
Ao som dos “Beatles”
Com o tema “Uma vida melhor é fruto de boas escolhas”, 

os encontros da 12ª edição do evento Viver a Vida, 
realizados em Recife, Goiânia, Belo Horizonte e São Paulo, 

foram um sucesso! Confira nas páginas 4, 5 e 6.
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P i n g u e - P o n g u e

Uma  
perspectiva 
otimista para 
o futuro
No 19º Encontro das Associações, Conselheiros e Representantes dos Comitês de Planos, realizado em São Paulo 
no dia 11 de junho, o economista Ricardo Amorim atraiu a atenção dos participantes ao apresentar um quadro 
minucioso e didático da atual situação do Brasil e do mundo em sua palestra “Contexto político atual e impactos 
no cenário econômico”. Com dados e números, Amorim ofereceu à plateia uma análise real - e otimista - 
do momento atual e das perspectivas futuras. Confira três dos principais aspectos abordados:

Crescimento dos emergentes
Nos últimos 15 anos, os países emergentes responderam 
por, em média, 3/4 do crescimento do mundo e os países 
desenvolvidos, por 1/4. Trata-se de uma verdadeira revolução 
na ordem global que começou, sobretudo, com a entrada da 
China na Organização Mundial do Comércio em dezembro 
de 2001, quando o país passou a demandar alimentos e 
matérias-primas como ferro, aço e cimento.

Por ser um grande exportador de tais produtos, o Brasil 
beneficiou-se desse cenário. Para se ter uma ideia, o superávit 
comercial do agronegócio brasileiro, que estava na faixa de 
10 bilhões de dólares nas duas décadas anteriores, chegou 
a 93 bilhões de dólares.

Em função da alta oferta de mão de obra no país mais 
populoso do planeta, o custo do trabalho dos chineses é 
baixo. Como resultado, as empresas migraram sua produção 
para a China, ocasionando a queda brutal dos preços dos 
produtos industrializados mundo afora. Para ser mais 
específico, o preço de uma TV, por exemplo, caiu 20 vezes. 
Ou seja, passamos a pagar menos pelo que trazemos de 
fora e vender mais caro o que exportamos.

Quando a China inunda o mundo de produtos mais baratos, 
a inflação global cai, principalmente a partir de 2002, 
acompanhada da taxa de juros. Com isso, o capital fica mais 
barato no mundo inteiro e, nessa conjunção de fatores, os 
países emergentes crescem mais. Tal movimento é ilustrado 
pelas taxas de crescimento da tabela:

Mesmo diante da redução do ritmo de crescimento da China, 
ainda temos a Índia, o segundo país mais populoso do planeta, 
que deverá sustentar a balança favorável para os emergentes 
pelas próximas décadas. 

Crise dos países ricos
A crise europeia nunca foi resolvida e, por consequência, 
a Europa está vivendo agora sua terceira recessão em sete 
anos. A região tem um problema estrutural, pois adotou uma 
moeda comum, mas cada país tem sua política fiscal e isso 
acaba gerando desequilíbrios significativos como o da Grécia 
hoje. Ou seja, a Europa não tem sido fonte de boas notícias 
e temo que, antes de reverter esse quadro, venham de lá 
notícias ainda piores. 

Br
u

n
o

 N
am

o
ra

to
/S

M
2

Período Mundo Países 
emergentes

Países 
ricos

América 
Latina Brasil

1982 
1994

3,2% 3,4% 3,1% 2,3% 2,4%

1995 
2002

3,5% 4,3% 2,9% 2,2% 2,4%

2003 
2010

4,2% 6,8% 1,7% 4,1% 4,0%

2011 
2015

3,6% 5,0% 1,7% 3,1% 1,5%

CompArAtivo de CresCimeNto
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Além disso, temos de torcer para que não haja crise nos Estados 
Unidos ou na China (que parece estar frente a uma bolha 
imobiliária), o que pode nos pegar no contrapé no momento 
em que estivermos tirando o pescoço para fora d’água.

O crescimento do país demanda também redução de impostos, 
uma legislação trabalhista mais moderna e investimentos 
urgentes em infraestrutura. Em um ranking elaborado pelo 
Banco Mundial com 148 países, a posição do Brasil nos quatro 
modais é vergonhosa: 

Estamos vivendo um momento muito delicado. A economia 
brasileira está doente e o ajuste fiscal faz parte do tratamento. 
Como uma quimioterapia, ele garante a sobrevivência do paciente, 
mas seus efeitos colaterais são muitos difíceis de enfrentar.

Por outro lado, pela primeira vez em cinco anos, é provável 
que terminemos o ano melhor do que começamos e com 
perspectivas mais positivas para o futuro. Se conseguirmos 
controlar a inflação e as contas públicas ainda em 2015, elevando 
a confiança de empresários e consumidores, poderemos retomar 
um ciclo de crescimento mais acelerado e sustentável.

Portanto, para o Brasil voltar a crescer, devemos inicialmente 
tirar o medo de campo. As maiores oportunidades surgem em 
momentos como o que estamos vivendo, com curto prazo 
muito ruim, mas com médio e longo prazos mais favoráveis. 
Temos de tomar decisões que levem em conta essa perspectiva 
mais ampla. A crise nos força a colocar a casa em ordem, a corrigir 
o que estava errado antes e aí, sim, as coisas melhoram. //

P i n g u e - P o n g u e

Os Estados Unidos, por sua vez, vêm se recuperando da crise 
de 2008, mas nunca em sua história houve uma retomada 
tão lenta após uma crise econômica, mesmo diante de um 
estímulo monetário recorde para incentivar o crescimento. 
Apesar da evolução da bolsa norte-americana e da elevação 
do lucro das empresas, o consumo não voltou a crescer como 
antes de 2008 e isso indica que há uma fragilidade iminente.

A situação do Brasil
De 2011 a 2015, o ritmo do crescimento nos países emergentes 
e no mundo vem desacelerando, apesar de ser o segundo 
maior da história. Já no Brasil, por razões particulares, a situação 
piorou muito mais. Estamos diante de um cenário de queda 
do PIB, aumento do desemprego, elevação da inflação, queda 
da confiança do consumidor e dos empresários... Para reverter 
esse quadro, é preciso colocar a casa em ordem, ajustando as 
contas públicas, controlando a inflação e tomando medidas 
que estimulem a competitividade e a produtividade no país. 

modal posição no ranking

Rodovias 120º lugar

Ferrovias 103º lugar

Portos 131º lugar

Aeroportos 123º lugar

O u v i n d o  v o c ê

A Fundação Itaú Unibanco está 
pronta para ouvir os assistidos, 
atender suas necessidades e 
aperfeiçoar seu atendimento.

para contatar a entidade, 
você pode utilizar o canal  
de relacionamento de  
sua preferência:

pessoalmente
em Belo Horizonte (mG)
De 2ª a 6ª feira – das 10h às 17h*
Rua Albita, 131 – 4º andar | Cruzeiro
CEP 30310-160

em Curitiba (pr)
De 2ª a 6ª feira – das 10h às 17h*
Rua Marechal Deodoro, 869 – 17º andar | Centro 
CEP 80060-010

em Goiânia (Go)
De 2ª a 6ª feira – das 10h às 17h*
Av. República do Líbano, 1551 – Sala 602
Ed. Vanda Pinheiro | Setor Oeste
CEP 74125-125

em recife (pe)
De 2ª a 6ª feira – das 10h às 17h
Av. Rui Barbosa, 251 – 4º andar
Ed. Parque Amorim | Graças
CEP 52011-040 

em são paulo (sp)
De 2ª a 6ª feira – das 10h às 17h* 
Rua Carnaubeiras, 168 – 3º andar  | Jabaquara 
CEP 04343-080
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envie sua sugestão de matéria para  
o Canal “Fale Conosco”. participe!

por telefone ou fax
Belo Horizonte (mG)
De 2ª a 6ª feira – das 10h às 17h*
Fones 31 3280 5967 / 5968 / 5969
Fax 31 3280 5965

Curitiba (pr)
De 2ª a 6ª feira – das 10h às 17h*
Fone 41 3544 8000 | 0800 722 8040

Goiânia (Go)
De 2ª a 6ª feira – das 10h às 17h*
Fone 62 4005 4141 | Fax 62 4005 4137

recife (pe)
De 2ª a 6ª feira – das 10h às 17h
Fones 81 3413-4869 / 4859
Fax 81 3413-4868

são paulo (sp)
De 2ª a 6ª feira – das 8h às 19h*
Fone 11 4002 1299 | Fax 11 5015 8443

demais localidades:
Fone 0800 770 2299 | Fax 11 5015 8443

pela internet
www.fundacaoitauunibanco.com.br
Canal “Fale Conosco”.

ricardo Amorim 
CEO da Ricam Consultoria Empresarial, atua na indústria financeira 
desde 1992. Trabalhou em Nova York, Paris e São Paulo como 
economista, estrategista e gestor de investimentos. É um 
dos debatedores do programa Manhattan Connection, da Globo 
News, desde 2003 e colunista na revista IstoÉ.

Sem uma crise de tamanhas proporções, 
dificilmente a sociedade brasileira se mobilizaria 
para mudar o país. Não é à toa que o ideograma 
chinês para crise e oportunidade é o mesmo. 
Sabedoria milenar…
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Belo Horizonte

Cada ano fica melhor! o jantar  
estava ótimo, o atendimento foi  
muito especial, o lugar era agradável  
e a banda animou todo mundo.  
Heloisa Maria Palhares Vecchio

R e l a c i o n a m e n t o

Uma noite de 
muitas memórias 
ao som dos Beatles

Realizado em Recife, Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo e 
Curitiba, o evento dos assistidos mais uma vez demonstrou 
que, de fato, “Uma vida melhor é fruto de boas escolhas”. 
Como foi a escolha de trabalhar em uma organização  
- o grupo Itaú Unibanco - que valoriza seus profissionais 
tanto durante sua vida ativa quanto na aposentadoria.  
Prova disso são os investimentos feitos nos planos de 
benefícios que oferecem, hoje, aposentadorias ou pensões 
para mais de 14 mil assistidos.

Nos eventos, a possibilidade de rever antigos colegas de 
trabalho trouxe de volta o clima de união vivido “nos velhos 
tempos”. Por todos os lados, viam-se abraços, sorrisos, 
conversas animadas e muita emoção!

Após o coquetel, seguido de jantar, o ponto alto das festas 
foi, sem dúvida, a apresentação do grupo Hey Jude, cover 
do quarteto mais famoso do mundo: Os Beatles! Com hits 
como She Loves You, Yellow Submarine e Yesterday, a banda 
eletrizou os convidados que dançaram e cantaram as quase 
30 músicas tocadas em cada festa. 

Em sua 12ª edição, o evento foi novamente um sucesso e 
vem se tornando um momento privilegiado para se lembrar 
do passado, celebrar o presente e programar o futuro. 
A começar pela expectativa do próximo encontro! //

4 Com você
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maravilhoso, tudo impecável!  
vim de poços de Caldas especialmente  
para participar e foi inesquecível.  
Leonia Morais Orfão da Silva

São Paulo

Nota 10 para os responsáveis pelos 
preparativos! sou aposentado 
há mais de cinco anos e foi 
emocionante rever os colegas.  
José Donizete Poloni

É uma festa muito bem organizada,  
desde a recepção até o último minuto!  
Além disso, é também uma oportunidade 
para fazer  novos amigos.  
David Luiz da Silva

R e l a c i o n a m e n t o

A realização desse grande encontro 
todos os anos é muito importante,  
a entidade está de parabéns.  
o show estava incrível!  
Sonia de Fatima Lopes

Não sei nem como agradecer à 
Fundação! É um momento único, 
esperado com muita alegria durante 
o ano todo.  
Elizete Kimura
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R e l a c i o n a m e n t o

Goiânia

Recife

Foi uma surpresa enorme quando vi 
quem faria o show! Fiquei com uma 
excelente lembrança da festa.  
Mararlene Guimarães Brum

Nunca perdi um evento. revivi 
minha juventude, dancei todas as 
músicas, aproveitei ao máximo.    

Edivalda Calaça

o mais marcante é o reencontro 
com as pessoas. o tempo às vezes 
nos distancia, mas por uma noite 
ficamos novamente todos juntos!   
Leda Maria Lins de Menezes

É muito gratificante!  
Fazemos parte de uma entidade 
que vê o assistido como alguém 
que merece respeito e uma  
acolhida fraterna.   
João Vicente Torres



7Julho/Agosto 2015

A  F u n d a ç ã o  e m  n ú m e r o s
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resultado Acumulado 
no período PAC Itaubanco 

CD
Franprev 002

 
Itaulam Itaubank Futuro 

Inteligente
Itaú BD Itaú CD Prebeg BD UBB 

Prev
Planos 

Banorte
Itaucard 

BD
Itaucard 

Suplementar
Total

Contribuições recebidas  0,1  16,3  0,8  11,6  0,2  8,1  27,4  8,9  2,6  9,9  -    0,1  0,4  0,6  87,0 
Benefícios pagos  (150,6)  (88,9)  (6,1)  (47,6)  (0,6)  (16,3)  (18,7)  (3,7)  (3,8)  (38,0)  (3,2)  (3,9)  (0,3)  (0,4)  (382,1)
resultado dos investimentos  478,5  516,8  19,1  158,7  2,6  33,1  66,4  22,1  11,6  113,3  3,1  3,6  1,2  0,9  1.431,0 
despesas Administrativas  (6,1)  (12,2)  (0,4)  (2,3) –  (1,1)  (3,1)  (0,6)  (0,3)  (1,5)  (0,1)  (0,1)  (0,1)  –    (27,9)
provisões matemáticas  (338,8)  (322,3)  (14,7)  (119,9)  (2,4)  (23,6)  (98,0)  (27,6)  (8,0)  (78,3)  (1,5)  0,3  (1,2)  (1,1)  (1.037,1)
provisões para Contingências  (4,4)  0,4 –  16,8 – –  0,5 – –  (2,6)  (0,3) – –  –    10,4 
Constituição / reversão 
de Fundos  –    (110,1) – – –  (0,2)  25,8  (0,1)  (0,4) – – – –  –    (85,0)

resultado do período  (21,3) –  (1,3)  17,3  (0,2) –  0,3  (1,0)  1,7  2,8  (2,0) – –  –    (3,7)

(junho/2015)/ (em milhões de reais)

posição patrimonial
Ativo PAC Itaubanco 

CD
Franprev 002

 
Itaulam Itaubank Futuro 

Inteligente
Itaú BD Itaú CD Prebeg BD UBB 

Prev
Planos 

Banorte
Itaucard 

BD
Itaucard 

Suplementar
Total

Realizáveis  0,7  0,3  –    0,3  –    0,1  0,2  0,1  0,1  4,5  0,1  0,1  0,2  0,1  6,8 
Investimentos  6.466,6  8.352,6  233,8  1.974,4  37,4  542,2  1.222,7  286,6  166,6  1.469,8  56,4  81,3  54,2  39,7  20.984,3 
Outros  76,5  5,7  0,2  25,5  0,2  0,6  6,0  0,3  0,2  8,5  0,2  1,0  –   –  124,9 

total  6.543,8  8.358,6  234,0 2.000,2  37,6  542,9  1.228,9  287,0  166,9  1.482,8  56,7  82,4  54,4  39,8 21.116,0 

posição patrimonial
Passivo PAC Itaubanco 

CD
Franprev 002

 
Itaulam Itaubank Futuro 

Inteligente
Itaú BD Itaú CD Prebeg BD UBB 

Prev
Planos 

Banorte
Itaucard 

BD
Itaucard 

Suplementar
Total

exigíveis  139,4  18,1  1,1  114,5  0,1  1,8  10,5  1,4  1,0  109,6  0,9  2,6  0,3  0,2  401,5 
Operacional  16,2  6,0  0,6  5,0  0,1  0,9  3,0  1,1  0,8  11,0  0,4  1,1  0,3  0,2  46,7 
Contingencial  123,2  12,1  0,5  109,5  –    0,9  7,5  0,3  0,2  98,6  0,5  1,5 – –  354,8 
passivo Atuarial  5.977,8  5.813,3  226,6  1.860,7  36,5  540,3  1.140,3  283,7  176,6  1.237,1  56,5  184,9  49,8  39,2  17.623,3 
superávit / (déficit) 
Acumulado

 426,6  –    6,3  25,0  0,5  –    0,3  (0,2)  (11,4)  136,0  (0,7)  (105,1)  0,6 –  477,9 

Fundos  –    2.527,2  –   0  0,5  0,8  77,8  2,1  0,7  0,1  –   –  3,7  0,4  2.613,3 

total  6.543,8  8.358,6  234,0 2.000,2  37,6  542,9  1.228,9  287,0  166,9  1.482,8  56,7  82,4  54,4  39,8 21.116,0 

(junho/2015)/ (em milhões de reais)

por perfil

Composição dos investimentos

Itaubanco CD

Itaubank

sua rentabilidade
Os participantes dos 
planos itaubanco Cd, 
itaubank e Futuro 
inteligente podem 
consultar as rentabilidades 
dos perfis de investimento 
no site da Fundação 
Itaú Unibanco.

Renda Variável

I móveis

Mult imercado

I nf lação Pr ivada

Pref ixado

I nf lação Públ ica

CDI  Públ ico

Emprést imos

CDI  Pr ivado

Moderado Conservador Ultraconservador Fundo PrevidencialArrojado

6%

32%
47%

32%

68%

32%

68%

32%

68%

1%
7% 7%

13%

44%

40%
1%

2%

3%
9%

3%

9%

32%

24%20%

Moderado

Futuro Inteligente
Fundo PrevidencialUltraconservadorArrojado

Ultraconservador

Conservador

Conservador

Moderado

36%

10%

4%

20%

13%4%

13%

20%

2%10%

3%

8%

32%

25%

28%

8%

11%

21%

32%

PAC
5%
7% 2%

6%

18%

62%

Franprev

82%

14% 4%

002

15%

76%

1% 2%
6%

Itaulam Suplementar

65%

21%

9%

5%

Itaú CD

22%

29%

44%5%
Prebeg

62%

15%

5% 14%
4%

BD UBB Prev

75%

11% 14%

4%

14%5%

35%

10% 11%

21%

Arrojado

6%
1%

8%
6%

32%
47%

5%

32%
46%

2%
7%8%

20%

3%

32%

24%

9%
3%

9%

(junho/2015)

Itaulam Básico
7%11%

82%

Itaú BD

10%8%

82%

Banorte
3%

1%
11%

6%

79%

5%

9%

13%

14%

35% 20%

4%

participantes 
PAC Itaubanco CD Franprev 002

 
Itaulam Básico Itaulam Suplementar Itaubank Itaú BD Itaú CD Futuro Inteligente Prebeg BD UBB Prev Itaucard BD Itaucard Suplementar Planos Banorte Total

Ativos 946 11.423 280 1.108 17 17 1.261 983 503 5.663 387 5 804 447 2 23.846
Assistidos* 4.316 3.735 299 2.749 7 7 245 190 111 819 1.446 254 15 10 531 14.734
Autopatrocinados 1.419 3.017 65 378 4 4 85 10 61 318 7 – 14 18 0 5.400
BPD/Vesting 1.234 2.627 68 40 30 16 1.021 862 254 2.134 23 – 575 108 0 8.992
Em fase de opção 431 386 6 29 0 0 121 27 71 734 18 – 134 73 0 2.030
total 8.346 21.188 718 4.304 58 44 2.733 2.072 1.000 9.668 1.881 259 1.542 656 533 55.002

(junho/2015)/ (em milhões de reais)

(junho/2015)/ (em milhões de reais)

* Os dados da Posição Patrimonial, 
Resultado Acumulado no Período e 
Composição dos Investimentos do 
Plano de Aposentadoria Redecard e  
do Plano de Aposentadoria 
Suplementar Redecard serão 
divulgados a partir da próxima 
edição do “Com você”.

Itaucard BD

100%

Itaucard Suplementar

100%
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(MTb 20.273) • Projeto gráfico: Megalodesign • A Fundação Itaú Unibanco não se responsabiliza por decisões tomadas com base nas matérias divulgadas nesta  
publicação. Tiragem: 14.760 exemplares.

Previc aprova incorporação 
da Bemgeprev
A Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(Previc) publicou, no dia 27 de julho, a liberação da incorporação 
da Fundação Bemgeprev à Fundação Itaú Unibanco. Com 
a aprovação, a Fundação irá assumir todos os processos 
administrativos relativos à gestão do plano ACMV como 

pagamento de benefícios, programa de empréstimos, 
comunicação e atendimento. Dessa forma, o ACMV - que conta 
com mais de 1.000 assistidos - passa a ser o 16º plano incorporado 
à Fundação Itaú Unibanco, fortalecendo sua posição como 
a 5ª maior entidade de previdência complementar do país.

Comitê 
do plano 
Banorte

Em setembro, ocorrerá o reajuste dos benefícios pagos 
pela Fundação Itaú Unibanco aos assistidos (aposentados 
e pensionistas) de alguns de seus planos, conforme as 
regras a seguir:

002:
 ■  Benefícios concedidos entre 01/02/94 e 27/03/05 - 

pela variação da CCT Bancários (Convenção Coletiva 
de Trabalho). 

 ■  Benefícios concedidos a partir de 28/03/05 – pelo INPC-
IBGE acumulado entre 1º de setembro de 2014 e 31 de 
agosto de 2015.

Franprev:
 ■  Pelo INPC-IBGE acumulado entre 1º de setembro 

de 2014 e 31 de agosto de 2015.

itaú Bd e Cd:
 ■  Benefícios concedidos até dezembro de 2009 pela 

patrocinadora Orbitall – pelo índice do “Sindicatão” 
que ocorre em agosto.

reajuste anual dos benefícios
 ■  Benefícios concedidos até dezembro de 2009 pela 

patrocinadora Credicard - pela variação da CCT Bancários 
(Convenção Coletiva de Trabalho).

 ■  Benefícios concedidos a partir de janeiro de 2010 - pela 
variação da CCT Bancário (Convenção Coletiva de Trabalho).

itaulam Básico:
 ■  Benefícios concedidos antes de 30/12/2005 - pela variação 

da CCT Bancários (Convenção Coletiva de Trabalho).

 ■  Benefícios concedidos a partir de 30/12/2005 - pelo 
INPC-IBGE acumulado entre 1º de setembro de 2014 
e 31 de agosto de 2015.

itaulam suplementar:
 ■  Pela variação da CCT Bancários (Convenção Coletiva 

de Trabalho).

prebeg:
 ■  Pelo INPC-IBGE acumulado entre 1º de setembro 

de 2014 e 31 de agosto de 2015. //

De 22 a 24 de julho, foram realizadas as eleições para formar o primeiro 
Comitê do Plano Banorte que será composto por quatro membros efetivos 
e quatro suplentes, sendo quatro indicados pelas patrocinadoras e quatro 
escolhidos diretamente pelos assistidos. 
Os candidatos eleitos pelos assistidos foram: Isaltino Bezerra e Silva e Antonio 
Camara Ferreira, os mais votados, como membros efetivos; e Heleno Ventura 
Torres e Manfredo de Andrade Sarda como respectivos suplentes. A posse 
dos participantes do Comitê do Plano Banorte ocorreu no dia 30 de julho. 
Confira a composição completa no site www.fundacaoitauunibanco.com.br, 
na rota Institucional -> Administração. //

Obs.: Os reajustes que envolvem o CCT Bancários e o Sindicatão dependem de fechamento de acordo com os respectivos sindicatos


