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Benefícios 
revistos
O que é a 
convocação que 
vem sendo realizada 
pelo INSS e quais os 
seus impactos.

Imposto  
de Renda
Entenda como 
funciona a 
tributação do  
seu benefício pago 
pela Fundação.

Acompanhe a cobertura do evento “Viver a vida” 2018 que 
demonstrou, mais uma vez, como a Fundação procura sempre 
estar ao lado de seus assistidos, construindo uma história de 
muito respeito, admiração e emoção.

Uma coleção de 
grandes momentos!
Uma coleção de 
grandes momentos!

https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/fale-conosco
https://www.fundacaoitauunibanco.com.br
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Mais um momento 
muito especial  
de nossa história!

“É uma festa que 
celebra a vida!  Para 
nós, dirigentes 
da Fundação, 
ela representa o 
reconhecimento de 
nosso trabalho: ver 
as pessoas felizes, se 
relacionando, tendo 
um convívio social 
ativo. É uma satisfação 
imensa vivenciar 
esse momento e 
poder, de alguma 
forma, contribuir e 
proporcionar essa 
experiência para os 
nossos assistidos.”
Essa avaliação do diretor 
presidente da Fundação, 
Reginaldo Camilo, resume bem 
a disposição com que o evento 
“Viver a vida” é preparado, a 
cada ano, desde sua primeira 
edição, em 2004.

Com o tema “Colecionar 
bons momentos faz parte 
da sua história. Planeje 
seu futuro para continuar 
vivendo seu presente!”, 
os eventos de 2018 nas 
cidades de Recife, Goiânia, 
São Paulo, Curitiba e Belo 
Horizonte cumpriram a 
missão de promover o  
(re)encontro entre os 
assistidos e sua integração 
com a Fundação, além de 
divulgar mensagens de 
educação financeira.  
Tudo isso numa noite muito 
agradável, com um jantar 
bastante elogiado e um 
show da Forever Young 
Band que interpretou os 
maiores sucessos do cantor  
 Rod Stewart. 

Fotos e vídeo!
Em breve, as fotos e os vídeos dos encontros 
“Viver a vida” 2018 estarão disponíveis no 
site da Fundação. 

Você poderá visualizar a cobertura 
completa, acessando Mural > Eventos. 

Nas próximas 
páginas, a festa  

em São Paulo, Belo Horizonte, 

Goiânia, Curitiba e Recife.

https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/mural/eventos
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“Não conseguia parar na minha mesa com 
tantas pessoas para rever! É muito gratificante 
reencontrar tantos amigos em uma noite só e 
em uma festa tão bacana.” 

Berenice Augusta Salvador

“De 1 a 10, dou nota 11!  
É sempre bastante  
gratificante participar  
dessa confraternização  
tão bem cuidada em  
todos os detalhes.”  

Juarez Santos Balieiro

“Tudo perfeito: comi, bebi, bati papo com muita 
gente! O jantar estava maravilhoso, o show foi muito 
animado...  Sem dúvida, nos sentimos valorizados 
com essa bela comemoração.”

Cleonice Cavalcanti de Souza

“Somos uma grande família e 
esse evento promove a união 
dessa família! É uma festa 
linda, bem organizada,  
com todos muito felizes.” 

Olga Luzia de Freitas



re
la

ci
on

am
en

to

fiq
ue

 p
or

 d
en

tro

im
po

st
o d

e r
en

da

in
ve

st
im

en
to

fu
nd

aç
ão

 em
 nú

m
er

os

ac
on

te
ce

hi
st

ór
ia

 d
e v

id
a

2018
mai/jun 

“É uma noite extraordinária, repleta de bons 
momentos! O encontro com os colegas e 
amigos, a música, o local, a organização 
impecável... Tudo perfeito.” 

Joaquim Tiburcio Sobrinho

“Também fazemos novos amigos nessas confraternizações 
que são cheias de emoção. É realmente inesquecível:  
todos estão com brilho nos olhos!” 

Cássia Terezinha Barboza de Almeida Melazo

“Foi gostoso demais, fui com minha esposa – não 
ando sem ela! – e nos divertimos muito. A organização 
estava perfeita.” 

Luizmar Gonzaga

“Essa iniciativa tem um significado especial, 
principalmente porque estreita o relacionamento tanto 
entre os assistidos como entre nós e a Fundação.” 

Lomério Antônio de Oliveira
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“Trabalhava em São Paulo e vim para Curitiba depois  
que me aposentei. É muito bom sermos lembrados pela 
entidade dessa forma!”

Vitorino Luiz Michelon

“Um evento muito alegre que, a cada ano, fica melhor.  
As conversas são animadas e o jantar é ótimo!” 

Maria Raimunda Araújo Bandeira

“Moro em Fortaleza, 
minha esposa e eu viemos 
especialmente para 
participar e valeu o esforço 
da viagem, conversei com 
diversos amigos. Foi uma 
grande satisfação!” 

Tarciso Machado 
Aguiar

“O ambiente foi muito acolhedor! 
Trata-se de uma oportunidade 
única que temos para rever  
tantos colegas.” 

Paulo Rubens Freire Vilar



INSS deverá rever mais de 
1,5 milhão de benefícios 
O Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) iniciou, no segundo 
semestre de 2016, uma ampla 
revisão de seus benefícios de 
auxílio-doença e aposentadoria 
por invalidez. Estão sendo 
convocados os segurados que 
recebem esses benefícios há 
mais de dois anos sem passar 
por avaliação médica. Ao todo, 
deverão ser reanalisados mais 
de 1,5 milhão de casos - 552.998 
auxílios-doença e 1.004.886 
aposentadorias por invalidez 
- em uma megaoperação que 
vem sendo realizada em todo 
o país. Para entender melhor 
essa iniciativa, o “Com você” 
entrevistou o ministro do 
Desenvolvimento Social,  
Alberto Beltrame. Acompanhe:

M
au

ro
 V

ie
ira

/A
SC

O
M

/M
D

S

Alberto Beltrame, 
ministro do 
Desenvolvimento 
Social
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Quando o processo deverá  
ser concluído?
A revisão teve início no segundo 
semestre de 2016 e o prazo de 
encerramento é dezembro de 
2018. A ideia depois é retomar  
a periodicidade correta -  
ou seja, dois anos para  
auxílio-doença e seis meses  
para aposentadoria por invalidez 
– para não acumular mais  
esse tipo de passivo e manter 
uma gestão eficiente dos 
benefícios previdenciários.

Por que o governo resolveu 
realizar essa ação? 
Por regra, os benefícios de auxílio-
doença devem ser revisados de dois 
em dois anos e as aposentadorias por 
invalidez de seis em seis meses. Por 
algum motivo, o INSS não realizou 
a revisão em gestões anteriores. 
Isso gerou um enorme passivo 
de benefícios sem revisão, o que 
ocasionou pagamentos indevidos. 
Nosso objetivo é rever essa situação 
e direcionar os recursos públicos a 
quem realmente necessita. 

Quais os resultados já obtidos?
Até o início de maio, haviam sido 
realizadas 554.670 perícias (344.820 
de auxílios-doença e 209.850 de 
aposentadorias por invalidez). Entre os 
benefícios analisados, 277.419 auxílios-
doença e 63.141 aposentadorias por 
invalidez foram cessados. O processo 
de revisão já gerou uma economia de 
R$ 8,2 bilhões anuais, somente com os 
casos de auxílios-doença.

Como funciona o processo? 
Depois de receber a carta de 
convocação, o beneficiário tem cinco 
dias úteis para agendar a perícia pelo 
número de telefone 135. O beneficiário 
que não atender à convocação ou 
não comparecer na data marcada 
terá o benefício suspenso. A partir 
da suspensão, a pessoa tem até 60 
dias para procurar o INSS e agendar 
a perícia. Se não o fizer nesse prazo, 
o benefício será cancelado. Na data 
da avaliação, o segurado deve levar a 
documentação médica disponível como 
atestados, laudos, receitas e exames.

O beneficiário que não 

atender à convocação ou não 

comparecer na data 

marcada terá o benefício 
suspenso.



Os impactos na Fundação
Conforme estabelecem os  
Regulamentos dos planos, o pagamento 
de auxílio-doença ou benefício por 
invalidez depende da concessão de 
benefício equivalente pela Previdência 
Social (INSS). Ou seja, se houver suspensão 
de pagamento desses benefícios pelo 
INSS, o mesmo ocorrerá na Fundação.

Para garantir o cumprimento  
dessa condição, a Fundação solicita 
o extrato de pagamento do INSS - 
mensalmente para o auxílio-doença e 
anualmente para benefício por invalidez. 
O assistido é responsável por informar  
à entidade eventuais alterações  
no valor pago, bem como a  

554.670 

Perícias realizadas 

344.820  

Auxílios-doença

209.850  

Aposentadorias  
por invalidez

340.560 

Benefícios cessados

277.419  

Auxílios-doença

63.141 

Aposentadorias  
por invalidez

(até o início de maio/2018)

Os númerOs da OperaçãO

R$ 8,2 bilhões

Economia anual gerada  

somente com a revisão dos  
auxílios-doença

Como a pessoa deve proceder caso 
queira recorrer da decisão?
O beneficiário que não concordar 
com o resultado da perícia tem 30 
dias para entrar com recurso no 
Conselho de Recursos do Seguro 
Social (CRSS). É necessário agendar 
atendimento pessoal (via site ou 
pelo telefone 135) ou enviar o 
recurso (escrito e assinado), bem 
como os documentos que queira 
juntar ao processo, por correio, ao 
custo de correspondência comum 
ou de correspondência comum  
+ AR (Aviso de Recebimento).  
O envio pode ser feito para 
qualquer agência do INSS, 
preferencialmente a que emitiu a 

decisão. Caso perca o período de 
recurso, o cidadão pode registrar 
uma nova solicitação de benefício.

Como o governo avalia esse 
processo?
A perícia médica segue todos os 
requisitos éticos, morais e técnicos. 
Estão sendo cessados apenas os 
benefícios considerados indevidos, 
em casos nos quais os peritos avaliam 
que os segurados recuperaram a 
capacidade para o trabalho. Temos 
contado com a ampla adesão desses 
profissionais, permitindo que mais 
perícias sejam realizadas por dia, o 
que vem impulsionando o programa e 
nossos objetivos.

n Pelo canal Fale Conosco 

n Pela Central de Atendimento 

n Pessoalmente em uma das sedes da Fundação 

n Pelo correio (é importante certificar o recebimento da 
correspondência pela Fundação)
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o

suspensão ou cancelamento do 
benefício pelo INSS. Caso a Fundação 
não seja avisada de imediato, assim  
que tomar conhecimento do fato, o 
benefício pelo plano também será 
suspenso ou cancelado e serão cobrados 
os valores pagos indevidamente  
desde a data da cessação pelo INSS, 
atualizados pelo índice e juros do plano 
até a data da devolução.

A Fundação encaminhará, então, 
correspondência ao assistido, 
comunicando sua situação e a cobrança 
dos valores retroativos, se houver,  
além das orientações para evitar perda 
de direito no plano.

Co
m

o

Verifique no site da Fundação  
os planos que oferecem 
benefício por invalidez e/ou 
auxílio-doença (vale destacar 
que esses benefícios possuem 
nomenclaturas e regras 
diferentes conforme seus 
Regulamentos), acesse o  
Guia do seu plano, em  
Planos > escolha seu plano > 
Guia do Plano.

https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/fale-conosco
https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/planos


Como funcionam 
os regimes  
de tributação

Seu plano é BD?

Então, o seu é o Regime Progressivo, 
como estabelece a legislação. 
Portanto, esta é a forma de tributação 
mensal de seu benefício.

Seu plano é CD ou CV?

Então, você pôde optar, na adesão* ao 
plano, entre o Regime Progressivo e o 
Regime Regressivo.

Qual é O mOdelO  
dO seu planO?
Benefício Definido (BD)

n PAC
n Franprev
n 002
n Itaulam Básico
n Itaú BD
n Prebeg
n ACMV
n BD UBB Prev
n Banorte
n Itaucard BD
n Redecard BD

Contribuição Definida (CD)

n Itaubanco CD 
n Itaubank 
n Previdência Redecard CD

Contribuição Variável (CV)

n Futuro Inteligente 
n Itaulam Suplementar
n Itaú CD
n Itaucard Suplementar
n Redecard Suplementar* A opção passou a ser 

obrigatória na adesão 

a partir de janeiro de 

2005, quando entrou em 

vigor a Lei 11.503. As 

pessoas que já possuíam 

planos CD ou CV também 

puderam fazer sua opção 

em 2005.

Todos os meses, ocorre a incidência de 
Imposto de Renda sobre o benefício pago 
pela Fundação, de acordo com o regime 
de tributação que você escolheu quando 
aderiu ao seu plano de previdência*. 
Como determina a legislação, há duas 
opções possíveis – Regime Progressivo 
ou Regressivo –, sendo que a decisão 
tomada naquele momento não  
pode ser alterada. 
Isso se seu plano é do tipo Contribuição 
Definida (CD) ou Contribuição 
Variável (CV) porque os planos de 
Benefício Definido (BD) não oferecem 
a possibilidade de escolha do tipo de 
tributação. Complicado? Não! Veja o fluxo 
a seguir e entenda, na próxima página, 
como funcionam os dois modelos.
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Para checar qual é o seu regime 
de tributação, acesse a Área do 
Participante do site da Fundação 
(com seu CPF e senha) e entre na aba 
Cadastro > Dados do Plano.

https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/acesso-participante


O Regime Progressivo
O valor do benefício é tributado de forma 
semelhante à do salário, com percentuais que 
variam de 0% (isento) a 27,5%, dependendo 
do valor. No recebimento do benefício, a 
alíquota é aplicada de acordo com a tabela do 
Imposto de Renda vigente.  
A tabela atual é a seguinte*:

Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a 
deduzir do IRPF 

(R$)

Até 1.903,98 – -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36

* Se for o caso, haverá dedução de  

R$ 189,59 por dependente.

dic
as

: Se você é assistido de um 
plano CD ou CV optante por 
percentual do saldo ou renda 
em valor fixo (e, portanto, pode 
determinar seu benefício), 
analise qual o melhor valor 
levando em conta também a 
tabela do IR. Assim, você evita 
mudar de alíquota em função 
de uma pequena diferença no 
quanto recebe por mês.  
Às vezes, R$ 100 a mais 
significam passar, por exemplo, 
de uma alíquota de 15% para 
22,5%, o que aumenta o 
desconto sobre seu pagamento.

Para assistidos de qualquer 
tipo de plano com mais de 
65 anos, a legislação prevê a 
parcela isenta de R$ 1.903,98 
por mês (valor atual). Esse 
valor é geral e não por fonte 
pagadora, ou seja, se você 
tiver outros rendimentos 
(como INSS e salários), haverá 
recálculo na Declaração Anual 
de Ajuste para apuração de 
imposto a pagar ou a restituir. 

Os assistidos de planos CD ou 
CV (optantes por recebimento 
em percentual do saldo ou 
valor fixo) também podem 
considerar a isenção para 
determinar o valor de sua 
renda mensal. Ou seja, ao 
completarem 65 anos, se 
receberem benefício de até  
R$ 3.807,96, não haverá 
incidência de IR na fonte, pois 
contarão com a isenção da 
tabela do Regime Progressivo 
e a isenção por idade. 

 

Conforme definido pela legislação, o 
regime de tributação é escolhido na adesão 
ao plano e não pode ser modificado.

É preciso sempre analisar as regras  
de seu plano e sua situação pessoal  
para verificar se essas dicas se aplicam  
ou não ao seu caso.

impOrtante 

Tempo de permanência de cada contribuição no plano Alíquota (%)

Até 2 anos 35
De 2 a 4 anos 30
De 4 a 6 anos 25
De 6 a 8 anos 20
De 8 a 10 anos 15
Mais de 10 anos 10

O tempo se refere 
ao período de cada 
contribuição e não de 
vinculação ao plano. 
No pagamento, são 
sempre utilizadas as 
contribuições mais 
antigas e, portanto, 
com alíquotas 
menores.

É bom considerar a 
alíquota incidente 
para avaliar se 
e quando fazer 
o saque único, 
disponível para os 
assistidos de alguns 
planos CD e CV. 

O mesmo vale para 
determinar sua 
renda mensal, nos 
planos CD e CV, 
que pode começar 
menor, enquanto a 
alíquota for maior, 
e ir aumentando 
à medida que a 
alíquota diminui.

dic
as

:
O Regime Regressivo
Os benefícios são tributados com base na tabela ao lado 
(desde 01/01/2005), criada pelo governo para estimular as 
aplicações de longo prazo. A alíquota começa mais alta  
(35% para investimentos com menos de dois anos) e vai caindo 
à medida que os recursos permanecem investidos, até atingir 
10%, para mais de dez anos. Ao optar pelo Regime Regressivo, 
o Imposto de Renda será retido na fonte de forma definitiva, 
exclusiva e sem deduções sobre o valor total.
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A parcela isenta por idade não pode 
ultrapassar R$ 1.903,98 por mês. Ou 
seja, se for feita sobre o benefício da 
Fundação e do INSS, o excedente deverá 
ser compensado na Declaração Anual de 
Ajuste do IR. Se preferir, em função de sua 
situação fiscal, o assistido pode solicitar 
que a isenção não ocorra na Fundação.

A isenção  
para maiores de 65 
anos não é possível 
para os optantes 
pelo Regime 
Regressivo.

im
po

st
o 

de
 re

nd
a



 

O perfil que mais se ajusta 
a você De 1º a 31 de julho, os assistidos dos planos Itaubanco 

CD, Futuro Inteligente, Itaubank e Previdência 
Redecard CD poderão alterar seu perfil de 
investimento. Cada opção – Ultraconservador RF DI, 
Conservador RV 7,5, Moderado RV 20 e Arrojado RV 
40 - possui uma carteira específica com papéis que 
apresentam volatilidade (oscilação nos resultados) 
e riscos diferentes. Na hora da decisão, vale ter em 
mente alguns aspectos básicos para uma boa escolha:

Seu patrimônio na 
Fundação tem fins 
previdenciários e, 
portanto, deve  
estar voltado para  
o longo prazo. 

Considere sua faixa etária 
e seu momento de vida. 
Em tese, pessoas que 
já recebem o benefício 
devem investir em 
opções menos voláteis 
para evitar eventuais 
perdas que podem ter 
impacto sobre o valor de 
sua renda mensal.

Reflita sobre seus 
investimentos como 
um todo. Caso tenha 
recursos, por exemplo, 
na poupança, em fundos, 
na Bolsa, possua imóveis 
alugados ou outras 
fontes de renda, avalie 
seu patrimônio de forma 
integral para balancear 
corretamente os riscos.

Lembre-se sempre que 
rentabilidade passada 
não é garantia de 
rentabilidade futura. 
Diversos estudos 
apontam a inadequação 
de se “perseguir” o 
resultado anterior de 
um perfil. O importante 
é conhecer suas 
próprias características, 
necessidades, projetos  
e expectativas.

 

A alteração pode ser feita a cada 
seis meses: em julho (com vigência 
a partir de setembro) e em janeiro 
(com vigência em março).
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Saiba o máximo sobre 
cada perfil. Na aba  
“Perfis de Investimento” 
do site da Fundação, você 
tem acesso a diversas 
informações divididas 
por plano: perguntas e 
respostas, rentabilidades 
e detalhes das  
quatro carteiras.

Acompanhe mais dicas 
e informações sobre os 
perfis na edição especial 
do “Com você” e no vídeo 
que estão disponíveis no 
site da Fundação.

https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/troca-de-perfil
https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/educacao-financeira-e-previdenciaria/videos
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(Março/2018)

*Inclui pensionistas

(Abril/2018) (em milhões de reais)

(Abril/2018) (em milhões de reais)(Abril/2018) (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

Redecard 
BD

Redecard 
Supl.

Previdência 
Redecard CD

ACMV Total

Realizáveis  1,7  0,5  -  0,6  0,1  -  0,1  -  -  0,6  -  -  -  -  -  -  -  0,1  3,7 

Investimentos  7.747,0  10.181,6  276,3  2.340,0  47,6  720,0  1.812,5  386,1  234,3  1.802,1  56,5  90,5  74,0  58,8  29,1  17,9  176,5  280,5  26.331,3 

Outros  70,2  7,2  0,3  20,2  0,1  0,8  2,9  0,4  0,2  4,0  0,4  0,8  -  -  0,1  0,1  0,1  0,3  108,1 

Total 7.818,9 10.189,3  276,6  2.360,8  47,8  720,8  1.815,5  386,5  234,5 1.806,7  56,9  91,3  74,0  58,8  29,2  18,0  176,6  280,9  26.443,1 

 

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

Redecard 
BD

Redecard 
Supl.

Previdência 
Redecard CD

ACMV Total

Exigíveis  192,6  21,6  0,9  51,9  0,2  1,9  11,1  1,9  1,2  98,0  3,2  2,4  0,2  0,2  0,2  0,1  1,3  1,4  390,3 

Operacional  16,4  8,9  0,5  5,0  0,1  0,8  1,2  1,5  1,0  4,5  0,4  0,9  0,2  0,2  0,1  -  0,9  1,1  43,7

Contingencial  176,2  12,7  0,4  46,9  0,1  1,1  9,9  0,4  0,2  93,5  2,8  1,5  -  -  0,1  0,1  0,4  0,3  346,6 

Passivo Atuarial  6.180,8  8.569,1  247,4  2.160,5  41,0  715,2  1.751,4  385,0  234,7  1.447,0  53,1  191,6  73,5  54,9  27,2  18,9  173,4  275,0  22.599,7

Superavit 
/ (Deficit) 
Acumulado 

 1.445,5  -  28,3  148,4  5,8  -  -  (0,6)  (1,7)  261,5  0,5  (102,7)  0,2  1,5  1,8  (1,1)  - 4,4  1.791,8

Fundos  -  1.598,6  -  -  0,8  3,7  53,0  0,2  0,3  0,2  0,1  -  0,1  2,2  -  0,1  1,9  0,1  1.661,3 

 Total 7.818,9 10.189,3  276,6  2.360,8  47,8  720,8  1.815,5  386,5  234,5 1.806,7  56,9  91,3  74,0  58,8  29,2  18,0  176,6  280,9  26.443,1 

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

Redecard 
BD

Redecard 
Supl.

Previdência 
Redecard CD

ACMV Total

Contribuições 
Recebidas  1,4  11,2  1,2  6,9  0,2  4,9  45,2  1,7  1,8  3,1  0,2  0,1  0,7  1,0  -  0,1  3,4  0,3  83,4 

Benefícios 
Pagos  (137,8)  (113,8)  (6,5)  (45,9)  (0,5)  (11,1)  (17,9)  (3,6)  (2,7)  (31,8)  (1,9)  (6,4)  (0,6)  (0,4)  (0,5)  (0,3)  (2,7)  (12,7)  (397,1)

Resultado dos 
Investimentos  212,6  296,5  8,0  69,0  1,3  26,2  52,6  10,6  8,6  60,7  2,1  3,1  1,9  1,2  0,8  0,5  7,2  9,1  772,0 

Despesas 
Administrativas  (5,0)  (10,9)  (0,3)  (2,1)  -  (1,0)  (2,5)  (0,5)  (0,3)  (1,4)  (0,1)  (0,1)  (0,2)  (0,1)  -  -  (0,3)  (0,3)  (25,1)

Provisões 
Matemáticas (21,1)  (179,0)  (0,3)  (12,6)  (0,7)  (18,6)  (75,6)  (8,8)  (6,4)  (1,4)  0,8  4,1  (1,5)  (1,4)  (0,1)  (0,2)  (7,3)  4,1  (326,0)

Provisões para 
Contingências  (3,6)  0,1  0,4  14,7  -  -  (0,2)  -  -  (0,1)  -  (0,1)  -  -  -  -  -  -  11,2 

Constituição/
Reversão  
de Fundos 

 1,5  (4,1)  -  -  -  (0,4)  (1,8)  -  (0,2)  0,1  (0,1)  -  (0,1)  (0,2)  -  -  (0,3)  (0,1)  (5,7)

Resultado  
do Período  48,0  -  2,5  30,0  0,3  -  (0,2)  (0,6)  0,8  29,2  1,0  0,7  0,2  0,1  0,2  0,1  -  0,4  112,7 

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

Redecard 
BD

Redecard 
Suplementar

ACMV Previdência 
Redecard CD

Total

Ativos 611 8.171 200 759 13 13 972 767 380 4.415 280 7 594 327 - 1 1 - 426 17.937

Assistidos* 4.516 6.303 343 2.959 11 10 395 265 172 1.156 1.495 227 23 15 511 19 14 877 46 19.357

Autopatrocinados 1.262 3.104 61 394 3 1 54 10 51 369 23 - 18 20 - 1 8 - 59 5.438

BPD/Vesting 1.679 3.135 66 34 30 17 1.080 1.166 254 2.212 18 - 306 120 2 49 37 - 154 10.359

Em fase de opção 39 390 2 35 1 1 96 19 67 867 7 1 17 38 - 2 1 - 269 1.852

Total 8.107 21.103 672 4.181 58 42 2.597 2.227 924 9.019 1.823 235 958 520 513 72 61 877 954 54.943



Sua rentabilidade

As rentabilidades dos planos com perfil de investimento podem ser 
consultadas no site da Fundação Itaú Unibanco.
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Inflação Pública

Inflação Privada

Empréstimos

Renda Variável
Imóveis

Prefixado
Multimercado

CDI Privado

CDI Público

Ultraconservador

Ultraconservador

Fundo Previdencial

Ultraconservador Conservador Moderado Arrojado Fundo Previdencial

Conservador Moderado Arrojado

Conservador Moderado Arrojado

Conservador Moderado Arrojado

Itaubanco CD

Itaubank

Futuro Inteligente

Previdência Redecard CD

Ultraconservador
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Composição dos investimentos

PAC Franprev 002 Itaulam Básico  Itaulam Suplementar

 Itaucard BD  Itaucard Suplementar  Redecard BD  Redecard Suplementar ACMV

Itaú CD  Itaú BD Prebeg  BD UBB Prev Banorte
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29%5%5%

61%

6%

79%

15%

74%

17%
8% 10% 18%

72%

7%

60%
12%

21%

52%

48%

100%

65% 35 % 32% 68%

91%

7% 2%

82%

7% 11% 6%

42%

33%

19% 15%

4%5%15%
1%

5% 5% 10%
1%

3%1%

91% 80%59%

5%

https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/educacao-financeira-e-previdenciaria/previdencia-em-foco/perfil-de-investimento


A Fundação Itaú Unibanco está pronta 
para ouvir os assistidos, responder às 
suas necessidades e aperfeiçoar sempre 
nosso relacionamento com você.

Para contatar a entidade, você pode 
utilizar o canal de atendimento de 
sua preferência:

Pessoalmente ou por fax
(De 2ª a 6ª feira,  
das 10h às 17h)

Em Belo Horizonte (MG)  
Rua Albita, 131 – 4º andar  
Cruzeiro - CEP 30310-160 
Fax 31 3280 5965

Em Curitiba (PR)   
Rua Marechal Deodoro, 869 – 17º 
andar  - Centro - CEP 80060-010 
Fax 41 3544 8038

Em Goiânia (GO)   
Av. República do Líbano, 1.551 - Sala 602 - Ed. 
Vanda Pinheiro - Setor Oeste - CEP 74125-125 
Fax 62 4005 4137

Em Recife (PE)   
Av. Rui Barbosa, 251 – 4º andar  
- Ed. Parque Amorim Graças - CEP 52011-040 
Fax 81 3413-4868

Em São Paulo (SP)   
Rua Carnaubeiras, 168 – 3º andar  
- Jabaquara - CEP 04343-080 
Fax 11 5015 8443

Por telefone
(De 2ª a 6ª feira, das 8h às 19h)

4002 1299 - Capitais e Regiões  
Metropolitanas

0800 770 22 99 - Demais localidades

0800 770 2399 - Pessoas com  
deficiência auditiva ou de fala

Pela Internet
www.fundacaoitauunibanco.com.br
Canal “Fale Conosco”

Ouvindo
você

Envie suas 
sugestões  
de matéria para o  
Canal “Fale 
Conosco”. 
Participe!

Informativo bimestral para  
participantes assistidos da 
Fundação Itaú Unibanco • 
Elaboração: Palavra. Oficina de 
Textos, (11) 3817-4829 •  
Jornalista responsável: Beth 
Leites (MTb 20.273) • Projeto 
gráfico: 107artedesign • A 
Fundação Itaú Unibanco não 
se responsabiliza por decisões 
tomadas com base nas matérias 
divulgadas nesta publicação. 
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Pagamento de abono

Previc aprova 
alterações
nos planos 002,
Banorte e 
BD UBB Prev
A Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc) 
aprovou, em junho, as mudanças nos 
Regulamentos dos planos 002, Banorte e 
Plano de Benefícios Definidos UBB Prev.

Confira o Regulamento 

atualizado no  

site da Fundação.

O valor do abono varia segundo as regras de cada plano 
que estão divulgadas no site da Fundação, em  
Plano > selecione o seu plano > Regulamento.

https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/fale-conosco
https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/mural/noticias
https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/planos


Um escritor  
entre nós!

Desde que deixou a ativa há quase 
oito anos, Adilson Oliveira Brunner 
vem conseguindo se dedicar mais à 
elaboração de seus poemas e crônicas.

que resolvi parar 
definitivamente  
em 2010. 
O gosto pela escrita 
começou há mais 
de 20 anos quando 
uma menina que 
criamos pediu que eu fizesse um poema 
para ela apresentar na escola. Para minha 
surpresa, o texto foi bastante elogiado 
pela professora e, dali em diante, não parei 
mais de escrever poemas e crônicas. Alguns 
são personalizados: encontro as pessoas 
ao acaso, sinto se são receptivas e, então, 
converso sobre suas vidas, o que gostam, 
tiro uma fotografia e, por fim, escrevo uma 
poesia. Eu me sinto muito feliz quando 

“Em 1972, entrei no Banorte e ocupava o 
cargo de diretor da área corporativa, no 
Rio de Janeiro, quando encerrei minhas 
atividades no banco vinte anos depois.  
A gratidão é um dos sentimentos mais 
nobres que existem e, como durante  
tantos anos compartilhei meu cotidiano 
com diversos colegas de trabalho, 
reconheço que essa convivência tornou 
meus dias muito mais agradáveis.
Mas permaneci firme na ativa: fundei a 
Brunner Alliance Corretora de Seguros, 
atuei como assessor parlamentar na 
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 
e coordenei um shopping popular em São 
Paulo com 5.000 pontos de venda. Foi 
um período de grandes realizações até 

da minha história depois de passar por 
um momento muito difícil como forma de 
superá-lo. Gosto muito de escrever, me dá 
motivação e alegria de viver.
Em abril, completei 77 anos, sendo 50 deles 
casado com minha esposa Gisela. Dessa 
união, temos quatro filhos e seis netos. 
Somos uma família muito unida e minha 
maior felicidade é quando conseguimos 
viajar todos juntos. 
Com sua estrutura e a elevada competência 
dos seus administradores, a Fundação me 
ofereceu a segurança financeira necessária 
para desfrutar esses bons momentos. Assim 
vou cumprindo minha missão até atingir os 
100 anos que pretendo viver!”  

Esta seção foi criada para que os assistidos compartilhem suas histórias. Se você quer ser entrevistado ou indicar um amigo, é só ligar para a 
Fundação, enviar um e-mail ou registrar sua sugestão no Canal “Fale Conosco” no site da entidade. 

entrego o poema em uma capinha plástica 
com a foto e vejo a emoção de quem recebe.
Procuro também manter contato regular 
com os amigos mais próximos. Nós nos 
encontramos, conversamos, leio os meus 
poemas e crônicas para eles e alguns 
guardam meus escritos ou compartilham 
com seus amigos e familiares. Em 2015, 
publiquei a minha autobiografia, ‘Uma vida’. 
Decidi escrevê-la para contar um pouco 

 Participe!

“A escrita me dá motivação  

e alegria de viver, além de me 

aproximar ainda mais das pessoas.”
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