClARo (Incorporadora da Embratel) | star one | Primesys
TV sAT (ClaroTV) | TElMEX do Brasil | TElos

A FunDAção
A TElos - Fundação Embratel de seguridade social é uma 
Entidade Fechada de Previdência Complementar sem fins lu-
crativos, criada em agosto de 1975.

É a responsável pela administração do Plano TElos Contri-
buição Variável I - PCV-I e pelo Plano de Benefício Definido 
- PBD (fechado a novas adesões desde janeiro de 1999).

Missão
Instituir e Administrar Planos de Previdência Complemen-
tar, garantindo a concessão de benefícios de natureza pre-
videnciária através da gestão eficaz dos recursos aportados, 
observando as expectativas de seus Participantes e Patroci-
nadores.

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

Valores
Trabalho, Crescimento, Responsabilidade social e Austeridade.

PolÍTICA DA QuAlIDADE
A TElos é comprometida com um sistema de Qualidade 
e está focada na satisfação, atual e futura, de seus partici-
pantes e patrocinadores, através da eficiente gestão dos in-
vestimentos, 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 admi-
nistrativos. Nossos objetivos da Qualidade e a determinação 
por resultados serão sempre desafios a superar, com segu-
rança, através da melhoria contínua dos processos.

Jardim Botânico
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 e Comunicação
Relacionamento

RElACIonAMEnTo E CoMunICAção

No ano de 2014 as ações de comunicação e atendimento foram exercidas com o 
objetivo de assegurar aos Participantes o pleno acesso às informações relativas à 
gestão dos respectivos Planos de Benefícios.

Canais de Atendimento

Do total de quase 45 mil solicitações, aproximadamente 10% acima das atendidas 
em 2013, 73% foram atendidas de forma imediata. 

No ano, o canal de atendimento mais procurado foi, mais uma vez, o telefônico.  
o tempo Médio da Chamada foi de 3 minutos e 29 segundos (tempo de conversa-
ção) e o tempo Médio de Espera ficou em 40 segundos.

No gráfico é possível visualizar os assuntos que geraram maior
demanda na Central de Atendimento:

Pesquisa de Satisfação Anual

o objetivo da Pesquisa de satisfação Anual, realizada em janeiro de 2015, foi o de conhe-
cer o nível de satisfação dos Participantes em relação a diversos pontos - atendimento, 
informações, pagamento de benefícios, empréstimos, investimentos etc. e o resultado 
indicou que 96% dos entrevistados consideram nossa Fundação ótima ou boa. 

Merece destaque a observação contida na análise elaborada pela empresa especia-
lizada (contratada em função da necessidade de se preservar a imparcialidade da 
coleta de dados) sobre as citações espontâneas mais relatadas pelos Participantes.  

Jornal Em linha

Em 2014 modernizamos a plataforma de finalização do Em Linha, ampliando a 
forma de acesso. A mudança permite agora que o Participante use dispositivos 
móveis como “smartphone e tablet” para ler o jornal. 

o Jornal Eletrônico Em linha é uma publicação “online” e uma das ferramentas 
utilizadas para facilitar o acesso a informações sobre os direitos e deveres relacio-
nados aos Planos de Benefícios, qualidade de vida e educação financeira.

Na Pesquisa Anual é possível mensurar o grau de satisfação 
com o veículo. Nela, o Em linha foi muito bem avaliado 
por 87% dos seus leitores (entre ótimo e bom).

Foram elas: segurança, transparência, solidez, pontualidade dos pagamentos (pre-
dominantemente pelos Assistidos) e ainda atendimento de qualidade. 

outros resultados, indicadores da excelente avaliação por parte dos 1463 entre-
vistados, dizem respeito a estarem bem orientados sobre os planos de benefícios 
(74%) e investimentos (85%).

Em análise da evolução temporal, observamos que após significativo aumen-
to da satisfação Geral, o índice percentual se estabilizou nos últimos 5 anos.  
Veja na tabela abaixo: 

CAnAIS DE ATEnDIMEnTo - Nº DE solICITAÇÕEs

Empréstimo

Pagamento de Benefícios

Inscrição | Contribuição

Benefícios

Cadastro

outros Atendimentos

Institutos

Assistência Médica

seguros de Vida | Acidentes

saldos de Contas | Investimentos

13.140

6.678

4.935

4.493

3.698

3.340

2.463

2.078

724

29,31%

14,89%

11,01%

10,02%

8,25%

3.285 7,33%

7,45%

5,49%

4,63%

1,61%

AVAlIAção gERAl - EM %

2010 2011 2012 2013 2014

93

95

96 96 96 97
96



PRogRAMA DE EDuCAção FInAnCEIRA E PREVIDEnCIáRIA

O objetivo deste Programa, que completou 5 anos em 2014, é difundir os conceitos de previdência, finanças e investimentos e orientar os Participantes para que melhorem 
a saúde financeira.

Visa também, em especial para os mais jovens, estimular a poupança de longo prazo, fazendo com que o conceito de despesa com a contribuição previdenciária passe a ser 
reconhecido como um investimento.

o grande destaque do Programa é o curso na modalidade de “e-learning” sobre Educação Financeira e Previdenciária, disponível através do Portal de Educação na internet. 
Dividido em 10 módulos, o curso oferece uma visão mais aprofundada de finanças e previdência, permitindo assim, escolhas mais sensatas em relação ao uso do dinheiro.

Dentre as ações do Programa destacamos o “Bate-papo virtual” e o “Fale com o Gestor”. são atividades que oferecem, aos Participantes, a oportunidades de contatar, em 
períodos previamente divulgados, especialistas em previdência - técnicos da equipe interna da TElos e convidados (no Ponto de Encontro online), além dos gestores res-
ponsáveis pelos fundos de investimentos disponibilizados pela Fundação (no Fale com o Gestor). 

Na pesquisa anual, referente ao ano de 2014, o Portal de Educação teve índice de satisfação, entre ótimo e bom, de 90% do público que o acessa. 

Enseada de Botafogo



 Previdencial
Gestão

Ponte  Rio-Niterói
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AlTERAçõES noS REgulAMEnToS DoS PlAnoS

Em 2014 os dois planos de benefícios sofreram alterações em seus Regulamentos. 
É importante ressalvar que as alterações descritas abaixo não produziram altera-
ção para os inscritos no PCV-I até 31 de outubro de 2014 e, com relação ao PBD,  
beneficiou indistintamente a todos os aposentados, sem comprometer o equilíbrio 
financeiro e atuarial do Plano.

no Plano TEloS Contribuição Variável I - PCV-I

Foram três encaminhamentos aprovados pela superintendência Nacional de Previ-
dência Complementar - PREVIC e passaram a vigorar nas datas abaixo:

Em 22/01/2014 

• inclusão do evento auxílio doença por acidente de trabalho como uma das pos-
sibilidades de utilização do saldo de Conta Projetada para cobertura de contribui-
ções normais do Participante e do Patrocinador; 

• possibilidade dos assistidos em Saque Programado alterarem, semestralmente, o 
percentual de benefício mensal e de perfil de investimentos; 

• criação de nova forma de recebimento do benefício, que contempla simultanea-
mente a Renda Mensal Vitalícia e saque Programado, sendo permitida, aos Assis-
tidos em saque Programado, a opção por esta nova forma;

• possibilidade dos Participantes Assistidos em Saque Programado optarem pela 
suspensão do recebimento do benefício por até 2 anos; 

• reconhecimento do INSS como órgão habilitado para atestar a condição de in-
válido, para fins da concessão da aposentadoria por incapacidade do PCV-I, extin-
guindo, neste caso, a necessidade de perícia médica;

• redução do percentual mínimo de benefício mensal de Saque Programado, que 
passou a ser entre 0,3% e 2% do saldo de Conta de saque Programado.

Em 01/04/2014  

• aprovada a alteração visando a troca do nome do Plano de Contribuição Definida 
- PCD para Plano de Contribuição Variável I - PCV-I. A mudança do nome veio ao 
encontro de recomendação da PREVIC na forma estabelecida na Resolução nº 16 
do Conselho de Gestão da Previdência Complementar - CGPC, emitida em 2005.

Em 30/09/2014 

• modificação na faixa de percentuais de contribuição do Participante Ativo, inscri-
to até 31 de outubro de 2014, passou a ser de 1% (um por cento) à 8% (oito por 
cento) de seu salário Aplicável e o percentual de contribuição do Participante Ati-
vo, inscrito a partir de 01 de novembro de 2014, poderá ser de 1% (um por cento) 
à 7% (sete por cento) de seu salário Aplicável, respeitando a tabela constante no 
artigo 11 do Regulamento do PCV-I;

• instituída  uma  Contribuição Normal do Patrocinador, equivalente a cinco vezes 
o salário Aplicável, aos Participantes da faixa salarial 1 da tabela constante no ar-
tigo 11 do Regulamento do PCV-I, que tenham mais de 5 anos de inscrição e, no 
mínimo, 55 anos de idade;

• o percentual da contribuição normal do Autopatrocinado será alterado para que 
ele possa contribuir a partir de 1% (um por cento) referente à Contribuição Normal 
do Participante e a partir de 1% (um por cento) referente à Contribuição Normal 
do Patrocinador;

• o tempo de contribuição em outro plano de previdência instituído por empresas 
do grupo econômico da Patrocinadora Principal será considerado como tempo de 
contribuição no PCV-I.

No Plano de Benefício Definido - PBD 

A superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC aprovou im-
portante alteração do Regulamento do PBD.

Em 02/05/2014 

• eliminação da contribuição mensal dos aposentados, uma das fontes de receita 
do plano de custeio. E o mais importante, mesmo sem esta contribuição o equilí-
brio do Plano foi mantido.
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PCV-I 

Em 2014 o PCV-I efetuou pagamentos correspondentes a aproximadamente  
R$ 149 milhões em aposentadorias e R$ 6 milhões em benefícios por morte.  
A Portabilidade de recursos para outras entidades de previdência foi de R$ 548 mil 
e a de entrada no Plano chegou a R$ 297 mil. Quanto ao pagamento de resgates 
contabilizamos quase R$ 14 milhões.

Benefícios em Manutenção

PBD

Durante o exercício de 2014, foram pagos R$ 147 milhões a título de benefícios. 
Deste montante, cerca de R$ 117 milhões foram destinados ao pagamento de 
aposentadorias e o montante de R$ 30 milhões para o pagamento de complemen-
tação da pensão por morte e complementação de aposentadoria por invalidez.

REAJuSTE DoS ASSISTIDoS

Conforme previsto nos Regulamentos dos Planos, as aposentadorias e pensões 
na forma de renda mensal vitalícia foram reajustadas em dezembro de 2014, de 
acordo com o índice escolhido por cada assistido, dentre as opções previstas por 
cada Plano.

no PCV-I 

o reajuste pela Rentabilidade da Conta Coletiva de 5,62% para os Assistidos do 
Plano superou o reajuste aplicado aos benefícios atualizados pelo IGP-DI, que al-
cançou 4,10%. os dois tipos de reajuste proporcionaram aos Assistidos, no acu-
mulado desde 1999, aumento superior a índices que medem a inflação, como o 
IPCA (índice de Preços ao Produtor Amplo) e o IPC3i (índice de Preços que mede a 
evolução do custo de vida para indivíduos com mais de 60 anos de idade).

PARTICIPAnTES TEloS

Ao final do exercício a TELOS registrava mais de 13 mil Participantes distribuídos 
nos Planos de Contribuição Variável I (PCV-I) e Benefício Definido (PBD).

BEnEFÍCIoS PoR MoRTE Do PCV-I

Renda
Vitalícia

110

saque
Programado

37

Total de Benefícios por Morte
em manutenção

147

BEnEFÍCIoS EM MAnuTEnção

Aposentadorias
PBD

2.555

Benefícios por Morte
PBD

775

Total de Benefícios
em manutenção

3.330

REAJuSTES PCV-I - EM %

400
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0
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Rentabilidade IGP-DI IPC-3i IPCA

PCV-I

Ativos
Assistidos
Autopatrocinados
Vinculados
Desligados em fase de definição

Total

PBD

5.894
3.286

490
259
306

10.235

4
3.330

1
-
-

3.335

CATEgoRIAS DE PARTICIPAnTES

APoSEnTADoRIAS PCV-I

Renda
Vitalícia

1.752

saque
Programado

1.364

Total de aposentadorias 
em manutenção

3.121

saque
Programado + RMV

5
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no PBD

o aumento da renda mensal a partir de dezembro foi de 4,10% para quem esco-
lheu o  IGP-DI e de 7% para aqueles que se mantiveram na equivalência salarial, 
mas é  importante lembrar que com a isenção definitiva da contribuição dos apo-
sentados, ele chegou a 14,4% no caso do IGP-DI e  17,6 % na equivalência.

ElEIçõES PARA ConSElhoS DElIBERATIVo
E FISCAl 2014

Em novembro de 2014, dado o término do mandato dos Conselhos, foi realizada 
eleição para escolha dos conselheiros representantes dos Participantes e Assisti-
dos da TElos.

Foram duas chapas inscritas para preencher as duas vagas de membros efetivos e 
respectivas suplências do Conselho Deliberativo e chapa única para o processo de 
eleição de membro efetivo e suplência do Conselho Fiscal.

os atuais Conselhos estão constituídos pelos seguintes Membros:

ConSElho FISCAl

Efetivo Suplente
Alexandre Tadeu Monteiro (Presidente) 
Delio Thompson de Carvalho Neto                                           
orlando Tinoco Ribeiro Gomes                                                 

Antonio Alves dos santos Filho
Márcia Regina Daniel da silva
luiz Carlos Bittencourt

ConSElho DElIBERATIVo

Efetivo Suplente
Carlos Henrique Moreira (Presidente) 
José Formoso Martinez                                           
Nelson laureano Filho
Carlos Augusto Moreira Machado
Helio Manoel dos santos Filho                                                 

Isaac Berensztejn
André santos Correia
Maria Cristina Zoega
Gilberto da silva Nunes
Norma Isaura Ramos Thomaz Dias

 Investimentos
Gestão de

REAJuSTES PBD - EM %

300

250
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50

0
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InVESTIMEnToS PoR SEgMEnTo DE APlICAção - EM R$ MIl

Programa de Investimentos
   Renda Fixa
   Renda Variável
   Imóveis
   Investimentos Estruturados
   Empréstimos/Financiamentos
   Contingência - Dep. Judiciais
Disponível
Valores a Pagar (-) 
Contingência (-) 

Total dos Recursos garantidores

SEgMEnToS DE APlICAção

 5.766.238 
 5.092.753 

 456.336 
 159.731 
 15.013 
 40.151 
 2.254 

 639 
 1.390 
 9.576 

 

 5.755.911 

VAloRESVAloRES

 6.051.293 
 5.438.528 

 401.480 
 155.004 
 14.448 
 39.569 
 2.264 

 422 
 1.819 

 9.585 
 

 6.040.311 

%

100,18%
90,03%
6,65%
2,57%
0,24%
0,66%
0,04%
0,01%
0,03%
0,16%

100,00%

100,18%
88,48%
7,93%
2,78%
0,26%
0,70%
0,04%
0,01%
0,02%
0,17%

100,00%

%
DEzEMBRo 2013DEzEMBRo 2014

Plano de Benefício Definido - PBD

82,74%
10,41%
5,98%
0,56%
0,31%

100,00%
-
-
-

-

% AloCADo

   Renda Fixa
   Renda Variável
   Imóveis
   Investimentos Estruturados
   Empréstimos e Financiamentos
Total dos Investimentos 
   Disponível 
   Valores a Pagar (-)
   Contingência (-)

Total dos Recursos garantidores 

VAloRES

 2.145.165 
 270.035 
 155.004 
 14.448 
 8.140 

 2.592.792 
 140 
 878 

 7.331 
 

 2.584.724 
 

% RECuRSoS
gARAnTIDoRES

83,00%
10,45%
6,00%
0,56%
0,32%

100,31%
0,01%
0,04%
0,29%

100,00%

SEgMEnToS DE APlICAção

DEzEMBRo 2013DEzEMBRo 2014

65%
0%
0%
0%
0%

-
-
-
-

-

lIMITE
MÍnIMo

100%
18%
7%
3%
3%
 -

-
-
-

-

lIMITE
MáxIMo VAloRES

 2.034.894 
 317.743 
 159.731 
 15.013 
 7.913 

 2.535.294 
 191 

 713 
 7.322 

 
 2.527.451 

% RECuRSoS
gARAnTIDoRES

80,51%
12,57%
6,32%
0,59%
0,31%

100,31%
0,01%
0,03%
0,29%

100,00%

80,26%
12,53%
6,30%
0,59%
0,31%

100,00%
-
-
-

-

% AloCADo

MARgEM DE AloCAção
  (PolÍTICA DE InVEST.) 

global
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Plano TEloS Contribuição Variável I - PCV-I

Plano de gestão Administrativo - PgA

95,26%
3,82%
0,00%
0,00%
0,91%
0,00%

100,00%
-
-
-

-

% AloCADo

   Renda Fixa 
   Renda Variável 
   Imóveis 
   Investimentos Estruturados 
   Empréstimos e Financiamentos 
   Depósitos Judiciais 
Total dos Investimentos 
   Disponível 
   Valores a Pagar (-)
   Contingência (-)

Total dos Recursos garantidores 

VAloRES

 3.274.895 
 131.445 

 - 
 - 

 31.429 
 10 

 3.437.779 
 243 
 942 

 -
 

 3.437.081 

% RECuRSoS
gARAnTIDoRES

95,28%
3,82%
0,00%
0,00%
0,91%
0,00%

100,02%
0,01%
0,03%
0,00%

100,00%

SEgMEnToS DE APlICAção

DEzEMBRo 2013DEzEMBRo 2014

70%
0%
0%
0%
0%

-

-
-
-

-

lIMITE
MÍnIMo

100%
18%
0%
3%
4%

-

-
-
-

-

lIMITE
MáxIMo VAloRES

 3.034.783 
 138.593 

 - 
 - 

 32.238 
 - 

 3.205.614 
 421 

 678 
 -

 
 3.205.357 

% RECuRSoS
gARAnTIDoRES

94,68%
4,32%
0,00%
0,00%
1,01%
0,00%

100,01%
0,01%
0,02%
0,00%

100,00%

94,67%
4,32%
0,00%
0,00%
1,01%
0,00%

100,00%
-
-
-

-

% AloCADo

MARgEM DE AloCAção
  (PolÍTICA DE InVEST.) 

89,12%
10,88%

100,00%
-
-
-

-

% AloCADo

   Renda Fixa 
   Depósitos Judiciais 
Total dos Investimentos 
   Disponível 
   Valores a Pagar (-)
   Contingência (-)

Total dos Recursos garantidores 

VAloRES

 18.468 
 2.254 

 20.722 
 38 

 - 
 2.254 

 

 18.506 

% RECuRSoS
gARAnTIDoRES

99,79%
12,18%

111,97%
0,21%
0,00%

12,18%

100,00%

SEgMEnToS DE APlICAção

DEzEMBRo 2013DEzEMBRo 2014

100%
-

-
-
-

-

lIMITE
MÍnIMo

100%
-

-
-
-

-

lIMITE
MáxIMo VAloRES

 23.076 
 2.254 

 25.330 
 27 

 - 

 2.254 
 

 23.103 

% RECuRSoS
gARAnTIDoRES

99,88%
9,76%

109,64%
0,12%
0,00%
9,76%

100,00%

91,10%
8,90%

100,00%
-
-
-

-

% AloCADo

MARgEM DE AloCAção
  (PolÍTICA DE InVEST.) 
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MonTAnTE DE InVESTIMEnToS PoR gESToRES - EM R$ MIl
Plano de Benefício Definido - PBD

Plano TEloS Contribuição Variável I - PCV-I

Plano de gestão Administrativo - PgA

Angra Partners Consultoria Empresarial e Participações ltda 
BNY Mellon Gestão de Patrimônio ltda 
Rio Bravo Investimentos DTVM ltda  
BCV - Banco de Crédito e Varejo s.A. 
Total de Recursos Terceirizados 
TElos Fundação Embratel de seguridade social 
Total de Recursos Próprios
 
Total de Investimentos 

% S/ ToTAl DE InVESTIMEnToS

0,16%
0,06%
0,32%
0,01%
0,56%

99,44% 
99,44%

100,00%

gESToR 
 

 4.455 
 1.430 
 8.399 

 164 
 14.448 

 2.578.344 
 2.578.344 

 
 2.592.792 

DEzEMBRo 2014

Western Asset Management Company DTVM ltda 
Banco do Brasil Administração de Ativos DTVM s.A. 
BRAM - Bradesco Asset Management s.A. DTVM. 
HsBC Investments Gestão de Recursos ltda 
Total de Recursos Terceirizados 
TElos Fundação Embratel de seguridade social 
Total de Recursos Próprios
 
Total de Investimentos 

% S/ ToTAl DE InVESTIMEnToS

15,23% 
27,78% 

3,02%
4,54%

50,57%
49,43% 
49,43%

 
100,00%

gESToR 
 

 523.542 
 955.179 
 103.816 
 155.935 

 1.738.471 
 1.699.308 

 1.699.308 
 

 3.437.779 

DEzEMBRo 2014

TElos Fundação Embratel de seguridade social 
Total de Recursos Próprios
 
Total de Investimentos 

% S/ ToTAl DE InVESTIMEnToS

100,00%
100,00%

100,00%

gESToR 
 

 20.722 
 20.722 

 
 20.722 

DEzEMBRo 2014



DESEMPEnho DoS RECuRSoS ADMInISTRADoS
Aqui é possível verificar as Rentabilidades dos segmentos de aplicação dos Planos.

Plano de Benefício Definido - PBD

Plano TEloS Contribuição Variável I - PCV-I 

Renda Fixa
Renda Variável
Imóveis
Investimentos Estruturados
Empréstimos/Financiamentos

global do Plano

REnTABIlIDADE
BRuTA (%)

12,17%
-13,76%

6,53%
1,53%

10,70%

8,47%

REnTABIlIDADE
lÍQuIDA (%)

12,00%
-13,89%

6,36%
1,38%

10,70%

8,29%

SEgMEnToS 
REnTABIlIDADE Do ÍnDICE

DE REFERÊnCIA (%)

8,47%
8,47%
8,47%
8,47%
8,47%

8,47%

% DA META
(REnTABIlIDADE

lÍQuIDA)

141,6%
-164,0%

75,1%
16,3%

126,3%

97,8%

REToRno lÍQuIDo
EM RElAção Ao

ÍnDICE DE REFERÊnCIA

IGP-DI + 7,92%
IGP-DI - 17,03%
IGP-DI + 2,49%
IGP-DI  - 2,32%
IGP-DI + 6,66%

IgP-DI + 4,34%

IGP-DI + 4,5% a.a 
IGP-DI + 4,5% a.a 
IGP-DI + 4,5% a.a 
IGP-DI + 4,5% a.a 
IGP-DI + 4,5% a.a 

 
IgP-DI + 4,5% a.a 

Renda Fixa 
Renda Variável (IBrX50) 
Renda Variável (IDIV) 
Empréstimos/Financiamentos 

global do Plano 

REnTABIlIDADE
lÍQuIDA (%)

11,23%
-2,50%

-17,05%
10,57%

10,36%

SEgMEnToS 
REnTABIlIDADE Do ÍnDICE

DE REFERÊnCIA (%)

% DA META
(REnTABIlIDADE

lÍQuIDA)

103,9%
105,6%
105,6%
124,8%

REToRno lÍQuIDo
EM RElAção Ao

ÍnDICE DE REFERÊnCIA

CDI + 0,38%
IBrX50 + 0,15%

IDIV + 1,17%
IGP-DI + 6,55%

100% do CDI
IBrX50 (F)

IDIV (F)
IGP-DI

+ 4,5% a.a

REnTABIlIDADE
BRuTA (%)

11,29%
-2,51%

-17,08%
10,57%

10,50%

10,81%
-2,64%

-18,01%
8,47%

Ativos e Assistidos em Saque Programado
 
Renda Fixa 
TElos Renda Fixa Baixo Risco I Fundo Invest. 
TElos Renda Fixa Baixo Risco II Fundo de Invest. 
TElos Renda Fixa Baixo Risco III Fundo de Invest. 
TElos Renda Fixa Médio Risco Fundo de Invest. 

Renda Variável 
TElos IBrX50 Fundo de Investimento em Ações 
TElos IDIV Fundo de Investimento em Ações 
 
Telos Saque Programado 
Renda Fixa 
(TElos Renda Fixa Médio Risco longo Prazo FI) 
 
Superávit/Conta Projetada/Perda de Saldo 
Renda Fixa 
(TElos Renda Fixa Médio Risco longo Prazo FI) 
 
Conta Coletiva  
Renda Fixa 
Empréstimos e Financiamentos
 

Total Conta Coletiva 

10,74%
10,87%
10,74%
10,63%

-2,51%
-17,08%

10,36%

10,36%

12,06%
10,57%

12,03%

10,66%
10,78%
10,65%
10,55%

-2,50%
-17,05%

10,18%

10,17%

11,88%
10,57%

11,84%

10,81%
10,81%
10,81%
11,95%

-2,64%
-18,01%

11,95%

11,95%

10,01%
10,01%

10,01%

98,6%
99,8%
98,6%
88,3%

105,6%
105,6%

85,2%

85,1%

118,7%
105,6%

118,3%

CDI - 0,14%
CDI - 0,03%
CDI - 0,14%
CDI - 1,26%

 IBrX50 + 0,15% 
 IDIV + 1,17% 

CDI  - 1,58%

CDI  - 1,59%

IGP-DI + 7,8%
IGP-DI + 6,55%

IgP-DI + 7,77%

100% do CDI
100% do CDI
100% do CDI
110% do CDI

IBrX-50  (F)
IDIV  (F)

110% do CDI

110% do CDI

IGP-DI + 6% a.a
IGP-DI + 6% a.a

IgP-DI + 6% a.a



Programa de gestão Administrativo - PgA 

AMAP - Assistencial

Praia do Arpoador

Renda Fixa (TElos Renda Fixa Médio Risco
longo Prazo FI)
 
global do Programa 

REnTABIlIDADE
BRuTA (%)

10,36%

10,36%

REnTABIlIDADE
lÍQuIDA (%)

10,36%

10,36%

SEgMEnToS 
REnTABIlIDADE Do ÍnDICE

DE REFERÊnCIA (%)

10,81%

10,81%

% DA META
(REnTABIlIDADE

lÍQuIDA)

95,8%

95,8%

REToRno lÍQuIDo
EM RElAção Ao

ÍnDICE DE REFERÊnCIA

CDI - 0,40%

CDI - 0,40%

100% do CDI

100% do CDI

Renda Fixa (TElos Renda Fixa Médio Risco
longo Prazo FI)
 
global do Programa 
 
 

REnTABIlIDADE
BRuTA (%)

10,36%

10,36%

REnTABIlIDADE
lÍQuIDA (%)

10,30%

10,30%

SEgMEnToS 
REnTABIlIDADE Do ÍnDICE

DE REFERÊnCIA (%)

10,81%

10,81%

% DA META
(REnTABIlIDADE

lÍQuIDA)

95,3%

95,3%

REToRno lÍQuIDo
EM RElAção Ao

ÍnDICE DE REFERÊnCIA

CDI - 0,46%

CDI - 0,46%

100% do CDI

100% do CDI
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EMPRÉSTIMoS A PARTICIPAnTES
A quantidade de empréstimos concedidos, por Plano, em 2014 e a composição das 
carteiras com seus respectivos valores estão apresentadas no quadro. 

Empréstimos concedidos em 2014

Concessões em vigor em 31/12/2014

TAxAS ATRATIVAS nAS oPERAçõES DE CRÉDITo
Durante o ano de 2014, a taxa de juros do empréstimo da Fundação continuou 
atrativa. Sem comprometer o retorno financeiro exigido pelos Planos, a TELOS  
conseguiu praticar uma taxa de juros inferior à média do mercado.

Veja a comparação:

PERFIS DE InVESTIMEnToS no PCV-I
Para atender a um desejo dos participantes ativos e aposentados em saque Progra-
mado, por mais flexibilidade para ajustarem suas carteiras, foi criado mais um período 
para alterações nos respectivos perfis de investimentos, que  passou  a ser semestral.

Para 2014 a TElos selecionou para os Participantes, em fase de capitalização, qua-
tro fundos de Renda Fixa, sendo três deles de baixo risco e um de médio risco 
(todos indexados do CDI). Já na Renda Variável foi permitida a alocação em dois 
fundos, sendo um atrelado ao IDIV e outro ao IBrX50.

Fundos de Investimentos

TEloS RF BAIxo RISCo I
Fundo de Renda Fixa
TEloS RF BAIxo RISCo II
Fundo de Renda Fixa
TEloS RF BAIxo RISCo III
Fundo de Renda Fixa
TEloS RF MÉDIo RISCo
Fundo de Renda Fixa
TEloS IBrx-50
Fundo de Renda Variável
TEloS IDIV
Fundo de Renda Variável

gESToR

WEsTERN AssET

BB DTVM

HsBC INVEsTMENTs

WEsTERN AssET

BRADEsCo AssET

BB DTVM

nÍVEl DE RISCo

Baixo

Baixo

Baixo

Médio

Muito Alto

Muito Alto

FunDo InDExADoR

CDI

CDI

CDI

CDI

IBrX-50

IDIV

os Participantes Ativos do Plano podem optar por no máximo 60% em Renda  
Variável.

oPERAçõES DE CRÉDITo - TAxA AnuAl - EM %

Empréstimo
Consignado INss

Empréstimo
Telos

Crédito
Pessoal

Cheque
Especial

17,80 26,43 28,12

213,16

oPERAçõES DE CRÉDITo - TAxA MEnSAl - EM % AM

Empréstimo
Consignado INss

Empréstimo
Telos

Crédito
Pessoal

Cheque
Especial

1,37 1,97 2,09

9,98

Empréstimo simples - PBD 
Empréstimo simples - PCV-I

Empréstimo Simples - Total

QuAnTIDADE

               567 
            2.113 

 
            2.680 

VAloRES EM R$ MIl

      3.732 
    15.297 

 
    19.029 

DESCRIção

Emprést. simples/Financ. Habitacional - PBD 
Emprést. simples/Financ. Habitacional - PCV-I

Emprést. Simples/Financ. habitacional - Total

QuAnT.

               688 
            2.492 

 
            3.180 

VAloRES EM R$ MIl

      8.140 
    31.429 

 
    39.569 

DESCRIção



Exceções em decorrência da elegibilidade à aposentadoria:
a) Faltando 2 anos para se tornar elegível à aposentadoria antecipada, o percentual 
máximo alocado nos fundos de renda variável deverá ser de 20%;
b) Faltando 5 anos para se tornar elegível a aposentadoria normal, esse percentual 
máximo em renda variável deverá ser reduzido para 10%.

Assistidos em Saque Programado
Os Participantes Assistidos em Saque Programado também escolhem o seu perfil 
de investimentos. Além dos fundos de Renda Fixa de baixo risco e os de Renda 
Variável disponíveis para os Participantes Ativos, foram selecionados mais dois 
fundos de Renda Fixa classificados como de médio risco.

o Assistido em saque programado poderá alocar um percentual máximo de 10% 
dos recursos em Renda Variável.

Rentabilidade
Dada a possibilidade de composição de diversos perfis por parte dos participantes, 
podendo cada participante ter o seu perfil de investimento, o que alcançaria um 
número maior que 7.500 perfis de investimento, torna-se inviável a apuração da 
rentabilidade de cada perfil.

Destaca-se, no entanto, que o perfil mais conservador possível teria investido 100% 
em renda fixa e obteve uma rentabilidade de 10,78% ficando levemente abaixo da sua 
meta de 100% do CDI (99,8% do CDI). Já o perfil mais arrojado possível teria investido 
40% em renda fixa e 60% em renda variável, e obteve uma rentabilidade de -6,01%.

No site da TElos estão disponíveis, mensalmente, as rentabilidades dos fundos 
selecionados.

O principal motivo para justificar tal diferença foi o desempenho negativo da parcela 
em renda variável. A principal razão para esse retorno foi a redução da atividade econô-
mica brasileira atrelado a um aumento na taxa básica de juros como forma de conter a 
inflação. Fatores externos também contribuíram negativamente, tal como a expectativa 
de elevação da taxa de juros norte-americana, com impacto direto sobre o Real, e tam-
bém uma queda no preço das commodities, resultante de uma desaceleração global.

No momento em que os Participantes realizam suas decisões de perfil de investi-
mento são devidamente avisados dos riscos inerentes aos investimentos, confor-
me mensagem abaixo.

o ano de 2013 - Cenário Externo

PolÍTICAS DE InVESTIMEnToS 2014
Cenário Macroeconômico

o ano de 2013 começou da mesma maneira que terminou 2012, aonde os prin-
cipais eventos foram: Guerra cambial, políticas monetárias expansionistas e um 
baixo crescimento econômico. A Zona do Euro, que em 2012 teve grande volatili-
dade devido aos problemas fiscais de seus membros mais fracos, passou o ano de 
2013 sem grandes turbulências. A China, que nos anos anteriores vinha puxando 
o crescimento econômico global, cresceu de maneira modesta em 2013 para seus 
padrões, mas ainda se mantendo no patamar de 7,5% ao ano. O Japão intensificou 
ainda mais sua política expansionista através de um aumento colossal na sua base 
monetária. Já os EUA vêm demonstrando melhora nos seus indicadores econômi-
cos, sendo este um dos principais temas de 2013. Para o Brasil e outras economias 
emergentes, o ano também foi de crescimento modesto.  

Durante o ano de 2012, a Zona do Euro era o principal fator de risco sistêmico da 
economia global, devido ao risco de default de alguns dos seus países membros. 
Este risco foi contido, fruto de um maior intervencionismo por parte do Banco 
Central Europeu e graças a uma maior mobilização política aliada a uma maior res-
ponsabilidade fiscal dos países membros. A economia mostra certa estagnação, o 
que pode ser considerada positiva, uma vez que a Zona do Euro passa por período 
de ajustes fiscais que impactam negativamente nos níveis de crescimento econô-
mico. Observando o gráfico a seguir podemos constatar o que fora dito através 
dos Credit Default swaps (CDs) de alguns dos países do Euro que passaram por 
dificuldades em 2012. Os CDS são instrumentos utilizados para proteção contra o 
default na dívida destes países, e quanto maior o valor maior a probabilidade de 
não pagamento.

TERMo DE CIÊnCIA DE RISCo
Não obstante o emprego pelas instituições gestoras de plena diligência e boa prática de ges-
tão, o Participante declara expressamente que tem conhecimento de que os fundos, tanto de 
renda fixa quanto de renda variável, estão sujeito aos riscos inerentes às aplicações financeiras 
e que variam de baixo até muito alto. Declara ainda que a escolha do perfil de investimento 
é individual e de sua inteira responsabilidade e que a TElos não poderá ser responsabilizada 
por eventuais perdas ou por não serem atingidos os resultados esperados.

PIB - TRIMEsTRE CoNTRA TRIMEsTRE Do ANo ANTERIoR
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Já nos EUA, a economia passou a indicar melhora, tanto no mercado de trabalho 
quanto no mercado imobiliário, que foram os setores mais duramente afetados 
pela crise de 2008. Estas melhoras levaram o Banco Central Americano (FED) a co-
gitar reduzir seu conjunto de políticas de expansão monetária, chamada de Quan-
titative Easing (QE), que vinham injetando liquidez no sistema financeiro america-
no desde a crise de 2008, ao mesmo tempo em que mantém as taxas de juros em 
níveis reduzidos. A possibilidade de redução dessa política e um posterior aumen-
to da taxa de juros americana causaram grande volatilidade nos mercados. Tal mo-
vimento gerou uma valorização expressiva do dólar em relação às outras moedas, 
especialmente aquelas de países emergentes.  

O gráfico seguinte mostra a performance de algumas moedas em relação ao dólar 
desde 2011. Percebemos que os países emergentes selecionados (Brasil, México e 
África do sul) sofreram uma considerável desvalorização cambial a partir de 2013. 
Já o Euro se manteve relativamente inalterado em relação ao dólar; o mesmo ocor-
re com a China, mas deve-se ressaltar que este país não utiliza uma taxa de câmbio 
flutuante. O Japão é o caso em que se teve uma das maiores desvalorizações den-
tre os países selecionados, intensificado pelas políticas monetárias expansionistas 
do Banco Central Japonês (BoJ), que busca desvalorizar a moeda como uma das 
medidas para estimular o crescimento local.

Em relação à China, no início do ano de 2013, havia um risco elevado de uma de-
saceleração forte da economia, com possibilidade de atingir taxas de crescimento 
abaixo dos 7% ao ano. A desaceleração da economia chinesa teve um impacto ne-
gativo no preço das commodities no começo de 2013, como podemos averiguar no 
gráfico seguinte. Porém o governo chinês ressaltou seu comprometimento de que a 
desaceleração da economia seria suave e a expectativa era de crescimento de 7,5% 
ao ano.  Ao longo de 2013, a economia chinesa realmente se estabilizou em uma 
taxa de crescimento de 7,5% ao ano e os preços das commodities se recuperaram, 
fator positivo para países exportadores deste segmento, que é o caso do Brasil.
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Já os mercados acionários tiveram como destaques positivos os países desenvol-
vidos, em especial os EUA e alguns países europeus, como a Alemanha. Diferente 
de anos anteriores, onde o desempenho acionário dos países emergentes era su-
perior aos desenvolvidos, neste ano ocorreu o inverso. As bolsas dos países desen-
volvidos se valorizaram fortemente, enquanto que os países emergentes, em sua 
maioria, ficaram estagnados ou até mesmo em queda. 

REnDA VARIáVEl: 2008-2012
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Cenário Interno
O Brasil teve mais um ano de baixo crescimento econômico com inflação elevada, 
o que pode ser explicado por alguns fatores, tal como o baixo nível de investi-
mento no país, que por sua vez é causado pela baixa convicção de empresários 
e investidores de tomarem riscos e investirem na atividade produtiva brasileira.  
o governo vem tentando estimular o retorno dos investimentos através de di-
versas ações e incentivos, mas a frequente alteração de normas e regras acabou 
abalando a confiança dos investidores. Outra questão que ganhou força durante o 
último trimestre do ano foi a deterioração das contas públicas do país. 

Em relação à inflação, desde 2012 o governo vinha fazendo diversas medidas ma-
croprudenciais, como desonerações fiscais ou atuando através de preços contro-
lados, buscando retardar a utilização da política monetária contracionista (alta dos 
juros). Com o fim do leque destas medidas, o Banco Central do Brasil passou a 
aumentar a taxa selic, que passou de 7,25% no início de 2013 para 10% em novem-
bro de 2013. Ainda assim, mesmo com a atuação através de medidas macropru-

denciais e com a política monetária contracionista, a inflação brasileira continua 
em patamares elevados, rondando a casa dos 6% ao ano e entre as maiores do 

mundo, como se vê no gráfico ao lado.

InFlAção ACuMulADA 12 MESES
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Para o período de 2014 a 2018
Cenário Externo
Para 2014, as expectativas estão voltadas para o FED e a política monetária ameri-
cana. A expectativa atual é de que, ainda no primeiro trimestre de 2014, o FED ini-
cie a redução dos seus estímulos monetários, mas existem muitas incertezas sobre 
a intensidade, duração e impactos sobre a economia global. A principal expectati-
va é de que ocorra um aumento ainda maior do fluxo de capital para os EUA, e com 
isso uma valorização do dólar em relação às outras moedas globais. 

Já em relação à Europa, a expectativa é de que 2014 seja mais um ano de baixo 
crescimento, o que pode ser considerado positivo. Espera-se que a Zona do Euro 
ainda demore alguns anos para recuperar-se de seus problemas fiscais, e com isso 
volte a crescer economicamente de maneira mais consistente. Ao mesmo tempo, 
não se espera grandes turbulências neste continente.

A China, que passou o ano de 2013 relativamente sem sobressaltos, buscará al-
terar seu modelo de desenvolvimento econômico gradualmente, de forma a não 
depender apenas das exportações e sim redirecionar seus produtos para o seu 
mercado interno. 

Cenário Interno
O ano de 2014 será de muitos desafios para o Brasil. Em especial, será um ano 
de eleições presidências, fator que sempre aumenta a volatilidade dos mercados 
financeiros e que influencia diretamente a decisão de investimentos por parte 
dos empresários. Além disso, será um ano em que o Brasil sediará um grande 
evento internacional, a Copa do Mundo, o que deixa o país no foco das notícias 
internacionais. 
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O crescimento da economia continua baixo e a inflação alta. O desemprego per-
manece baixo e relativamente estável, mas os dados mais recentes do mercado de 
trabalho indicam que a geração de novos empregos já não tem a mesma força que 
nos anos anteriores. 

o real sofreu desvalorização juntamente com outras moedas emergentes, mas o 
Banco Central do Brasil agiu rapidamente através da utilização de algumas ferra-
mentas para diminuir a volatilidade e assim reduzindo o impacto da desvaloriza-
ção. As reservas brasileiras continuam em patamares elevados e hoje o país não 
possui dívidas externas significativas, fatores que implicam que desvalorizações 
cambiais tenham impactos menores na economia do que em anos anteriores. Ao 
mesmo tempo, porém, a desvalorização cambial é um fator gerador de inflação 
importante. No ano de 2014 é possível que tenhamos mais volatilidade cambial, o 
que trás incertezas e riscos. 

Outro ponto relevante para o ano de 2014 será o crescente déficit fiscal fazendo 
com que o Governo não tenha conseguido cumprir suas metas fiscais. No ano de 
2013, as despesas tiveram crescimento maior que as receitas, o que causará impac-
tos significativos para as contas públicas no ano de 2014. 

Diante deste cenário de eleições presidenciais, baixo crescimento, volatilidade 
cambial, inflação alta e déficit fiscal crescente, o ano de 2014 será de grandes de-
safios para a economia brasileira. O cenário externo, por sua vez, tende a ser mais 
positivo e benéfico, apesar dos efeitos incertos resultantes da política monetária 
do FED durante o ano de 2014.

seguem abaixo as estimativas de diversos indicadores da economia doméstica 
para os próximos anos, extraídas do relatório Focus, produzido pelo Banco Central 
do Brasil, divulgado em 06/12/2013.

IGP-M
IPCA
selic*
Dólar
Juros Reais

2013

5,41%
5,70%

10,00%
2,30

4,07%

2015

5,40%
5,50%

11,25%
2,43

5,45%

DATA 2014

6,00%
5,92%

10,50%
2,40

4,32%

2016

5,00%
5,45%

10,00%
2,48

4,31%

2017

5,00%
5,45%
9,50%

2,50
3,84%

(*) Meta efetiva da taxa selic em 2013

oBJETIVoS DA gESTão
PBD
O Plano de Benefício Definido (PBD) da TELOS é um plano maduro, já em fase de 
amortização, fechado para novas inscrições, com meta atuarial de IGP-DI + 4,5%, 
que busca pela sua gestão:

• Obter uma rentabilidade piso de IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade In-
terna) da Fundação Getúlio Vargas acrescido de 5,50% ao ano em todos os segmentos;

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

PCV-I
o Plano TElos Contribuição Variável - I (PCV-I) é um plano misto, desta forma, os 
objetivos de gestão dos recursos não são os mesmos para as reservas dos parti-
cipantes ativos e assistidos que escolheram a modalidade de saque Programado 
como benefício em relação às reservas dos participantes assistidos de Renda Vita-
lícia.

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 es-
colha, respeitando as restrições existentes. O segmento de renda fixa busca uma 
rentabilidade de 100% do CDI para os fundos classificados como de baixo risco e 
110% do CDI para os fundos classificados como de médio risco, com aplicações 
em títulos com baixo risco de crédito. o segmento de renda variável busca uma 
rentabilidade atrelada aos índices IBrX-50 e IDIV, ambos da Bolsa de Valores de 
são Paulo. 

A gestão das reservas dos participantes assistidos em renda vitalícia, que apresenta 
meta atuarial de IGP-DI + 4,50%, busca:

• Obter uma rentabilidade piso de IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilida-
de Interna) da Fundação Getúlio Vargas acrescido de 5,50% ao ano em todos os 
segmentos;
• Investir em ativos de baixo risco de crédito;
• Aplicar recursos em ativos líquidos de forma a garantir o pagamento dos bene-
fícios previdenciários.
• Ajustar o fluxo de recebimento de contribuições acrescidas das receitas financei-
ras, com o pagamento dos proventos.

AloCAção DE RECuRSoS
Renda fixa
No ano de 2013, a taxa de juros no Brasil voltou para a casa de dois dígitos, 
contrariando as previsões de mercado, levando os títulos públicos federais in-
dexados pela inflação a apresentar taxas de retorno superiores à taxa atuarial 
do plano. 

Este cenário, permanecendo em 2014, possibilitará que a TElos continue o pro-
cesso de alongamento do prazo da sua carteira de títulos públicos federais inde-
xados pela inflação marcados até o vencimento, assim como de reinvestimento 
dos recursos recebidos pelos pagamentos de cupons e vencimentos de títulos. 

Nesse ambiente, a TElos continuará avaliando todas as opções no seg-
mento de renda fixa, mas também manterá postura criteriosa nas suas 
avaliações de risco.
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Renda Variável

Em linha com o cenário descrito anteriormente, o ano de 2014 deverá ser de ele-
vada incerteza e volatilidade para a Renda Variável. 

Embora mantenhamos os limites de alocação para o segmento de renda variável, 
reduzimos o alvo para o final de 2014, contemplando uma redução da exposição 
em ativos de menor liquidez.

PBD

PCV-I
Em linha com o cenário descrito anteriormente, o ano de 2014 deverá ser de ele-
vada incerteza e volatilidade para a Renda Variável. 

Diante disso, para o ano de 2014, manteremos nossos limites de alocação neste 
segmento.

Investimentos Estruturados
Para o ano de 2014, continuaremos buscando oportunidades de investimento que 
proporcionem uma boa relação de retorno e risco para os Planos, por acreditar 
que esse segmento abriga boas oportunidades.

Investimentos no Exterior
Ainda acreditamos que existam outras oportunidades de investimentos mais atra-
tivas que auxiliem a TElos a superar sua meta atuarial.

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

Imóveis
PBD
Manteremos o limite de alocação do ano anterior para o segmento de imóveis.

PCV-I
Não são previstos investimentos nesse segmento.

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

limites de Alocação
A Tabela a seguir mostra a alocação de recursos mínima e máxima para  

cada segmento em 2014 e ainda considera um alvo objetivando a gestão  
dos recursos.

DIVERSIFICAção
Renda Fixa
Uma vez apresentados os limites máximos de alocação para o segmento de renda 
fixa, a TELOS também utilizará os seguintes limites de alocação por emissor descri-
tos na Resolução CMN 3.792/09, conforme alterada:

I - até cem por cento em títulos da dívida pública mobiliária federal;

II - até oitenta por cento no conjunto dos ativos classificados no segmento de 
renda fixa, excluídos os títulos da dívida pública mobiliária federal, observados 
adicionalmente os limites estabelecidos no inciso III; e

III - até vinte por cento em cada uma das seguintes modalidades:

a) cédulas de crédito bancário (CCB), certificados de cédulas de crédito bancário 
(CCCB) e notas promissórias;

b) notas de crédito à exportação (NCE) e cédulas de crédito à exportação (CCE);

c) cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) e cotas de fun-
dos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios 
(FICFIDC);

d) certificados de recebíveis imobiliários (CRI);

e) cédulas de crédito imobiliário (CCI);

f) cédulas de produto rural (CPR), certificados de direitos creditórios do agronegó-
cio (CDCA), certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) e warrant agropecu-
ário (WA); ou

g) conjunto dos demais títulos e valores mobiliários de emissão de companhias 
abertas, excetuando-se as debêntures, ou de companhias securitizadoras.

Renda Fixa
Renda Variável
Imóveis
Invest. Estruturados
Emprést. e Financ.

SEgMEnToS
PCV-IPBD

MÍnIMo

65%
0%
0%
0%
0%

MáxIMo

100%
18%
7%
3%
3%

AlVo

85,0%
8,0%
6,0%
0,6%
0,4%

MÍnIMo

70%
0%
0%
0%
0%

MáxIMo

100%
18%
0%
3%
4%

AlVo

91,7%
7,0%

0%
0,3%
1,0%

Renda Fixa

SEgMEnToS
AMAPPgA

MÍnIMo

100%

MáxIMo

100%

AlVo

100%

MÍnIMo

100%

MáxIMo

100%

AlVo

100%
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Renda Variável
Uma vez apresentados os limites máximos de alocação para o segmento de renda 
variável, a TElos também utilizará os seguintes limites de alocação dentro do seg-
mento de renda variável descritos na Resolução CMN 3.792/09, conforme alterada:
       
a) Até 70% em ações de emissão de companhias abertas admitidas à negociação 
no segmento Novo Mercado da BM&F/Bovespa;

b) Até 60% em ações de emissão de companhias abertas admitidas à negociação 
no segmento Nível 2 da BM&F/Bovespa;

c) Até 50% em ações de emissão de companhias abertas admitidas à negociação 
no segmento Bovespa Mais da BM&F/Bovespa;

d) Até 45% em ações de emissão de companhias abertas admitidas à negociação 
no segmento Nível 1 da BM&F/Bovespa;

e) Até 35% por cento em ações de emissão de companhias abertas não mencio-
nadas nos itens I a IV, bem como em cotas de fundos de índice referenciados em 
ações admitidas à negociação em bolsa de valores;

f) Até 20% em títulos e valores mobiliários de emissão de sPE;

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

Demais limites
Para as demais classes de ativos, manteremos os limites de alocação previstos na 
Resolução CMN 3.792/09, conforme alterada:

• Os investimentos classificados no segmento de investimentos estruturados de-
vem observar, em relação aos recursos de cada plano, o limite de até vinte por 
cento, observados adicionalmente os seguintes limites:

a) Até dez por cento em cotas de fundos de investimento imobiliário;

b) Até dez por cento em cotas de fundos de investimento e em cotas de fundos de 
investimento em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado.

• Os investimentos classificados no segmento de imóveis devem observar, em re-
lação 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. 

limites de Alocação e Concentração por Emissor e de
Concentração por Investimentos

Para os limites de alocação e concentração por emissor e de concentração por 
investimentos, manteremos os limites previstos na Resolução CMN 3.792/09, con-
forme alterada, descritos nos artigos 41, 42 e 43 do capítulo VII respectivamente.

oPERAçõES
Para a realização de operações de compra e venda de ativos de renda fixa e renda 
variável, a TElos dispõe de um ranking de corretoras, que é atualizado anualmen-
te e privilegia as instituições líderes de mercado, sólidas e com um bom relaciona-
mento com a Fundação.

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

Para a execução de operações no mercado de renda fixa, sempre utilizamos Plata-
formas Eletrônicas de Negociação.

A seleção da corretora a ser utilizada para a execução de uma operação, seja de 
renda fixa quanto de renda variável, leva em consideração o menor custo financei-
ro para a Fundação.

gESTão TERCEIRIzADA
Todo o processo de contratação de gestores das carteiras de renda fixa e renda 
variável é regido por normas internas, e é dividido em cinco etapas, descritas a 
seguir:

• Pré-Seleção - As empresas gestoras a serem consideradas para o processo deve-
rão 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 amos-
tra de fundos da TElos. A comparação entre gestores é feita através de ferramen-
tas quantitativas que analisam os históricos de rentabilidade e risco, levando em 
conta os regulamentos e os perfis dos fundos. 

No segundo grupo, além das comparações descritas no parágrafo anterior, a aná-
lise de desempenho será realizada através da comparação de vários indicadores 
com um grande grupo de fundos no mercado:

• Análise dos Custos Envolvidos - Nesta etapa serão analisados os custos de 
administração e gestão propostos por cada instituição selecionada.
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• 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 Planos. Esse contro-
le é dividido da seguinte forma:

• Análise do Risco de Mercado e Liquidez - Medidas de monitoramento de risco 
são aplicadas aos fundos, tais como o VaR utilizado para monitorar as carteiras de 
renda fixa e que consiste na medição da estimativa de perda potencial esperada 
dos fundos em um determinado período de tempo e dentro de um intervalo de 
confiança; e o Tracking-Error, utilizado para as carteiras de renda variável, que 
mede o risco de os fundos não conseguirem acompanhar a performance do seu 
benchmark.

• Análise do Risco de Crédito e Liquidez - Realizamos o monitoramento dos limites 
internos e legais, assim como a classificação de risco (baixo e médio/alto risco de 
crédito) dos ativos a fim de mitigar o risco de inadimplência ou default de seus 
emissores e contrapartes.

• Análise das Operações com Derivativos - Ainda que as operações com derivativos 
tenham o objetivo de proteger a carteira de oscilações de mercado, estas podem 
incorrer em perdas. Assim, 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 
a fim de proteger a rentabilidade dos fundos contra fatores exógenos prejudiciais.

• 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.

• Análise de Longo Prazo e Liquidez - A TELOS, por possuir um passivo de lon-
go 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 realiza simulações 
com diferentes cenários de renda fixa, renda variável, investimentos es-

truturados, imóveis e operações com o participante de forma a avaliar 

a solvência do plano, e de auxiliar na gestão ao apontar os volumes ótimos de 
vencimentos para a carteira do plano.

DERIVATIVoS
Como descrito em Gerenciamento de Risco a TElos mantém o acompanhamento 
diário das operações que envolvem derivativos, de forma que não excedam os 
limites na Política de Investimentos da TElos e os estabelecidos pela Resolução 
CMN 3792.

APREçAMEnTo DoS ATIVoS FInAnCEIRoS
o apreçamento dos Títulos e Valores Mobiliários que compõem as carteiras dos 
Fundos de Investimentos Exclusivos de gestão da TElos e de terceiros, assim como 
a carteira 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 observa princípios socioambientais na gestão dos recursos, acompanhan-
do permanentemente investimentos em melhorias dos processos operacionais 
com impactos positivos ao meio ambiente nos ativos que detém. Nas análises de 
crédito privado e novos investimentos, licenças e impactos ambientais são sempre 
discutidos. Novas ferramentas estão sendo desenvolvidas para aumentar o escopo 
do nosso compromisso de investimento responsável. 

Na administração dos recursos dos gestores terceirizados, dada a discricionarieda-
de do mandato, os princípios socioambientais são observados sempre que possí-
vel. A fundação não é signatária de protocolos de regras.

A TElos aderiu em 09 de junho de 2009 ao Código operacional de Mercado da 
ANBIMA, inclusive no que concerne à observância dos princípios e regras contidos 
no Código de Ética da ANBIMA.

Mantemos padrões de responsabilidade e transparência na gestão dos recursos 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 
mínimas exigidas pela Previc, as Políticas de Investimentos dos seus dois Planos.

As Políticas do PBD e do PCV-I para o ano de 2015 estão disponíveis no site da 
TElos, no menu “INVEsTIMENTos”.



 dos Planos
Situação
Atuarial

Praia da Joatinga
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PASSIVo ATuARIAl
o Passivo Atuarial corresponde ao conjunto de obrigações de um plano para com 
seus participantes e assistidos. 

Vale mencionar que a eliminação da contribuição do assistido do PBD ocasionou 
um acréscimo nas provisões matemáticas.

Premissas Atuariais
São os parâmetros biométricos, demográficos, econômicos e financeiros utilizados 
pelo atuário na elaboração da avaliação atuarial, adequados às características do 
conjunto de Participantes, das empresas Patrocinadoras e ao Regulamento do Pla-
no de Benefícios bem como a legislação vigente e as variáveis macroeconômicas.

As Premissas atuariais consideradas nos planos administrados pela 
TEloS são as seguintes:

(*) O método capitalização financeira é adotado em relação aos recursos dos Parti-
cipantes Ativos por ser um plano com característica de contribuição definida na fase 

de acumulação, e também é adotado para os recursos dos assistidos optantes pela 

forma de Saque Programado para recebimento de benefícios, uma vez que seus recursos 
permanecem individualizados.

Para mensurar as obrigações com os assistidos que recebem benefício na forma 
de renda mensal vitalícia é usado Regime Financeiro de Capitalização pelo método 
prospectivo, com base em suas informações individuais.

O método agregado é adotado para avaliação da taxa de custeio para financia-
mento do Saldo de Conta Projetada. Neste método, o custo é definido pela relação 
entre o valor atual dos benefícios, líquidos das contribuições futuras e não coberto 
pelo patrimônio, e o valor presente da folha salarial.

Esses métodos de financiamento são os mesmos adotados desde a implantação do 
PCV-I e estão perfeitamente adequados às suas características e à legislação vigente.

Principais Riscos Atuariais dos Planos
Risco Atuarial pode ser definido como o risco decorrente da adoção de premissas 
atuariais que não se confirmem ou que se revelem pouco aderentes à massa de 
participantes e ainda o risco decorrente do uso de metodologias que se mostrem 
inadequadas às características do Plano.

As premissas utilizadas na avaliação atuarial de 2014 dos Planos administrados 
pela TElos foram aprovadas pela Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo e 
apreciados pelo Conselho Fiscal, em conformidade com a legislação vigente.

no PCV-I
o principal risco atuarial a que o Plano está exposto é o de longevidade dos assis-
tidos que recebem benefício na forma de renda mensal vitalícia.

Anualmente, através de estudo estatístico, a Entidade monitora a evolução 
das massas de assistidos em confronto com a massa esperada pela tábua 
biométrica adotada na última avaliação atuarial do Plano com o objetivo 
de mostrar que a tábua de mortalidade utilizada representa à realidade do 
nosso grupo.

Vale salientar que, com base no estudo de aderência realizado em 2014, foi con-
siderada viável a manutenção das tábuas de mortalidade geral e mortalidade de 
inválidos para a realização da avaliação atuarial de 2014.

outro risco a que o Plano está sujeito é o de não cumprimento da meta atuarial 
(índice de referência, como trata a política de investimentos).

A administração da Telos realiza acompanhamento periódico, através de Liability 
Driven Investment (lDI), da alocação dos Ativos do Plano, adotando vários cenários 
macroeconômicos.

Taxas de Juros

Inflação de longo prazo
Crescimento real dos benefícios
Crescimento real dos salários
Crescimento real dos benefícios
do INss
Tábua de mortalidade geral

Tábua de mort. de inválidos

Tábua de entrada de invalidez

Regime financeiro

Método de capitalização

Família de pensionistas

PCV-I

4,5% a.a. ou 3% a.a.
dependendo da opção
pela forma de reajuste,

data da concessão e
da elegibilidade

0%
0%
0%
0%

AT-2000

Cso-58 

Mercer Disability
(UP-84 Modificada)

Capitalização (*)

Capitalização
Financeira/Agregado (*)

A real composição
familiar cadastrada é

utilizada na concessão
de benefícios com

reversão para benefício
por morte

PARÂMETRoS PBD

4,5% a.a.

4,5% a.a.
0%
0%
0%

AT 2000
suavizada em 10%

Cso-80

Mercer Disability
(UP-84 Modificada)

Capitalização

Agregado

Para o benefício de
pensão de aposentado

e de ativo:
- 100% dos part. casados

- Cônjuges femininos
4 anos mais novos

- Cônjuges masculinos
 4 anos mais velhos

Para o benefício
de pensão:

- A real composição
familiar



Com base nos estudos de lDI realizados em 2014, pode-se constatar a conver-
gência entre a taxa real de juros estabelecida nas projeções atuariais e a taxa 
de retorno real projetada para as aplicações dos recursos garantidores, não 
apresentando nenhum problema de liquidez ao longo do tempo. 

Nesse sentido, de acordo com o aprovado pelo Conselho Deliberativo, o 
Plano aprovou a manutenção das seguintes premissas em relação à taxa  
de juros:

• Taxa de juros real de 3,0% ao ano, para cálculo das provisões matemáti-
cas e para cálculo dos benefícios dos assistidos que optam pela forma de 
reajuste indicada na alínea “a” do inciso II do artigo 73 do Regulamento, 
concedidos após 31/12/2002 e não eram elegíveis à aposentadoria normal 
naquela data;

• Taxa de juros real 4,5% ao ano, para cálculo das provisões matemáticas dos 
assistidos que optam pela forma de reajuste indicada na alínea “a” do inciso 
II do artigo 73 do Regulamento, concedidos até 31/12/2002.

Lagoa Rodrigo de Freitas

no PBD

o principal risco atuarial deste Plano é o de longevidade dos assistidos. Estudos 
de aderência das tábuas de mortalidade são realizados periodicamente e visam 
identificar a que melhor se ajusta ao perfil da massa de assistidos. 

os resultados desses estudos de aderências de hipóteses indicaram a manu-
tenção das tábuas adotadas na avaliação atuarial de 2014.

Em relação ao risco de não alcançar a taxa de juros ao longo do tempo, a admi-
nistração da Entidade realiza acompanhamento periódico, através de estudos 
de Liability Driven Investment (lDI), da alocação dos Ativos do Plano, adotando 
vários cenários macroeconômicos.

Com base nos estudos de lDI realizados em 2014, pode-se constatar a conver-
gência entre a taxa real de juros estabelecida nas projeções atuariais e a taxa 
de retorno real projetada para as aplicações dos recursos garantidores, não 
apresentando nenhum problema de liquidez ao longo do tempo.
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Administrativa
Gestão

Considerando a variação do IPCA acumulado, as despesas administrativas da  
TElos tiveram uma redução real de 0,6% de 2013 para 2014.

o adequado acompanhamento das despesas administrativas é requisito para a 
manutenção de equilíbrio operacional na gestão dos planos de benefícios opera-
dos pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). No sentido 
de estimular a excelência na gestão dos planos de benefícios e ampliar o moni-
toramento do setor, a partir de 2010 a PREVIC passou a elaborar uma série de 
estudos que permite a comparação entre entidade de perfil e porte semelhante. 
No último estudo disponível, referente ao exercício de 2013, a TElos está inserida 
no grupo B, que referem-se as entidades com os ativos totais entre 2 bilhões e 15 
bilhões de reais, representadas por fundos de pensão com planos de benefícios 
maduros e com empresas patrocinadoras de porte médio e grande. Nesse grupo 
estão inseridas 43 entidades de um total 271 entidades listadas no estudo. Abaixo 
está representado o gráfico da evolução da relação das despesas administrativas 
sobre o ativo total da TElos nos últimos 4 anos, considerando o índice de 2014, 
calculado pela mesma metodologia adotada pela Previc.

As “Despesas Administrativas sobre Ativo Total” em valores nominais representam 
um indicador aproximado para uma taxa do custo administrativo aplicada pelos 
fundos de pensão nas suas operações. o indicador permite analisar a estrutura 
de custos sopesada pelo volume de recursos acumulados, possibilitando a com-
paração relativa entre entidades. Em 2013, data do último estudo elaborado pela  
PREVIC, a TElos possuía um percentual de despesas sobre o ativo total de 

0,252%, enquanto o Grupo B um percentual de 0,480%, ou seja, a TElos 
gasta quase a metade dos recursos que a média das Fundações inseridas no 
mesmo grupo gastam na gestão dos planos de benefícios. Em 2014, o índice 
calculado (Desp. ADM/Ativo Total) apresentou ligeira elevação em relação 
ao ano de 2013 em virtude do desempenho apresentado no segmento de  
Renda Variável. 

Custos da Administração de Recursos
As despesas com atividades de administração dos investimentos totalizaram, em 
2014, R$ 11.228 mil, representando cerca de 0,19% do total do patrimônio inves-
tido da Fundação. Do valor despendido, R$ 7.871 mil correspondem às despesas 
internas da TElos e, R$ 3.356 mil são referentes às despesas com a administração 
de recursos feita por terceiros.

CoMPoSIção Do PATRIMônIo ADMInISTRADo
PElA TEloS

Adm. Interna (custeio)
Adm. e Gestão Interna
   Taxa Adm. (externa)
   Despesas Jurídicas
   Corretagem
    (BM&F Bovespa e Tx. Per.)
   Taxa Fiscalização CVM
   Taxa sElIC
   Custódia
   Taxa CETIP
   Auditoria
   outras Despesas
   Taxa de Performance
Total

PBD

4.106.373
718.054
155.479
43.934

170.063

46.033
65.560

124.544
66.251
19.194
26.996

0

AMAP e PgA

0
10.412
1.261

0
896

3.023
883

1.291
1.721

891
447

0

DESCRIção PCD

3.764.987
2.628.335
1.408.210

0
431.659

213.937
95.514

178.604
166.823
47.530
27.699
58.360

ToTAl (R$)

7.871.360
3.356.802
1.564.949

43.934
602.618

262.993
161.956
304.439
234.795
67.615
55.142
58.360

11.228.161
 

%

70%
30%
14%
0%
5%

2%
1%
3%
2%
1%
0%
1%

100%

Com uma gestão sólida e de longo prazo, a meta estratégica da Fundação mos-
trou-se eficiente no ano passado privilegiando a segurança e a liquidez.
 
O resultado significativo dessa meta é verificado no desempenho dos investimen-
tos, os quais representaram uma receita de R$ 534.642 mil, sendo R$ 203.250 mil 
do PBD, R$ 329.317 mil do PCV-I e R$ 2.075 mil da Gestão Administrativa. Este 
resultado representa uma rentabilidade global de 8,29% no PBD, 10,36% no PCV-I 
e 10,36% na Gestão Administrativa.

Adicionalmente, em 2014 registramos superávit no Plano de Benefício Defini-
do (PBD) de R$ 7.651 mil e no Plano TElos Contribuição Variável I (PCV-I) de  
R$ 31.340 mil, já considerando o montante do resultado do plano PBD utili-
zado para futura revisão da taxa de juros de 4,5% para 4,25% em virtude 
da necessidade de distribuição de superávit ao final de 2015.

DESPESAS ADMInISTRATIVAS x ATIVo ToTAl DA TEloS

0,24%

0,25%

2010 2011 2012 2013

0,26%

0,27%

2014

0,263%

0,263%

0,254%

0,252%
0,257%

gESTão ADMInISTRATIVA

DESPESAS ADMInISTRATIVAS EM VAloRES DE 2014 - PElo IPCA, EM R$ MIl

17.300

17.500

2010 2011 2012 2013 2014

17.700

17.900

18.100 17.962

17.719

17.712

17.525
17.417
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Com esse compromisso a TElos mantém sua política de buscar retornos constan-
tes, respeitando limites toleráveis de risco e preservando o aspecto financeiro e 
atuarial ao longo do tempo.

No gráfico abaixo apresentamos o aumento do Patrimônio: 

EQuIlÍBRIo Do PCV-I - EM R$ MIl

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2.626.789

2.487.232

2.777.574

2.628.014

3.072.787

2.901.428

3.248.575

3.037.643

3.464.597

3.210.838

Patrim.

Exigível
Atuarial

EVolução Do PATRIMônIo - EM R$ MIl

1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000

—

1.873.350

2.626.789

4.500.139

2.022.752

2.777.574

4.800.326

2.416.738

3.072.787

5.489.525

2.529.362

3.248.575

5.777.937

2.537.569

3.464.597

6.002.166

PBD

PCV-I

Total

EQuIlÍBRIo Do PBD - EM R$ MIl

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

1.873.350

1.540.514

2.022.752

1.584.662

2.416.738

1.746.700

2.529.362

1.827.709

2.537.569

1.947.679

Patrim.

Exigível
Atuarial

nÍVEl DE CoBERTuRA DAS PRoVISõES MATEMáTICAS

80%
100%

2010 2011 2012 2013 2014

120%
140%

130,29%

107,90%

138,39%

106,94%

138,36%

105,91%

127,65%

105,69%

121,61%

105,61%

PBD

PCV-I

60%
40%
20%
0%
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DEMonSTRAçõES ConTáBEIS ConSolIDADAS
Balanços patrimoniais consolidados (em 31 de Dezembro de 2014 e 2013)
Em R$ mil

ATIVo

Disponível  
  
Realizável  
   Gestão previdencial 
   Gestão administrativa 
  
   
Investimentos: 
      Títulos Públicos
      Créditos privados e depósitos
      Ações
      Fundos de investimentos
      Investimentos imobiliários 
      Empréstimos
      Financiamentos imobiliários
      Depósitos Judiciais/Recursais
  

Permanente  
   Imobilizado  

gestão assistencial  
  
  
  
  

Total do ativo

4
5

6

8

 422 

 50.220 
 8.665 
58.885 

333 
 6 

 270.035 
 5.584.081 

 155.004 
 34.549 
 5.021 
 2.264 

6.051.293 

682 

7.187 

6.118.469 

 639 

 62.820 
 7.479 

 70.299 

 301 
 6 

 317.743 
 5.246.052 

 159.731 
 34.153 
 5.998 
 2.254 

5.766.238 

534 
 

8.763 

 

5.846.473 

noTA 2014 2013

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.     

PASSIVo

Exigível operacional   
   Gestão previdencial  
   Gestão administrativa  
   Investimentos  
   

Exigível contingencial   
   Gestão previdencial  
   Gestão administrativa  
   Investimentos  
   
   
   
Patrimônio social   
   
   Patrimônio de cobertura do plano:  
      Provisões matemáticas: 
         Benefícios concedidos
         Benefícios a conceder
   
   
Equilíbrio técnico   
   Resultados realizados:  
      superávit técnico acumulado  
   
Fundos   
   Fundos previdenciais  
   Fundos administrativos  
   Fundos dos investimentos  
   
   
   
   
gestão assistencial   
   
   
Total do passivo   

8

9

9(e)

noTA 2014 2013

 6.155 
 6.152 
 1.819 

 14.126 

79.475 
 5.930 
 9.585 

 94.990 

 3.703.770 
 1.454.747 

 5.158.517 

703.597 

 122.626 
 15.771 
 1.655 

140.052 
6.002.166 

 
7.187 

 6.118.469 

 5.317 
 4.536 
 1.391 

 11.244 

33.625 
 5.327 
 9.576 

 48.528 

 3.517.400 
 1.347.953 

 4.865.353 

782.478 

 107.506 
 21.252 
 1.349 

130.107 
 5.777.938 

 
8.763 

 5.846.473 
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DEMonSTRAçõES DoS ATIVoS lÍQuIDoS 
(Plano de Benefício Definido)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013
Em R$ mil

-26,70%
-22,78%

2,27%
10,63%
0,00%

-15,01%
5,35%

-2,96%
3,26%

-0,22%
2,08%

20,99%
199,31%
177,44%

-25,15%
7,59%

-24,24%

6,56%
-16,30%

8,29%
0,43%

VAR. %2014

Ativos 
Disponível
Recebível 
Investimento
   Títulos Públicos
   Créditos privados e depósitos
   Ações 
   Fundos de investimento
   Investimentos imobiliários 
   Empréstimos 
   Financiamentos imobiliários

obrigações
   operacional
   Contingencial

Fundos não previdenciais
   Fundos administrativos
   Fundos dos investimentos

Ativos líquidos 
   Provisões matemáticas
   superávit técnico
   Fundos previdenciais

2013

 140 
 14.800 

 2.592.791 
 333 

 6 
 270.035 

 2.159.273 
 155.004 

 7.243 
 897 

2.607.731 

 3.752 
 66.410 
70.162 

 7.963 
 326 

8.289 

 1.947.679 
 566.323 
 15.278 

2.529.280 

 
191 

 19.167 
 2.535.294 

 301 
 6 

 317.743 
 2.049.600 

 159.731 
 7.014 

 899 
2.554.652 

 3.101 
 22.188 
25.289 

 10.638 
 303 

10.941 

 1.827.709 
 676.604 
 14.109 

2.518.422 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.     

(Plano TEloS Contribuição Variável I)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013
Em R$ mil

-42,28%
-21,13%

7,24%
7,34%
0,62%

-19,12%
100,00%

6,67%

17,05%
8,72%

10,06%

-26,44%
27,06%

-21,64%

5,70%
29,66%
14,94%
6,75%

VAR. %2014

Ativos 
   Disponível
   Recebível 
   Investimento
      Fundos de investimento
      Empréstimos 
      Financiamentos imobiliários
      Depósitos Judiciais/Recursais

obrigações
   operacional
   Contingencial

   Fundos administrativos
   Fundos dos investimentos

Ativos líquidos 
   Provisões matemáticas
   superávit técnico
   Fundos previdenciais

2013

 243 
 51.190 

 3.437.780 
 3.406.340 

 27.306 
 4.124 

 10 
3.489.213 

 4.221 
 20.395 
24.616 

7.808 
 1.329 
9.137 

 3.210.838 
 137.274 
 107.348 

3.455.460 

 
421 

 64.905 
 3.205.614 
 3.173.376 

 27.139 
 5.099 

 - 
3.270.940 

 3.606 
 18.759 
22.365 

10.614 
 1.046 
11.660 

 3.037.644 
 105.874 
 93.397 

3.236.915 
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DEMonSTRAçõES DAS MuTAçõES Do PATRIMônIo
SoCIAl (ConSolIDADAS)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013
Em R$ mil

5,25%

-3,58%
-2,61%

5,96%
-50,43%

-7,83%
-7,64%
-3,18%

3,39%
221,99%

6,67%
-13,73%

-7,64%
11,09%

34,96%
-27,80%

-620,86%
84,61%
-7,53%

-22,25%

3,88%

VAR. %2014

Patrimônio Social - Início do exercício 
 
Adições   
   Contribuições Previdenciais
   Resultado Positivo dos Investimentos
   - Gestão Previdencial
   Receitas Administrativas
   Resultado Positivo dos Investimentos 
   - Gestão Administrativa
   Constituição de Fundos
   Receitas Assistenciais
 

Destinações   
   Benefícios
   Constituição de Contingências 
   - Gestão Previdencial
   Despesas Administrativas
   Constituição de Contingências
   - Gestão Administrativa
   Despesas Assistenciais
 
 
Acréscimo no Ativo Líquido  
   Provisões Matemáticas
   superávit técnico do Exercício
   Fundos Previdenciais
   Fundos Administrativos
   Fundos dos Investimentos
 
 
Patrimônio Social - Final do exercício 

 5.777.938 

 73.848 
 532.567 

 
9.860 
 2.075 

 306 
 34.044 
652.700 

(327.866)
 (49.146)

 
(16.813)

 (603)
 

(34.044)
(428.472)

 293.164 
 39.051 

 (102.813)
 (5.481)

 307 
 224.228 

 6.002.166 

 5.489.526 

 76.592 
 546.848 

 
9.305 
 4.186 

 332 
 36.859 
674.122 

 (317.126)
 (15.263)

 
(15.761)

 (699)
 

(36.859)
 (385.708)

 217.224 
 54.086 
 19.739 
 (2.969)

 332 
288.412 

 5.777.938 

2013

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.     

DEMonSTRAçõES Do PlAno DE gESTão
ADMInISTRATIVA (ConSolIDADAS)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013
Em R$ mil

VAR. %2014 2013

Fundo Administrativo do exercício anterior 
 
Custeio da gestão Administrativa 
Receitas 
   Custeio Administrativo 
   dos Investimentos 
   Taxa de Administração 
   de Empréstimos e Financiamentos 
   Receitas Diretas 
   Resultado Positivo dos Investimentos 
   Reembolso da Gestão Assistencial 
 

Despesas Administrativas 
   Administração Previdencial 
      Pessoal e encargos
      Treinamentos/congressos
      e seminários
      Viagens e estadias
      serviços de terceiros
      Despesas gerais
      Depreciações e amortizações
      Tributos
      Contingências
 
 
Administração dos Investimentos 
      Pessoal e encargos
      Treinamentos/congressos
      e seminários
      Viagens e estadias
      serviços de terceiros
      Despesas gerais
      Depreciações e amortizações
      Tributos
 
 
Administração Assistencial 
outras Despesas 
Insuficiência da gestão Administrativa  
Reversão do Fundo Administrativo 
Fundo Administrativo do exercício atual 

 21.252 

 7.906 
 

451 
 

386 
 2.075 
 1.117 
11.935 

 4.529 
 20 

 
23 

 1.638 
 548 
 85 

 240 
 603 

7.686 

 5.929 
 28 

 
30 

 1.340 
 682 
 108 
 240 

8.357 

 1.117 
256 

(5.481)
(5.481)
15.771 

 24.221 

 7.430 
 

441 
 

363 
 4.186 
 1.071 
13.491 

 4.084 
 4 

 
34 

 1.617 
 737 
 83 
 -   

 699 
7.258 

 5.425 
 11 

 
43 

 1.368 
 918 
 107 

 -   
7.872 

 1.071 
 259 

(2.969)
(2.969)
21.252 

-12,26%

6,41%

2,27%

6,34%
-50,43%

4,30%
-11,53%

10,90%
400,00%

-32,35%
1,30%

-25,64%
2,41%

100,00%
-13,73%

5,90%

9,29%
154,55%

-30,23%
-2,05%

-25,71%
0,93%

100,00%
6,16%

4,30%
-1,16%
84,61%
84,61%

-25,79%
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DEMonSTRAçõES DAS MuTAçõES DoS ATIVoS lÍQuIDoS

(Plano de Benefício Definido) 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
Em R$ mil

(Plano TEloS Contribuição Variável I) 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
Em R$ mil

5,79%

7,02%
13,94%

12,68%

3,22%
-50,86%

1,87%

27,15%
-23,97%
39,73%
23,45%

6,75%

-26,45%
27,06%

-21,65%

VAR. %2014

Ativo líquido - Início do exercício 
 
Adições   
   Contribuições
   Resultado Positivo dos Investimentos
   - Gestão Previdencial
 
 
Destinações   
   Benefícios
   Constituição de Contingências
   - Gestão Previdencial
 
 
Acréscimo no Ativo Líquido  
   Provisões Matemáticas
   Fundos Previdenciais
   superávit técnico do exercício
 
 
Ativo Líquido - Final do exercício 

Fundos não Previdenciais   
   Fundos Administrativos
   Fundos dos Investimentos
 
 

2013

 3.236.916 

 68.869 
 329.317 

 398.186 

 (177.480)
 (2.162)

 (179.642)

 173.194 
 13.950 
 31.400 
218.544 

 3.455.460 

 
7.807 
 1.329 
9.136 

 3.059.880 

 64.353 
 289.019 

 353.372 

 (171.936)
 (4.400)

 (176.336)

 136.215 
 18.348 
 22.472 
177.035 

 3.236.915 

 
10.614 
 1.046 

 11.660 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.     

4,74%

-59,32%
-21,17%

-22,90%

3,58%
332,51%

26,48%

48,09%
-8494,18%

-75,80%
-90,48%

0,43%

-25,14%
7,59%

-24,23%

VAR. %2014

Ativo líquido - Início do exercício 
 
Adições   
   Contribuições
   Resultado Positivo dos Investimentos
   - Gestão Previdencial
 
 
Destinações   
   Benefícios
   Constituição de Contingências
   - Gestão Previdencial
 
 
Acréscimo no Ativo Líquido  
   Provisões Matemáticas
   Fundos Previdenciais
   superávit técnico do exercício
 
 
Ativo Líquido - Final do exercício
 
Fundos não Previdenciais   
   Fundos Administrativos
   Fundos dos Investimentos
 
 

2013

 2.518.422 

 4.979 
 203.250 

208.229 

 (150.387)
 (46.984)

 (197.371)

 119.970 
 (116.763)

 7.651 
10.858 

 2.529.280 

 
7.964
 326 

8.290 

 2.404.408 

 12.239 
 257.829 

 270.068 

 (145.190)
 (10.863)

 (156.053)

 81.009 
 1.391 

 31.614 
114.014 

 2.518.422 

10.638
 303 

10.941 
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DEMonSTRAçõES Do PlAno DE gESTão ADMInISTRATIVA
(Plano de Benefício Definido) 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
Em R$ mil

-12,09%

3,17%
-4,95%

6,38%
-50,43%
-14,39%

5,32%
20,75%

-40,00%
27,81%

100,00%
0,00%
6,58%

7,18%
-20,00%
-42,86%
-13,51%

-100,00%
0,00%
5,62%

-0,75%
94,67%
94,67%

-26,77%

VAR. %2014

Fundo Administrativo do exercício anterior 
 
Custeio da gestão Administrativa 
Receitas 
   Custeio administrativo dos invest. 
   Taxa de administração de empréstimos
   e financiamentos 
   Receitas diretas 
   Resultado positivo dos investimentos 
 
 
Despesas Administrativas 
   Administração Previdencial 
   Despesas comuns  
   Despesas específicas 
      Viagens e estadias
      serviços de terceiros
      Despesas gerais
      Tributos
 
 
Administração dos Investimentos 
   Despesas comuns  
   Despesas específicas 
      Viagens e estadias
      serviços de terceiros
      Despesas gerais
      Tributos
 
 

outras Despesas 
Insuficiência da gestão Administrativa  
Reversão do Fundo Administrativo 
Fundo Administrativo do exercício atual 

2013

 10.638 

 4.132 
 96 

 
200 

 1.034 
5.462 

 3.484 
 355 

 3 
 216 
 16 

 120 
3.839 

 4.150 
 188 

 4 
 64 
 -   

 120 
4.338 

 133 
(2.848)
(2.848)
7.790 

 12.101 

 4.005 
 101 

 188 
 2.086 
6.380 

 3.308 
 294 

 5 
 169 

 -   
 120 

3.602 

 3.872 
 235 

 7 
 74 
 34 

 120 
4.107 

 134 
(1.463)
(1.463)
10.638 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.     

(Plano TEloS Contribuição Variável I)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
Em R$ mil

-12,43%

10,45%
2,01%

6,29%
-50,43%
-11,32%

5,30%
4,80%

-66,67%
7,37%

100,00%
0,00%
5,22%

7,19%
-2,25%

-58,33%
33,33%

-90,00%
0,00%
6,75%

-1,60%
74,83%
74,83%

-24,81%

VAR. %2014

Fundo Administrativo do exercício anterior 
 
Custeio da gestão Administrativa 
Receitas 
   Custeio administrativo dos invest. 
   Taxa de administração de empréstimos
   e financiamentos 
   Receitas diretas 
   Resultado positivo dos investimentos 
 
 
Despesas Administrativas 
   Administração Previdencial 
   Despesas comuns  
   Despesas específicas 
      Viagens e estadias
      serviços de terceiros
      Despesas gerais
      Tributos
 
 
Administração dos Investimentos 
   Despesas comuns  
   Despesas específicas 
      Viagens e estadias
      serviços de terceiros
      Despesas gerais
      Tributos
 
 
outras Despesas 
Insuficiência da gestão Administrativa  
Reversão do Fundo Administrativo 
Fundo Administrativo do exercício atual 

2013

 10.614 

 3.774 
 355 

 
186 

 1.041 
5.356 

 3.257 
 590 

 3 
 466 

 1 
 120 

3.847 

 3.845 
 174 

 5 
 48 
 1 

 120 
4.019 

 123 
(2.633)
(2.633)
7.981 

 12.120 

 3.417 
 348 

 175 
 2.100 
6.040 

 3.093 
 563 

 9 
 434 

 -   
 120 

3.656 

 3.587 
 178 
 12 
 36 
 10 

 120 
3.765 

 125 
(1.506)
(1.506)
10.614 
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DEMonSTRAçõES DAS PRoVISõES TÉCnICAS
(Plano de Benefício Definido) 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
Em R$ mil

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.     

2,19%

6,56%
6,55%
6,55%

17,34%
17,34%

-16,30%
-16,30%
-16,30%

6,56%
-63,85%

8,27%
8,29%
7,59%

20,99%
20,34%
23,14%

199,31%
297,42%

0,12%

VAR. %2014

Provisões Técnicas

1. Provisões Matemática
1.1. Benefício Concedido
Benefício Defindo
1.2. Benefício a Conceder
Benefício Defindo

2. Equilibrio Técnico
2.1. Resultado Realizados
superavit Técnico Acumulado
Reserva de Contingência
Reserva para Revisão de Plano

3. Fundos
3.1.  Fundos Previdenciais
3.2.  Fundos dos Investimento
- Gestão Previdencial

4. Exigível operacional
4.1.  Gestão Previdencial
4.2.  Investimento - Gestão Previdencial

5. Exigível Contingêncial
5.1.  Gestão Previdencial
5.2.  Investimento - Gestão Previdencial

2013

 2.599.770 

 1.947.679 
1.945.852 
 1.945.852 

1.827 
 1.827 

 566.323 
566.323 
 566.323 
 486.920 
 79.403 

 15.604 
 15.278 

 326 

 
3.753 
 2.875 

 878 

 66.411 
 59.080 
 7.331 

 2.544.015 

 1.827.709 
1.826.152 
 1.826.152 

1.557 
 1.557 

 676.604 
676.604 
 676.604 
 456.927 
 219.677 

 14.412 
 14.109 

 303 

 3.102 
 2.389 

 713 

 22.188 
 14.866 
 7.322 

(Plano TEloS Contribuição Variável I)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
Em R$ mil

6,78%

5,70%
3,94%
3,40%
4,15%
7,91%
7,91%
8,33%
7,62%

29,66%
29,66%
29,66%
29,66%

15,07%
14,94%
27,06%

17,03%
11,99%
38,79%

8,72%
8,72%

VAR. %2014

Provisões Técnicas

1. Provisões Matemática
1.1. Benefício Concedido
Contribuição Definida
Benefício Defindo
1.2. Benefício a Conceder
Contribuição Definida
saldo de Contas - parcela patrocinadores
saldo de conta - parcela
participante Benefício Definido

2. Equilibrio Técnico
2.1. Resultado Realizados
superavit Técnico Acumulado
Reserva de Contingência

3. Fundos
3.1.  Fundos Previdenciais
3.2.  Fundos dos Investimento
- Gestão Previdencial

4. Exigível operacional
4.1.  Gestão Previdencial
4.2.  Investimento - Gestão Previdencial

5. Exigível Contingêncial
5.1.  Gestão Previdencial

2013

 3.481.404 

 3.210.838 
1.757.918 

 486.518 
 1.271.400 
1.452.920 
 1.452.920 

 606.449 
 846.471 

137.274 
137.274 
 137.274 
 137.274 

108.677 
 107.348 

 1.329 

 
4.220 
 3.279 

 941 

 20.395 
 20.395 

 3.260.326 

 3.037.644 
1.691.248 

 470.530 
 1.220.718 
1.346.396 
 1.346.396 

 559.830 
 786.566 

 105.874 
 105.874 
 105.874 
 105.874 

 94.443 
 93.397 
 1.046 

 3.606 
 2.928 

 678 

 18.759 
 18.759 



40

noTAS ExPlICATIVAS àS
DEMonSTRAçõES ConTáBEIS
(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 indetermi-
nado, obedecendo às normas expedidas pelo Ministério da Previdência social por 
intermédio, respectivamente, do Conselho Nacional de Previdência Complementar 
(CNPC), da secretaria de Política de Previdência Complementar (sPPC), da supe-
rintendência Nacional 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 responsá-
vel pela fiscalização e supervisão das entidades fechadas de previdência comple-
mentar 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 

Complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar 
é a atual denominação do Conselho de Gestão da Previdência Complementar 
(CGPC).

As legislações publicadas pela sPC e CGPC continuam vigentes.

As entidades de previdência complementar estão isentas de Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica desde janeiro de 2005, e da Contribuição social sobre o lucro lí-
quido, de acordo com a lei nº 11.053, de 29/12/2004 e com a Instrução Normativa 
sRF nº 588 de 21/12/2005, respectivamente.

Na forma de suas disposições estatutárias e regulamentares, a TELOS tem por fina-
lidade 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 patro-
cinadores.

A partir da lei 109/01, as entidades fechadas de previdência complementar que 
já prestassem serviços assistenciais de saúde aos seus participantes e assistidos 
poderiam 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.

A TEloS é uma entidade multipatrocinada e multiplano e, atualmente, possui dois tipos de planos previdenciais com seguintes patrocínios: 

(a) A Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc aprovou, por meio da Portaria 702 de 30 dezembro de 2014, o Termo Aditivo ao Convênio de Adesão firmado entre a EMBRATEL – 
Empresa Brasileira de Comunicações S.A. (“EMBRATEL”) e a TELOS referente ao PCV-I, com isso, a incorporadora da EMBRATEL, passou a figurar como Patrocinadora Principal da TELOS. O Termo Aditivo ao 

Convênio de Adesão, encaminhado para apreciação da PREVIC em dezembro, passou a vigorar a partir de 31 de dezembro de 2014, data da publicação no Diário Oficial da União. O convênio de Adesão 
firmado entre a Embratel - Empresa Brasileira de Comunicações S. A. (Embratel) e a TElos referente ao PBD, para alteração do Patrocinador Principal da TElos ainda se encontra em análise junto a Previc.

(b) A PREVIC aprovou, por meio do ofício nº 3/80, o convênio de adesão da Telmex do Brasil ltda. (“Telmex”), na qualidade de Patrocinadora do Plano TElos de Contribuição Variável I (PCV-I) da TElos. 
Tal aprovação entrou em vigor no dia 24 de agosto de 2012, data da publicação em Diário Oficial, sendo as primeiras contribuições da Telmex ao PCV-I realizadas a partir de janeiro de 2013.

CnPB

Plano de Benefício Definido (PBD)

Plano TElos Contribuição Variável I (PCV-I)
(c) 

MoDAlIDADE

1988.0011-29

1998.0066-38

Benefício
Definido

Contribuição
Variável

PlAnoS DE BEnEFÍCIoS

Claro s.A. (a)
TElos

Claro s.A. (a)
star one s.A.
Telmex do Brasil(b)
Primesys soluções Empresariais s.A.
Tv sat Telecomunicações ltda.
TElos

PATRoCÍnIo ATIVoS

5

6.949

APoSEnTADoS

2.555

3.121

PEnSIonISTAS

775

147

ToTAl DE PARTICIPAnTES
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(c) A partir de 1º de abril de 2014, passou a vigorar a nova denominação - Plano TElos Contri-
buição Variável I (PCV-I) em substituição a denominação Plano de Contribuição Definida (PCD), 
atendendo a proposta de alteração do Conselho Deliberativo da TElos apresentada em 07 de 
janeiro de 2014 e a recomendação da própria PREVIC de adequação do nome, na forma estabe-
lecida na Resolução nº 16 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar - CGPC, emitida 
em 2005. Importante ressaltar que esta alteração diz respeito apenas ao nome do Plano. Todas as 
características, direitos e obrigações previstas no Plano continuam as mesmas. os recursos de que 
a Fundação dispõe para o seu funcionamento são representados por contribuições de seus patroci-
nadores, dos participantes e assistidos, exceto pensionistas 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.

2 APRESEnTAção DAS DEMonSTRAçõES ConTáBEIS 
As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Administração da  
TElos e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 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 complemen-
tar 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, pela Instrução Normativa nº 34, de 24 de setembro 
de 2009 da secretaria de Previdência Complementar, Instrução MPs/Previc nº 
5, de 08/09/2011 e Instrução Previc nº15, de 12/11/2014 que altera a Instrução 
MPs/sPC nº34. A resolução CNPC nº 12 de 19 de agosto de 2013, alterou a Re-
solução CNPC nº 8 de 31 de outubro de 2011, substituindo as demonstrações 
das obrigações atuariais dos planos de benefícios pelas demonstrações das pro-
visões técnicas dos planos de benefícios.

3 SuMáRIo DAS PRInCIPAIS PRáTICAS ConTáBEIS
As principais práticas adotadas pela Fundação para elaboração das demonstra-
ções 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 PCV-I, que são regis-
tradas pelo regime de caixa.

b. Gestão previdencial - Realizável
Representado, substancialmente, por contas a receber da patrocinadora Claro 
(veja Nota Explicativa nº 4), atualizada até a data do balanço pelos índices fixa-
dos em contrato.

c. Investimentos
A gestão dos investimentos é realizada por meio de segregação real dos ativos 
por plano de benefícios.

os rendimentos gerados pelos investimentos são contabilizados diretamente 
no resultado do período, independentemente da categoria em que estão clas-
sificados.

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 provisões para perdas, quando aplicável.

c.1 Créditos privados e fundos de investimentos
As operações com créditos privados e depósitos e os fundos de investimento, 
de acordo 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 inicialmente pelo valor de aquisição e classificados nas seguin-
tes categorias:

i. Títulos para negociação
os títulos adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente nego-
ciados, 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 manu-
tenção 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, 
atualizado pela variação nos valores das cotas informadas pelos administradores 
dos respectivos fundos.

operações compromissadas 
As operações compromissadas presentes na carteira dos fundos de investimento 
são registradas 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 Mer-
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cados Financeiro e de Capitais. os títulos públicos federais mantidos até o venci-
mento são registrados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos apropria-
dos com base na taxa de remuneração apurada na data de aquisição, deduzido das 
amortizações e juros recebidos, quando aplicável.

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 in-
formações divulgadas nos boletins publicados pela ANBIMA. Para as debêntures 
que não são informadas pela ANBIMA é utilizado o fluxo de caixa descontado.  
As taxas de desconto/indexadores utilizados são informações/projeções divulga-
das por boletins ou publicações especializadas (ANBIMA).

c.2 Ações
o segmento de ações está representado por ações de companhias abertas, ava-
liadas pelo valor de mercado, considerada a cotação de fechamento da BM&FBo-
VEsPA s.A. do último dia útil do mês em que a ação tenha sido negociada.

c.3 Investimentos imobiliários
os investimentos imobiliários são registrados pelo custo de aquisição ou cons-
trução, 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 diretamente no resultado do exercício, quando aplicável. A deprecia-
ção é calculada pelo método linear, de acordo com o prazo de vida útil remanes-
cente 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 financia-
mentos imobiliários, caso o participante deixe de ser contribuinte, os juros passam 
a ser de 12% ao ano. A Fundação possui contratos antigos em que os indexadores 
são a TR acrescidos de 1% ao mês, mas atualmente sem concessões.A Funda-
ção 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. Na constituição da provisão referente aos direitos creditórios de liquidação 
duvidosa são adotados os seguintes percentuais sobre os valores dos créditos 
vencidos e vincendos: 

• 25% (vinte e cinco por cento) para atrasos entre 61 (sessenta e um) e 120 
(cento e vinte) dias; 

• 50% (cinquenta por cento) para atrasos entre 121 (cento e vinte e um) e 240 
(duzentos e quarenta) dias; 

• 75% (setenta e cinco por cento) para atrasos entre 241 (duzentos e qua-
renta e um) e 360 (trezentos e sessenta) dias; e 

• 100% (cem por cento) para atrasos superiores a 360 (trezentos e  
sessenta) dias.

c.5 Depósitos judiciais
De acordo com a Instrução PREVIC nº 5, de 8 de setembro de 2011, os depósitos 
judiciais deverão ser registrados em contas de ativo no realizável. os saldos refe-
rentes aos exercícios findo em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 estão represen-
tados a seguir:

2014

Realizável:

Gestão Previdencial 
Gestão Administrativa
Investimentos

2013

12.815
6.251
2.264

21.330

13.999
5.470
2.254

21.723

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 linear-
mente a taxas 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 
Administração julga necessário, de acordo com informações obtidas dos assesso-
res 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, quando necessárias, são deter-
minadas pelo atuário interno e constituídas para fazer face aos compromissos rela-
tivos aos benefícios concedidos 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, em 2013, líquidos das contribui-
ções futuras dos assistidos.

As provisões matemáticas de benefícios concedidos do PCV-I estão representadas 
pelo: (i) valor atual dos compromissos futuros com o pagamento dos benefícios 
aos participantes já assistidos em renda mensal vitalícia e seus beneficiários; e (ii) 
saldo da conta de saque programado para os participantes assistidos com benefí-
cio nesta modalidade.



43

As provisões matemáticas de benefícios a conceder do PBD representam a diferen-
ça 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 PCV-I, as provisões matemáticas de benefícios a conceder representam 
os saldos das contas totais dos participantes ainda não assistidos, e total do saldo 
de conta de contribuições destinadas ao financiamento do saldo de conta projeta-
da 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 
ocorrência 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 de investimentos é constituído com recursos de cobertura de riscos de 
empréstimos e financiamentos imobiliários a participantes, assistidos e autopatro-
cinados.

g. gestão assistencial
são registrados os recursos referentes aos serviços assistenciais à saúde, de for-
ma 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 
adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação 
e registro 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 va-
lores diferentes dos estimados 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 regi-
me de capitalização em suas avaliações atuariais e na determinação das provisões 
matemáticas.

Em novembro de 1998, a TElos efetivou a reformulação de seu estatuto e criou o 
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 partir de 1º de abril de 2014, passou 
a vigorar a nova denominação - Plano TElos Contribuição Variável I (PCV-I).

2014

Recursos a Receber - Previdencial 
Recursos a Receber - Claro (c)
Depósitos Judiciais

2013

1.108
36.297
12.815

50.220

9.335
39.486
13.999

62.820

a. Taxas do PBD
As taxas de contribuição praticadas pelo PBD, de acordo com o seu plano de cus-
teio, considerando a suspensão da cobrança das contribuições para cobertura das 
despesas administrativas do plano durante os exercícios findos em 31 de dezem-
bro de 2014 e de 2013, foram as seguintes:

2014 %

Patrocinadores
Participantes ativos
Participantes ativos
Participantes ativos
Participantes assistidos

2013 %

17,53
2,70
1,80

14,69
-

17,53
2,70
1,80

14,69
9,00

P
P1
P2
P3
PA

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

P1 Percentual incidente sobre o salário de participação.

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

P3 Percentual incidente sobre o excesso do salário de participação em relação ao limite máxi-
mo do salário de contribuição para Previdência social.

PA Percentual incidente sobre o benefício da TElos.
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b. Taxas do PCV-I
Nesse plano, o participante inscrito até 31 de outubro de 2014, recolhe a sua contri-
buição normal, variável de 1% a 8% calculada sobre seu salário aplicável e, caso de-
seje incrementar o valor do benefício futuro, pode efetuar contribuições adicionais.

Já o patrocinador recolhe a contribuição normal, de valor igual ao da contribuição 
normal de cada participante, limitado a 8% do salário aplicável. o patrocinador é 
responsável, 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. 

Em 30 de setembro de 2014, a superintendência de Nacional de Previdência Com-
plementar - PREVIC aprovou a proposta de alteração do regulamento do Plano 
TElos Contribuição Variável I (PCV-I), através do ofício nº 3056/2014, publicado 
no Diário Oficial, dia 30 de setembro de 2014.

As alterações aprovadas estabelecem que o participante ativo inscrito a partir de 
1º de novembro de 2014 efetuará contribuições normais de percentuais inteiros, 
variáveis, a sua escolha de 1% a 7% (um a sete por cento) do seu salário aplicável, 
respeitada sua faixa salarial, conforme tabela abaixo:

% ConTRIBuIção
noRMAl

1

2

3

PATRoCInADoR

Não há

De 1% a 4%

De 1% a 7%

Contribuição única
de 5 vezes o
salário, quando a
participante ativo
atingir 5 anos de
inscrição e tiver
mais de 55 anos
de idade

De 1% a 4%

De 1% a 7%

Menor ou Igual a
limite salarial de
Faixa 1

Maior que limite
salarial de Faixa 1
e Menor que limite
salarial de Faixa 2

Igual ou Maior que
limite salarial de
Faixa 2

FAIxA SAlARIAl
SAláRIo
APlICáVEl

Para os Participantes ativos inscritos a partir de 1° de novembro de 2014 que este-
jam enquadrados na faixa salarial 1 da tabela acima, é permitido efetuar apenas 

Contribuição Adicional, as quais não terão contrapartida do Patrocinador.

c. Valor a receber da Claro
A TElos assinou com a Embratel (a partir de 31/12/2014 denominada Claro) em 1º 
de setembro de 1999 o Termo de Reconhecimento, Confissão, Aceitação e Amor-
tização de Insuficiência Atuarial no valor inicial de R$362.891, com liquidação no 
prazo máximo de 20 anos. O termo de confissão de dívida foi aprovado pela SPC por 
meio do ofício nº 596 - sPCGAB/CGAs/CGAR. Em 31 de dezembro de 2014 o valor a 
receber da Claro era de R$ 36.297 (2013: R$ 39.486), reconhecido no PCV-I.

o valor do principal é pago no mês em que o participante se aposenta, se torna in-
válido, falece, resgata ou porta recursos do PCV-I.

os rendimentos relativos ao saldo devedor são pagos mensalmente pela Claro 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 Ge-
ral 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 ocorrên-
cia dos eventos de aposentadoria, invalidez, falecimento, resgate ou portabilidade 
de recursos.

5 gESTão ADMInISTRATIVA

2014

Recursos a Receber - Administrativo (a)
Depósitos Judiciais (b)

2013

2.414
6.251

8.665

2.008
5.471

7.479

(a) Registra as operações administrativas inerentes às atividades da Fundação. os recursos necessá-
rios 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 reembolsos admi-
nistrativos, deduzidas das despesas comuns e específicas, sendo as sobras ou insuficiências adminis-
trativas 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.

o critério de rateio das despesas administrativas comuns aos planos de benefícios, leva em consi-
deração o número de participantes e o montante dos investimentos. Já as despesas específicas são 
alocadas diretamente aos planos de benefícios.

A TELOS registra, em contas contábeis específicas no ativo e no passivo, a parcela equivalente à par-
ticipação do plano de benefícios previdenciários no PGA.
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Por decisão do Conselho Deliberativo, foi suspensa desde 2005 a cobrança das contribuições para 
cobertura das despesas administrativas recolhidas diretamente nas taxas de patrocinadores, parti-
cipantes ativos e assistidos e participantes em manutenção de inscrição de salário de participação.

(b) A partir de março de 2011, a Administração decidiu por realizar depósitos judiciais referentes à 
contingência do PIs/CoFINs, cuja explicação está apresentada na Nota Explicativa nº 8.d.

Remuneração dos Dirigentes e Administradores
o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo da TElos não são remunerados.  A remune-
ração dos Dirigentes e Administradores da TElos totalizou R$1.280 (R$1.149 em 2013). 

6 InVESTIMEnToS

2014

Honorários Advocatícios 
Manutenção de sistemas Corporativos
Despesas com Auditoria
Conservação e limpeza
Administração de Assistência Médica
outras

Total

2013

861
1.199

191
270
496
616

3.633

1.027
1.181

156
463
503
485

3.815

gASToS CoM SERVIçoS DE TERCEIRoS

a. Títulos e valores mobiliários
A totalidade dos investimentos em títulos públicos e privados em 2014 é compos-
ta substancialmente por meio de cotas de fundos de investimento exclusivos, com 
exceção das letras Financeiras do Tesouro Federal, Estadual e Municipal que são 
registradas em carteira própria.

Para fazer face a possíveis riscos de perda na realização dos títulos públicos rela-
tivos às letras Financeiras do Tesouro Estadual e Municipal que estão vinculados 
a precatórios, a TElos mantém provisão para perdas no valor de R$ 63.610 (2013:  
R$ 63.610), correspondente a 100% do valor desses títulos em 31 de dezembro de 
2014. Esses títulos foram atualizados até as datas de seus vencimentos, que ocorre-
ram em 1º de 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 atendimento à Resolução CGPC nº 4, de 30 de janeiro de 2002, demonstramos 
nos quadros a seguir as características dos títulos e valores mobiliários, inclusive os 
constantes nas carteiras dos fundos de investimento exclusivos, por modalidade e 
por categoria de avaliação em 31 de dezembro de 2014.

¹Ações referentes a empresa Tupy s/A.

2014

Títulos Públicos Federais
   letras Financeiras do Tesouro

Créditos privados
   Debêntures não conversíveis

Ações
   Companhias abertas¹ 

Fundos de investimento
   Renda Fixa
   Ações
   Multimercado
   Participações
   Imobiliário

Investimentos imobiliários 
   Uso próprio
   locadas a patrocinadores
   locadas a terceiros
   Rendas de participação

Empréstimos
Financiamentos imobiliários
Depósitos judiciais
Total dos investimentos

-

-

4,4

92,3

2,5

0,6
0,1
0,1

100,0

%

333
 
 

6
 
 
270.035
270.374
 
 

1.607.026
131.445

3.831.162
4.455
9.993

5.584.081

6.191
65.175
3.993

79.645
155.004

34.549
5.021
2.264

6.051.293

2013

301
 
 

6
 
 
317.743

 317.743
 
 

1.467.746
138.593

3.624.700
4.783

10.230
5.246.053

6.710
67.993
4.304

80.724
159.731

34.153
5.998
2.254

5.766.238

-

-

5,5

91

2,8

0,6
0,1
0,1

100,0

%
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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 finan-
ceira suficiente para manter os títulos classificados na categoria “Títulos mantidos 
até o vencimento” até a data do seu vencimento.

VAloR
ConTáBIl

PBD
Tipo/Natureza:
   Títulos e valores mobiliários para negociação:
      Ações
      operações Compromissadas
      NTN-B - Notas do Tesouro Nacional
      NTN-C - Notas do Tesouro Nacional
      lFT - letras Financeiras do Tesouro
      CDB - Certificados de Depósito Bancário
      Debêntures 
      Cotas de Fundos de Investimento em Direitos
      Creditórios
      Cotas de Fundo de Investimento em Participações
      Cotas de Fundos
      Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário
      outros

   Títulos e valores mobiliários mantidos
   até o vencimento:
      NTN-B - Notas do Tesouro Nacional
      NTN-C - Notas do Tesouro Nacional
      CDB - Certificados de Depósito Bancário
      lFs - letras Financeiras subordinadas
      Debêntures
      

   Total

   Títulos e valores mobiliários mantidos
   até o vencimento:
   Por faixa de vencimento:
      Até 360 dias
      Entre 361 dias e 1.080 dias
      A partir de 1.081 dias

PCVI
Tipo/Natureza:
   Títulos e valores mobiliários para negociação:
      Ações
      lFT - letras Financeiras do Tesouro
      lTN - letras do Tesouro Nacional
      NTN-B - Notas do Tesouro Nacional
      NTN-C - Notas do Tesouro Nacional

VAloR  DE
MERCADo

270.035
87.815

135.841
10.172

333
31.181
3.197

30.847

5.886
10.623
8.562
(430)

594.062

320.787
1.461.057

-
53.735

6
1.835.585

2.429.647

-
170.930

1.664.655
1.835.585

149.025
662.974
561.873
97.934
10.172

270.035
87.815

135.841
10.172

333
31.181
3.197

30.847

5.886
10.623
8.562
(430)

594.062

276.478
1.655.617

-
53.753

6
1.985.854

2.579.916

-
177.809

1.808.045
1.985.854

149.025
662.974
561.873
97.934
10.172

      lFs - letras Financeiras subordinadas
      Debêntures 
      CDB - Certificados de Depósito Bancário 
      swap 
      operações Compromissadas
      Cotas de Fundos de Investimento em Participações
      Cotas de Fundos de Investimento em Direitos
      Creditórios
      Cotas de Fundos
      outros

   Títulos e valores mobiliários mantidos
   até o vencimento:
      NTN-B - Notas do Tesouro Nacional
      NTN-C - Notas do Tesouro Nacional
      lFs - letras Financeiras subordinadas

   Total

   Títulos e valores mobiliários mantidos
   até o vencimento:
   Por faixa de vencimento:
      Até 360 dias
      Entre 361 dias e 1.080 dias
      A partir de 1.081 dias

PgA
Tipo/Natureza:
   Títulos para negociação:
      operações compromissadas
      NTN - Notas do Tesouro Nacional
      outros 

   Títulos mantidos até o vencimento:
      NTN-B - Notas do Tesouro Nacional
      NTN-C - Notas do Tesouro Nacional

   Total

   Títulos mantidos até o vencimento:
   Por faixa de vencimento:
      A partir de 1.081 dias

96.929
82.262
1.738

(26)
241.611

4.232
18.931

32.086
(43.027)

1.916.715

75.154
1.509.474

30.852
1.615.480

3.532.195

-
249.689

1.365.792
1.615.480

540
1.423

(4) 
1.959

2.869
12.454
15.323

  
17.282

15.323
15.323

96.929
82.263
1.738

(26)
241.611

4.232
18.931

32.086
(43.027)

1.916.715

93.425
1.365.358

30.842
1.489.625

3.406.340

-
234.573

1.255.052
1.489.625

540
1.423

(4) 
1.959

3.566
12.943
16.509

18.468

16.509
16.509

VAloR  DE
MERCADo

VAloR
ConTáBIl
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b. Investimentos imobiliários
os bens relativos aos investimentos imobiliários estavam cobertos em 31 de de-
zembro de 2014 e de 2013 por apólices de seguro em montante considerado pela 
Fundação como suficiente para cobrir eventuais sinistros.

os imóveis integrantes da carteira da TElos foram reavaliados pela última vez no 
exercício de 2013.

c. Empréstimos e financiamentos imobiliários
A Fundação mantém provisão referente a direitos creditórios de liquidação duvidosa 
no montante de R$ 252 (R$ 296 em 2013), para fazer face à eventual inadimplência 
na carteira de empréstimos e financiamentos concedidos aos participantes dos pla-
nos de benefícios administrados pela TElos.

7 EnQuADRAMEnTo DoS InVESTIMEnToS
Em 31 de dezembro de 2014, a TElos detinha 15.109.156 ações ordinárias de TUPY 
s.A. (“TUPY”), avaliadas a valor de mercado. As ações da TUPY tiveram uma valori-
zação significativa durante o exercício de 2013, que refletiu no patrimônio do PBD, 
plano em que tais ações estão alocadas. A referida valorização na cotação da TUPY 
fez com que a posição financeira da TELOS nesse ativo ultrapassasse o limite de alo-
cação dos recursos, de 10% em uma mesma companhia, estabelecido pela Resolu-
ção CMN 3.792/09. o desenquadramento ao referido limite se deu de forma passiva, 
pois decorreu da valorização das ações, conforme descrito acima, sem que tenha 
havido ato da gestão de investimentos da TElos que lhe ocasionasse. Ressalte-se 

que, até a presente data, o limite de aplicação permanece excedido sem que, contu-
do, o montante financeiro relativo a tal excesso ultrapasse o resultado superavitário 
acumulado do PBD, não havendo qualquer medida a ser tomada.

8 ConTIngÊnCIAS
8.1 Passivas - Exigível contingencial

2014

gestão previdencial:
   Ações cíveis e trabalhistas (a)
   Provisão para futura Redução de Taxa de Juros(b)

gestão administrativa:
   Ações trabalhistas
   PIs/CoFINs liminar (c)

Investimentos:
   PIs/CoFINs sobre aluguéis (d)
   Investimentos imobiliários
   IPTU (e)

Total

2013

34.329
45.146
79.475

-
5.930
5.930

4.458
2.872
2.255
9.585

94.990

33.625
-

33.625

-
5.327
5.327

4.297
3.025
2.254
7.576

48.528

(a) Referem-se principalmente às ações de um grupo de ex-participantes e assistidos da TElos, em 
sua maioria representados pelo sindicato da categoria profissional, referente aos expurgos inflacio-
nários 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 admi-
nistrados pela TElos no referido período.

(b) Em função de deliberação do Conselho Deliberativo, em sua 254ª reunião, realizada em 10 de de-
zembro de 2014, foi constituída provisão no valor de R$ 45.146, para futura redução da taxa de juros 
atuarial no PCV-I. Esse montante é resultado de uma estimativa de cálculo para provisão matemática 
do PBD a uma taxa de 4,25%, necessária para eventual distribuição de superávit.

(c) 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 contábil com base nos critérios para 
formação de base de cálculo apresentados pela Instrução 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 determinada 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 
pagamento do PIs e a contribuição da CoFINs.

localização: Rua Regente Feijó, 166

VAloR
ConTáBIl

31/12/2014

localização: Amazonas shopping

DATA-BASE
DA ÚlTIMA

REAVAlIAção

VAloR
DA ÚlTIMA

REAVAlIAção

sênior
Consultoria

AVAlIADoR

VAloR
ConTáBIl

31/12/2013 VARIAção

C&C
Consultoria

localização: Presidente Vargas 10º ao 11º

sênior
Consultoria

localização: Presidente Vargas 12º ao 13º

sênior
Consultoria

Junho/13

Janeiro/13

Junho/13

Junho/13

69.385

78.200

6.969

67.993

80.724

6.710

(2.818)

(1.079)

(519)

65.175

79.645

6.191

4.459 4.304 (311) 3.993

159.013 159.731 (4.727) 155.004
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Contudo, ainda sob orientação dos advogados que patrocinam o processo nº2005.51.01.011732-1, 
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 reali-
zadas.

(d) 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 forma, segundo entendimento de grande 
parte do setor, esses rendimentos deveriam ser considerados “aplicações financeiras destinadas ao 
pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgate” e, portanto, dedutíveis da 
base de cálculo das contribuições para PIs/CoFINs em 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 entidades fecha-
das de previdência complementar que, conforme orientação da ABRAPP, exclui da base de cálculo de 
PIs/CoFINs a citada receita.

(e) 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 inci-
dentes sobre os imóveis da TElos no período de 1989 a 2002, questionamentos estes que: (i) para o 
período de 1989 a 1993, consistem no ajuizamento de 15 ações de execução pelo Município, cujos 
valores estão integralmente depositados judicialmente pela TElos; e (ii) para o período de 1994 
e 1997, consistem em medidas cautelares ajuizadas pela TElos em que, em cada exercício, foram 
depositados judicialmente os valores integrais das cotas e taxas referentes a todas as inscrições imo-
biliárias 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 exer-
cícios 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.

8.2 Contingências ativas
A TELOS é beneficiária na vitória obtida na ação judicial transitada em julgado pa-
trocinada pela Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Comple-
mentar (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 obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento (oFNDs), emitidas pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), em decorrência da substituição do Índi-
ce 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 desenvolvimento 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 
Tribunal 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 monetariamente para dar início à ação de execução.

Em maio de 2011, houve consenso sobre os valores totais que deveriam ser ajuiza-
dos na execução e sobre a parcela que cada entidade faria jus. A TElos, após valida-
ção 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.

A respeito da execução foi proferida nova decisão sobre o desmembramento, na 
qual, determinou que a execução se faça em separado, mediante interposição, por 
cada entidade beneficiária do resultado da sentença, em processos executórios 
próprios, a serem livremente distribuídos nos juízos competentes. A ABRAPP em 
11 dezembro de 2013 recorreu da decisão, requerendo que tal recurso seja distri-
buído para o Desembargador luiz Paulo, que deu vistas para a União Federal em 
19/12/2013. os autos foram encaminhados para a Advocacia Geral da União, para 
devolução após o recesso forense (20/12/2013 a 06/01/2014). 

Quanto à Ação Rescisória tendo em vista que os embargos de declaração opostos, 
tanto pela ABRAPP quanto da União Federal, foram rejeitados, em 06/09/2013 a 
ABRAPP interpôs Recurso Extraordinário para o sTF e Recurso Especial para o sTJ. A 
União Federal por sua vez também interpôs estes mesmos recursos, que aguardam 
a apreciação pela Vice-Presidência do TRF-2ª Região, para a subida aos tribunais 
superiores. No caso da ABRAPP o recurso visa à discussão sobre a redução dos ho-
norários, já a União Federal pretende levar a discussão, de todo o mérito da causa.

Desta forma a TElos, com base na opinião legal de seus assessores jurídicos, não 
registrou contabilmente este ativo contingente.
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9 PATRIMônIo SoCIAl
a. Mutação do patrimônio social

PATRIMônIo DE
CoBERTuRA Do PlAno

Saldo em 31 de dezembro de 2013

superávit do período
Constituição de provisões matemáticas
e reversão de fundos

Saldo em 31 de dezembro de 2014

FunDoS

5.647.831

39.051
175.232

5.862.114

130.107

-
9.945

140.052

b. Patrimônio de cobertura do plano
Composição consolidada das provisões matemáticas:

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 
encargos assumidos pela TElos em relação aos assistidos em gozo de rendas de 
complementações de aposentadorias e pensões, e em 2013, o valor atual das con-
tribuições 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 PCV-I, a provisão matemática de benefícios concedidos correspon-
dente à modalidade de renda mensal vitalícia é o valor atual dos encargos assumi-
dos pela TElos em relação aos assistidos em gozo de rendas iniciadas de aposen-
tadoria, incapacidade, benefício por morte e benefício proporcional diferido. No 
caso de saque programado, a provisão matemática de benefícios concedidos é o 
saldo de conta total do participante.

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 
pensões e o valor atual das contribuições que por eles e pelos patrocinadores ve-
nham a ser recolhidas à TElos para a sustentação dos referidos encargos, de acordo 
com o plano de custeio em vigor.

No caso do PCV-I, a provisão matemática de benefícios a conceder é o saldo das 
contas previdenciárias dos participantes que ainda não estão em gozo de benefício 
de prestação continuada, e 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:

2014

Provisões matemáticas:
Benefícios concedidos:
   PBD
   PCV-I

Benefícios a conceder:
   PBD
   PCV-I

2013

1.945.852
1.757.918
3.703.770

1.827
1.452.920
1.454.747
5.158.517

1.826.152
1.691.248
3.517.400

1.557
1.346.396
1.347.953
4.865.353

(i) Taxa de desconto a valor presente
de obrigação atuarial:
   PBD
   PCV-I

(ii) Taxa de rendimento esperado sobre os ativos
do plano:
   PBD
   PCV-I

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

(iv) Taxa anual de inflação a longo prazo

(v) Capacidade salarial e de benefícios

Inflação + 4,50% a.a.
Inflação + 4,50% a.a.

Inflação + 6% a.a.
Inflação + 6% a.a.

Inflação

4,50% a.a.

0,98(*)

FAToRES EConôMICoS

(*) Fator que reflete a perda do poder aquisitivo, em termos reais, ocorrida nos salários e benefícios, calculado em função
do nível de inflação estimado no longo prazo e da frequência de reajustes.
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f. Fundos Previdenciais
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.

O total de fundos previdenciais em 31 de dezembro de 2014 é de R$ 122.626 
(2013: R$ 107.506), composto conforme abaixo:

• Fundo de Cobertura de Oscilação de Riscos do PBD - Instituído para dar cobertura 
a eventuais desvios desfavoráveis na ocorrência de eventos previstos no plano de 
custeio relacionados à longevidade e morbidez da massa, à inflação projetada, aos 
retornos esperados dos investimentos e a outros que afetem o plano conforme des-
crito em nota técnica atuarial. A contribuição para esse fundo é exclusiva do patro-
cinador e dos participantes autopatrocinados, e corresponde à aplicação da taxa de 
0,285% sobre a folha de salário de participação dos participantes e autopatrocinados 
remanescente no plano.

• Fundo por Perda de Saldo - De acordo com o artigo 28 do Regulamento do 
PCV-I, é constituído pelo saldo positivo originado da diferença apurada entre o 
valor resgatado ou da portabilidade pelo participante em caso de término do 
vínculo empregatício e por seu saldo de conta, sendo sua utilização estabelecida 
no plano de custeio anual, podendo ser utilizado para a cobertura de oscilações 
desfavoráveis na ocorrência de eventos previstos no plano de custeio relacio-
nados à longevidade e à morbidez da massa, à inflação projetada, aos retornos 
esperados dos investimentos e a outros que afetem o plano, conforme descrito 
em nota técnica atuarial.

e. Equilíbrio técnico
o superávit técnico é constituído pelo excedente patrimonial em relação aos com-
promissos totais da Fundação. Desse excedente, o valor correspondente a até 
25% das provisões matemáticas é destinado à reserva de contingência, classifica-
da em subgrupo do superávit técnico, e o restante, se houver, por força da legis-
lação, deve ser destinado a reservas para ajuste do plano. No exercício findo em 
31 de dezembro  de 2014 existe no PBD uma Reserva Especial no montante de  
R$ 79.403 (2013: R$ 219.677).
Em atendimento a proposta do Conselho Deliberativo da Telos enviada a superin-
tendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC em 13/01/2014, entrou 
em vigor a partir de 2 de maio de 2014 o novo Regulamento do Plano de Benefício 
Definido (PBD), após aprovação da PREVIC e publicação no Diário Oficial da União. 
A alteração aprovada extinguiu definitivamente a contribuição previdenciária de 9%, 
mensalmente descontada sobre o valor do Benefício dos Assistidos da TElos, a par-
tir de maio de 2014.

o impacto contábil em decorrência da eliminação das contribuições dos assistidos 
representou um incremento nas Provisões Matemáticas de R$117.932 em 2014.

2014

(i) Tábua de mortalidade geral:
PBD

PCV-I

(ii) Tábua de mortalidade de inválidos:
PBD
PCV-I

(iii) Tábua de entrada em invalidez

(iv) Rotatividade

2013

AT 2000
suavizada

em 10%
AT 2000

Cso-80
Cso-58

Tábua Mercer

Não utilizada

AT 2000
suavizada
em 10% 
AT 2000

Cso-80
Cso-58

Tábua Mercer

Não utilizada

FAToRES BIoMÉTRICoS

2014

Fundo de Cobertura de oscilação de Riscos (PBD)
Fundo por Perda de saldo (PCV-I)

2013

15.278
107.348
122.626

14.109
93.397

107.506



*   *   *

Roberto Durães de Pinho
Presidente

CPF: 407.903.637-04

Felipe Xavier 
Contador

CRC RJ-105572-o3

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 
existentes na data da promulgação da lei Complementar nº 109/2001.

A Instrução Conjunta sPC/ANs nº 1, de 18 de dezembro de 2008, estabeleceu crité-
rios 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 entida-
des fechadas de previdência complementar.

As características básicas do Plano de Assistência Médica para Aposentados e Pen-
sionistas (AMAP) são:

• O Plano de Assistência Médica para Aposentados e Pensionistas (AMAP) é um 
plano 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 defini-
dos pela Claro.

• 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  
patrimônio mínimo ajustado exigido pela ANs por meio da RN 160, no montante de  
R$ 4.116 (2013: R$ 3.864). Atualmente, a Claro, Patrocinadora deste Plano, efetua 
mensalmente o pagamento das contraprestações, que são pós-estabelecidas.

Bondinho - Pão de Açúcar



por Planos
Balanço
Patrimonial

Arcos da Lapa
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ATIVo PoR PlAno
31 de dezembro de 2014
Em R$ mil

31 de dezembro de 2013
Em R$ mil

por Planos
Balanço
Patrimonial

  38 
29.388 

 -   
 8.665 

 20.722 
 -   
 -   
 -   

 18.468 
 -   
 -   

 2.254 

 682 
 682 

 -   

 

30.107 

ADMPBD

Disponível 
Realizável 
  Gestão Previdencial 
  Gestão Administrativa 
  Investimentos 
    Créditos Privados e Depósitos 
    Títulos Públicos 
    Ações 
    Fundos de Investimento 
    Investimentos Imobiliários 
    Empréstimos e Financiamentos 
    Depósitos Judiciais/Recursais 

Permanente 
  Imobilizado 

Gestão Assistencial 

Total do Ativo 

PCV-I

 140 
2.607.592 

 6.837 
 7.963 

 2.592.792 
 6 

 333 
 270.035 

 2.159.273 
 155.004 

 8.140 
-   

 
-   
-   

 -   

 2.607.733 

  243 
3.488.970 

 43.383 
 7.807 

 3.437.779 
 -   
 -   
 -   

 3.406.340 
 -   

 31.429 
 10 

 -   
 -   

 -   

 

3.489.213 
 

DESCRIção

7.156 

 

7.156 

AMP

 422 
6.110.179 

 50.220 
 8.665 

 6.051.293 
 6 

 333 
 270.035 

 5.584.081 
 155.004 
 39.569 
 2.264 

 -   
 682 
 682 

 7.156 

 

6.118.438 

ConSolIDADo

 27 
32.808 

 -   
 7.478 

 25.330 
 -   
 -   
 -   

 23.076 
 -   
 -   

 2.254 

 534 
 534 

- 
  
 

33.369 

ADMPBD

Disponível 
Realizável 
  Gestão Previdencial 
  Gestão Administrativa 
  Investimentos 
    Créditos Privados e Depósitos
    Títulos Públicos
    Ações 
    Fundos de Investimento 
    Investimentos Imobiliários 
    Empréstimos e Financiamentos 
    Depósitos Judiciais/Recursais 

Permanente 
  Imobilizado 

Gestão Assistencial 

Total do Ativo 

PCV-I

 191 
2.554.462 

 8.529 
 10.638 

 2.535.294 
 6 

 301 
 317.743 

 2.049.600 
 159.731 

 7.913 
 -   

 -   
 -   

-   
   

 

2.554.653 

 421 
3.270.519 

 54.291 
 10.614 

 3.205.614 
 -   
 -   
 -   

 3.173.376 
 -   

 32.238 
 -   

 -   
 -   

-   
   

 

3.270.940 

DESCRIção

8.763 
 
 

8.763 

AMP

 639 
5.836.537 

 62.820 
 7.478 

 5.766.238 
 6 

 301 
 317.743 

 5.246.052 
 159.731 
 40.151 
 2.254 

 -   
 534 
 534 

8.763 
 
 

 5.846.473 

ConSolIDADo



54

PASSIVo PoR PlAno
31 de dezembro de 2014
Em R$ mil

31 de dezembro de 2013
Em R$ mil

 (6.152)
 -   

 (6.152)
 -   

(8.184)
 -   

 (5.930)
 (2.254)
(15.771)

 -   
 -   
 -   
-   

 -   
 -   

(15.771)
 -   

 (15.771)
 -   
 -   
 -   

 (30.107)

ADMPBD

Exigível operacional 
  Gestão Previdencial 
  Gestão Administrativo 
  Investimentos 

Exigível Contingencial 
  Gestão Previdencial 
  Gestão Administrativo 
  Investimentos 
Patrimônio social
  Patrimônio de Cobertura do Plano
    Provisões Matemáticas 
      Benefícios Concedidos 
      Benefícios a Conceder 
    Equilibrio Técnico 
      Resultados Realizados 
        superávit Técnico Acumulado 
Fundos 
  Fundos Previdenciais 
  Fundos Administrativos 
  Fundos dos Investimentos 

Gestão Assistencial 

Total do Passivo 

PCD

 (3.752)
 (2.875)

 -   
 (878)

(66.411)
 (59.080)

 -   
 (7.331)

(2.537.570)
 (2.514.002)
 (1.947.679)
 (1.945.852)

 (1.827)
(566.323)

 (566.323)
 (566.323)

(23.567)
 (15.278)
 (7.963)

 (326)
 -   
 -   

 (2.607.733)

 (4.221)
 (3.280)

 -   
 (942)

(20.395)
 (20.395)

 -   
 -   

(3.464.597)
 (3.348.112)
 (3.210.838)
 (1.757.918)
 (1.452.920)

(137.274)
 (137.274)
 (137.274)
(116.485)

 (107.348)
 (7.807)
 (1.329)

 -   
 -   

 (3.489.213)

DESCRIção

 -   
 -   

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
 -   
 -   

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 (7.156)

 (7.156)

AMP

 (14.126)
 (6.154)
 (6.152)
 (1.819)

 -   
(94.990)

 (79.475)
 (5.930)
 (9.585)

(6.002.166)
 (5.862.114)
 (5.158.517)
 (3.703.770)
 (1.454.747)

(703.597)
 (703.597)
 (703.597)
 (140.052)
 (122.626)
 (15.771)
 (1.655)

 (7.156)

 (6.118.438)

ConSolIDADo

 (4.536)
 -   

 (4.536)
 -   

(7.581)
 -   

 (5.327)
 (2.254)
(21.252)

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

(21.252)
 -   

 (21.252)
 -   
 -   
 -   

 (33.369)

ADMPBD

Exigível operacional 
  Gestão Previdencial 
  Gestão Administrativo 
  Investimentos 

Exigível Contingencial 
  Gestão Previdencial 
  Gestão Administrativo 
  Investimentos 
Patrimônio social
  Patrimônio de Cobertura do Plano
    Provisões Matemáticas 
    Benefícios Concedidos 
    Benefícios a Conceder 
  Equilibrio Técnico 
    Resultados Realizados 
      superávit Técnico Acumulado 
Fundos 
  Fundos Previdenciais 
  Fundos Administrativos 
  Fundos dos Investimentos 

Gestão Assistencial 

Total do Passivo 

PCD

 (3.101)
 (2.389)

 -   
 (713)

(22.188)
 (14.866)

 -   
 (7.322)

(2.529.363)
 (2.504.313)
 (1.827.709)
 (1.826.152)

 (1.557)
(676.604)

 (676.604)
 (676.604)

(25.050)
 (14.109)
 (10.638)

 (302)
 -   
 -   

(2.554.653)

 (3.606)
 (2.928)

 -   
 (678)

(18.759)
 (18.759)

 -   
 -   

(3.248.575)
 (3.143.518)
 (3.037.644)
 (1.691.247)
 (1.346.396)

(105.874)
 (105.874)
 (105.874)
(105.057)
 (93.397)
 (10.614)
 (1.046)

 -   
 -   

 (3.270.940)

DESCRIção

 -   
 -   

 -   
 -   
 -   
 -   
-   

 -   
 -   
 -   

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 (8.763)

 (8.763)

AMP

 (11.244)
 (5.317)
 (4.536)
 (1.390)

 -   
(48.528)

 (33.625)
 (5.327)
 (9.576)

(5.777.938)
 (5.647.831)
 (4.865.353)
 (3.517.400)
 (1.347.953)

(782.478)
 (782.478)
 (782.478)
 (130.107)
 (107.506)
 (21.252)
 (1.349)

 (8.763)

 (5.846.473)

ConSolIDADo



 Deliberação
do Conselho

Pareceres e

Praia de Ipanema
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braços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertos
de

Avenida Presidente Vargas, 290 - 9º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ

http://www.fundacaotelos.com.br/pdf/parecer-atuarial_da_pbd2014.pdf
http://www.fundacaotelos.com.br/pdf/parecer-atuarial_da_pcvi2014.pdf
http://www.fundacaotelos.com.br/pdf/DCD012015.pdf
http://www.fundacaotelos.com.br/pdf/Parecer_do_conselho_fiscal_2014.pdf
http://www.fundacaotelos.com.br/pdf/Parecer_Final_dez_2014_kpmg.pdf


braços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertosbraços abertos
de

Avenida Presidente Vargas, 290 - 9º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ


