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Relacionamento
Mais planos têm acesso à Área 
do Participante.

Fundação Itaú Unibanco

Ética
Uma referência fundamental para fazer negócios, gerir uma 

entidade, estabelecer relacionamentos pessoais e profissionais... 
Sua base é manter atitudes e escolhas consistentes,  

justas e transparentes para todos os envolvidos. 
Saiba mais sobre esse tema nas páginas 2 a 4.
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Ética: uma bússola que 
orienta nossa conduta 

Começando do começo, o que é ética? 
Ética pode ser definida como um conjunto de valores  
e princípios que orientam a nossa conduta e a nossa tomada 
de decisão. É por isso que, quando estruturamos o Código de 
Ética de uma empresa, selecionamos posturas consideradas 
adequadas para a realização dos negócios, para a relação com 
os diferentes públicos (colaboradores, clientes, sociedade e 
governo, por exemplo) e a conduta esperada de cada um de nós.

A ética é social ou culturalmente definida?  
Como ela se estrutura? 
Não existe uma ética única. São os grupos, em seus diferentes 
tamanhos e complexidades, que definem os padrões 
aceitáveis e inaceitáveis em seu ambiente de atuação ou 
convivência. Isso se estabelece em um país, uma comunidade, 
uma empresa (como o Itaú Unibanco) ou uma entidade 
de previdência (como a Fundação Itaú Unibanco). Ou seja, 
não há um Código de Ética universal, comum a todos, 
em qualquer tempo e lugar. O mundo em que vivemos 
muda muito rapidamente e precisamos repensar, de forma 
contínua, o que consideramos adequado ou não em nossos 
relacionamentos. Assim, as pessoas conseguem saber quais 
são os comportamentos esperados na hora de tomar suas 
decisões, a partir de definições atualizadas e compartilhadas. 
 
Mas existem princípios comuns a todas  
as sociedades? 
Sim. Quando falamos em ética, há alguns pilares que 
aparecem sempre, embora possa variar a forma como 
se atua frente a eles. São pilares como transparência nos 
relacionamentos, coerência entre o que se diz e o que se 
pratica e respeito à liberdade de escolha. Espera-se, então, 
que haja consistência entre as ações que você toma e o 
seu discurso. Outro pilar é a honestidade em relação ao 
que se faz. Dessa maneira, transparência, consistência, 
respeito, honestidade e coerência costumam ser aspectos 
que permeiam todas as discussões sobre ética. Mas destaco 
novamente: o que se espera de cada um desses aspectos 
pode variar em diferentes empresas ou sociedades, bem 

como o acompanhamento de sua realização prática e o 
modo de lidar com eventuais desvios. Por isso, surgiu um 
conceito novo que une integridade e ética: você estabelece 
as diretrizes, por meio da ética, e procura assegurar que, por 
meio da integridade, as ações realizadas no dia a dia sejam 
consistentes com os princípios e valores assumidos. Um 
Código de Ética não pode estar só no papel e na teoria,  
tem que ser algo concreto que influencia nossa vida.

Por que a ética nos negócios é tão importante? 
Porque os princípios e valores definidos - e cumpridos - 
garantem credibilidade e perenidade ao negócio.  
A elaboração e o compartilhamento de um Código de 
Ética fazem com que as pessoas saibam o que é esperado 
delas na sua prática cotidiana. Nesse sentido, o exemplo 
é poderosíssimo! As pessoas estão o tempo todo 
acompanhando o tom que vem da alta administração, o que 
seus pares e gestores estão fazendo, ou seja, como os negócios 
são conduzidos diariamente na prática, buscando coerência 
entre o que está escrito e o que é feito. Se uma empresa é ética, 
a tendência é que ela atraia colaboradores que se identificam 
com seus valores e consiga, da mesma maneira, conquistar 
clientes e investidores que se preocupam com essa questão. 
É, portanto, uma postura que gera uma série de aspectos 
positivos na relação com os diversos públicos.

A Fundação Itaú Unibanco possui um Código de 
Ética que se fundamenta no do banco. Por que uma 
entidade de previdência complementar também 
precisa de um Código?  
Justamente para dar um direcionamento do que se espera 
frente aos vários públicos com os quais a entidade convive: 
patrocinadora, participantes, assistidos, colaboradores, 
fornecedores, órgãos públicos e a sociedade como um todo. 
Esse direcionamento é essencial para que haja consistência 
nesses relacionamentos. Considero também muito válido que 
o Código de Ética da Fundação se inspire no do banco, pois isso 
mostra que a entidade e sua principal patrocinadora seguem 
princípios coerentes, o que facilita o diálogo e a sinergia.

Qualquer grupo de pessoas que se reúnem em torno de objetivos comuns - seja em uma empresa, uma 
entidade, uma comunidade ou um país - precisa compartilhar princípios que ajustem suas atitudes a partir da 
definição do que é ou não aceitável em suas práticas cotidianas. Isso assegura a perenidade e credibilidade de 
todos os relacionamentos estabelecidos por esses grupos por meio de escolhas e decisões que visem o bem 
geral. Para entender melhor a importância da ética em nosso dia a dia, o “Com você” ouviu o superintendente 
da área de Compliance e Relacionamento com Reguladores e responsável pela Consultoria de Ética do Itaú 
Unibanco, Paulo Guilherme Vita, que nos concedeu a seguinte entrevista:
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O Código de Ética foi revisto em 2013.  Por que 
esses princípios são reavaliados de tempos 
em tempos? 
A revisão de 2013 envolveu um processo amplo e profundo 
que contou com o olhar de diversos interlocutores da 
organização para que o Código não fosse fruto de uma 
definição vinda de cima para baixo. O Código precisa  
ser revisto porque surgem novas questões, situações ou  
conflitos de interesse que devem ser equacionados.  
A sociedade não é estática e, portanto, temas que eram 
tratados de um determinado modo há alguns anos podem 
estar sendo percebidos de forma totalmente diferente hoje. 
É fundamental ter uma visão proativa desse movimento, 
buscando acompanhá-lo e até mesmo antecipar sua 
direção futura. Estamos justamente iniciando o processo  
que deverá levar a uma nova versão de nosso Código 
de Ética com pequenos ajustes, dentro dessa visão de 
integridade e ética que comentei.

Ampliando um pouco o tema, como a ética está  
ou não presente na vida das pessoas? 
A primeira questão a se pensar é que, quando alguém fala,  
por exemplo, que a sociedade é corrupta ou algo assim, 
temos que lembrar que fazemos parte dessa sociedade,  
ela não é um ente externo sem nenhuma conexão conosco. 
Devemos perceber que, assim como nas empresas, 
precisamos ter coerência entre o nosso discurso e a nossa 
prática, na vida pessoal. A partir do momento em que uma 
pessoa está pensando em como burlar a Receita Federal 
na Declaração de Imposto de Renda, comprando produtos 
piratas e ignorando a propriedade intelectual de uma 
música, um livro ou filme, oferecendo dinheiro a um policial 
de trânsito para não ser multado, creio que não seja coerente 
reclamar que a sociedade é corrupta. O primeiro passo está 
em cada um de nós, pois temos que tomar ações alinhadas 
com aquilo que esperamos para o país. 

Alguns analistas dizem que o Brasil não vive  
hoje uma crise somente política ou econômica,  
mas sim uma crise ética. Isso está relacionado  
com sua análise? 
Com certeza. Se cada um de nós não tomar decisões 
coerentes com nosso discurso, a sociedade não vai mudar, 
simplesmente porque a sociedade é feita por nós!  
O corrupto existe porque há o corruptor. Esse momento 
pode ser encarado como uma oportunidade para revermos a 
ligação real que existe entre nossas teorias e nossas atitudes. 
Acabamos, assim, voltando para o tema da integridade que 
citei anteriormente. A diferença é que não há um Código 
de Ética para a sociedade, existem valores e princípios 
esperados, mas sua realização depende de todos. Cada 
cidadão precisa seguir esses princípios de modo efetivo e  
aí, sim, exigir que outros também os sigam - caso contrário, 
cria-se um vácuo entre discurso e prática que possibilita  
a multiplicação daquela ideia que conhecemos tão bem:  
“se fulano faz, eu também posso fazer”. 

É aí que entra o famoso “jeitinho brasileiro”? 
Sim, só para fazer um paralelo: quando desenvolvemos a 
cultura do Itaú, baseada no “Nosso Jeito”, uma das coisas 
claramente descritas é que o jeitinho não é tolerável. 
Acredito que essa questão do jeitinho tem muito a ver 
com a maneira como as pessoas racionalizam as decisões 
eticamente incorretas que tomam. Ou seja, quando o sujeito 
descobre uma brecha para sonegar imposto, ele racionaliza 
essa atitude, dizendo que “faz porque todo mundo faz e 
o dinheiro vai para o governo que fará algo errado com 
ele”... Enfim, cria toda uma explicação teórica para algo que, 
no discurso, ele considera errado. Ora, é essa postura que 
ocasiona todos os problemas que esse mesmo sujeito critica!

É possível mudar isso? 
Penso que sim, mas a mudança começa com cada pessoa  
e suas atitudes. Pesquisas conduzidas pela Universidade de 
Harvard e o MIT, nos Estados Unidos, demonstraram que o 
ambiente em que estamos pode encorajar ou desencorajar 

Paulo Guilherme Vita 
Graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 
com Especialização em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas 
de São Paulo e Master of Science in Management - Technology pelo Massachusetts 
Institute of Technology - Sloan School of Management, nos Estados Unidos. 
Colaborador do banco desde 1997, onde começou a trabalhar na Gestão de Qualidade, 
Paulo está há oito anos na área de Compliance e Relacionamento com Reguladores. 

Não se pode criar um ambiente - numa empresa, 
numa entidade de previdência ou num país - em 
que o discurso e a prática sejam desarmônicos. Ética 
tem a ver com transparência, consistência, respeito, 
honestidade e coerência. E isso diz respeito a todos  
e a cada um de nós. 
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Somos uma Fundação voltada para o crescimento, a eficiência 
e a satisfação dos clientes, baseados na conduta ética e no 
desenvolvimento sustentável, que se orgulha em atuar de forma 
íntegra, prezando pela qualidade de nosso atendimento.

A realização dos nossos interesses não pode se dar à custa dos 
interesses dos outros, sob risco de desgaste dos laços estabelecidos 
com nossos públicos de relacionamento. Por isso acreditamos que 
o valor compartilhado é benéfico para todas as partes envolvidas, 
proporcionando a perenidade das relações.

SomoS orientadoS por trêS razõeS principaiS:
1) sabemos que não seremos dignos de crédito se não dispensarmos 

aos outros o tratamento justo que eles esperam receber;

2) sabemos que ao sermos responsáveis por nossos atos e escolhas, 
daremos prova da honestidade dos nossos propósitos; e

3) sabemos que não há relação que dure sem que haja firme 
confiança entre as partes.

Para poder distinguir-se em um mercado altamente técnico, é preciso 
alcançar padrões superiores de qualidade nos serviços prestados. 
Tais padrões, no entanto, dependem: do aprimoramento continuado 
de nosso trabalho e dos processos que lhe dão suporte e de um 
ambiente motivador, de respeito mútuo e amplamente cooperativo.

O texto completo está no site da Fundação >  
Institucional > Código de Ética. 

princípio da 
I d e N t I d A d e
O que nos distingue das outras entidades

princípio da 
I N t e R d e P e N d ê N C I A 
Motor da nossa convivência social

Interagimos com nossos participantes, assistidos, 
patrocinadoras, públicos de relacionamento e a 
sociedade visando compartilhar valores e ações  
que favoreçam o bem comum.

princípio da B O A - F É
Confiança gera confiança

Agimos em boa-fé e assumimos a responsabilidade 
por nossas ações e escolhas.

princípio da 
e x C e l ê N C I A
Busca contínua da qualidade superior

Aprimoramos continuamente a qualidade do nosso 
trabalho e cultivamos ambientes motivadores e que 
estimulem a cooperação.

decisões eticamente inadequadas. Se vivermos em um 
ambiente ou uma sociedade que estimula as pessoas a 
se comportarem de forma ética, unindo seu discurso e sua 
prática, elas agirão dessa forma. O contrário também é 
verdadeiro: a partir do momento em que é admissível se 
comportar de modo antiético, mais pessoas passarão a agir 
desse modo como se isso fosse considerado possível dentro 
de alguns limites. Aí acontece o indesejado: as pessoas 
vão testando qual é esse limite e a situação pode ir se 
degradando cada vez mais. Essa realidade ocorre inclusive em 
relação a coisas bem simples. As mesmas pesquisas mostram 
que se uma pessoa está, por exemplo, em um local em que 
as ruas estão sujas, a possibilidade de que ela jogue um 
papel ou embalagem no chão é bem maior. Funciona como 
se isso passasse a ser tolerável, “é só mais um”. Por outro lado, 
essa mesma pessoa, ao frequentar um local com ruas limpas 
e bem conservadas, tenderá a não jogar o lixo no chão, por 
perceber que não é um gesto aceitável. Princípios éticos, 
por mais justos e adequados que sejam, não sobrevivem se 
houver sinais de que os descumprimentos são admitidos ou 
até encorajados, mesmo implicitamente. Novamente, afirmo: 
o poder do exemplo é muito forte. Assim, se cada um agir 
de maneira ética e íntegra, suas atitudes podem influenciar 
positivamente outras pessoas e toda a sociedade. Temos que 
acreditar nisso, não podemos só esperar que outros resolvam 

os problemas éticos que temos no país. É algo que cabe 
também a cada um e a todos nós.

A ética, então, é um reflexo de quem somos  
e do que queremos? 
A ética se constrói em todos os sentidos: ela nos influencia e 
nós a influenciamos. Há a questão de se identificar claramente 
com as atitudes esperadas e também de haver coerência na 
forma como as pessoas efetivamente fazem as coisas no dia 
a dia. Porque se um comportamento é visto como aceitável 
mesmo descumprindo os princípios definidos, a ética fica 
restrita ao que se diz, não ao que se faz. É uma situação 
bastante perigosa. Não se pode criar um ambiente em que 
o discurso é maravilhoso e as práticas são incoerentes e 
desarmônicas. Para mudar, é necessário iniciativa. O grande 
começa com o pequeno, com gestos e escolhas cotidianas.

Quais os prejuízos de não estabelecermos relações 
baseadas na ética? 
Se os seus relacionamentos não são baseados em princípios 
e valores éticos, a credibilidade desses relacionamentos 
acaba sendo abalada e, ao longo do tempo, eles se tornam 
insustentáveis. Se queremos relacionamentos duradouros, 
seja na vida privada ou profissional, precisamos definir e 
seguir princípios que todos acreditem e compartilhem.//

Na Fundação Itaú Unibanco 
Conheça os quatro princípios que fundamentam o código de Ética da Fundação  
e alguns exemplos de como eles se aplicam na prática.
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O Conselho Deliberativo da Fundação aprovou, nas  
reuniões de março e maio, as propostas de alteração nos 
Regulamentos dos planos Itaú BD, Itaú CD, Itaucard BD, 
Itaucard Suplementar, ACMV, 002, Previdência Redecard 
CD, PAC, Itaulam Básico e Franprev. O conteúdo das 
mudanças – divulgado no site da Fundação, por meio de 
um quadro comparativo com os destaques das propostas –  
está agora em análise* na Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc).

acesso via mural > notícias > proposta  
de alteração de regulamento > (escolha o plano) 
 A Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc) publicou, no Diário Oficial 
da União, no dia 13 de junho, a aprovação das 
alterações de Regulamento propostas pela Fundação 
Itaú Unibanco para os planos 002, Itaú BD e Itaulam 
Suplementar, no dia 17 de junho, do plano ACMV 
e, no dia 24 de junho, para o plano Previdência 
Redecard CD. Os novos Regulamentos estão no site 
da entidade, na rota: Planos > Selecione o seu plano > 
Regulamento.
* Alguns Regulamentos já foram aprovados, conforme informado acima.

A c o n t e c e

Três planos da Fundação Itaú Unibanco têm seus abonos 
anuais pagos em duas parcelas. São eles: Franprev e 
Itaubank, em junho e dezembro, e ACMV, em maio 
e dezembro. O valor do abono é calculado conforme 
as regras de cada plano. 

Os assistidos dos planos CD podem fazer diversas escolhas 
relacionadas ao seu patrimônio ou aos benefícios que 
recebem - ou seja, esses planos oferecem opções que 
necessitam maior atenção de seus aposentados ou 
beneficiários. É importante, porém, que essas decisões sejam 
tomadas de modo consciente, pois elas geram impactos 
diretos sobre o valor e a duração dos benefícios. Para 
informar sobre esses impactos, a Fundação Itaú Unibanco 
encaminhou cartas individualizadas aos assistidos dos 
Planos Itaubanco CD, Futuro Inteligente e Itaubank que 
estão efetuando retiradas mensais superiores ao retorno das 
rentabilidades do perfil de investimento. Trata-se de mais 
uma iniciativa de educação financeira e previdenciária da 
Fundação Itaú Unibanco junto a seus assistidos, para que  
as características dos planos sejam conhecidas e possam 
ajudá-los a administrar o saldo de forma consciente.

Contatos úteis 
Agora, você tem disponível no site da Fundação uma relação 
de contatos úteis para orientá-lo sobre os seguintes canais 
de atendimento: Plano de Saúde, Itauclube, Central de 
Seguro de Vida e Itaú Vida e Previdência. Acesse “Contatos 
úteis” no rodapé ou no menu Fale Conosco do site.

Alterações nos 
Regulamentos

Pagamento de abono 

Ajudando na tomada 
de decisões

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 atendimento 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

*H
or

ár
io
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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 8005 | Fax 41 3544 8038 

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

Pela Internet

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

CD

Redecard 

BD

Redecard 

Suplementar

Redecard 

CD

ACMV Total

Contribuições 
Recebidas 0,1 11,3 0,5 6,3 0,2 5,2 38,6 5,8 1,8 6,6 - 0,1 0,8 0,9 - - 3,6 - 81,8

Benefícios Pagos (109,6) (78,9) (4,5) (37,0) (0,2) (8,5) (14,7) (3,2) (2,3) (28,1) (1,9) (5,9) (0,5) (0,6) (0,3) (0,2) (4,6) (12,0) (313,0)

Resultado dos 
Investimentos 469,1 502,7 12,7 107,8 2,0 37,6 72,9 15,6 16,9 90,9 2,9 4,5 2,8 1,9 1,2 1,2 11,3 17,3 1.371,3

despesas 
Administrativas (4,7) (9,5) (0,2) (1,7) - (0,9) (2,4) (0,4) (0,3) (1,1) - (0,1) (0,3) (0,1) - - (0,3) (0,3) (22,3)

Provisões 
Matemáticas (192,8) (303,8) (10,5) (75,7) (2,5) (33,0) (103,8) (23,5) (15,0) (47,8) (0,8) 0,9 (2,7) (1,9) (0,9) (0,8) (11,1) (6,5) (832,2)

Provisões para 
Contingências 0,2 - (0,3) (4,9) - - (0,5) - - (3,8) (0,1) - - - - - - 0,8 (8,6)

Constituição/
Reversão 
de Fundos

- (121,8) - - - (0,4) 10,2 0,4 (0,3) - - - (0,1) (0,2) - - 1,1 0,1 (111,0)

Resultado 
do Período

162,3 - (2,3) (5,2) (0,5) - 0,3 (5,3) 0,8 16,7 0,1 (0,5) - - - 0,2 - (0,6) 166,0

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 

CD

Redecard 

BD

Redecard 
Suplementar

Redecard 
CD

ACMV Total

 exigíveis 161,7 24,4 1,2 124,5 0,1 1,5 9,4 1,5 1,3 112,2 1,7 2,5 0,3 0,3 0,3 0,2 1,5 1,5 446,1

Operacional 13,6 11,8 0,5 4,6 0,1 0,5 1,4 1,2 1,0 11,1 0,3 0,8 0,3 0,3 0,2 0,1 1,2 1,2 50,2

Contingencial 148,1 12,6 0,7 119,9 - 1,0 8,0 0,3 0,3 101,1 1,4 1,7 - - 0,1 0,1 0,3 0,3 395,9

Passivo 
Atuarial 6.022,5 6.408,7 247,2 2.020,6 40,1 592,8 1.324,2 315,4 199,1 1.314,5 56,4 192,8 54,0 44,6 23,1 16,5 129,7 298,4 19.300,6

Superavit 
/ (deficit) 
Acumulado

939,6 - 5,5 25,1 1,0 - 0,4 12,4 (13,2) 180,0 (0,1) (107,4) 2,7 0,4 2,8 (0,7) - 6,0 1.054,5

Fundos - 2.697,4 - - 0,6 1,9 54,0 1,0 1,3 - - - 3,5 0,9 - - 1,3 0,1 2.762,0

total 7.123,8 9.130,5 253,9 2.170,2 41,8 596,2 1.388,0 330,3 188,5 1,606,7 58,0 87,9 60,5 46,2 26,2 16,0 132,5 306,0 23.563,2

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 
CD

Redecard  
BD

Redecard 
Suplementar

Redecard 
CD

ACMV Total

Realizáveis 1,1 0,3 - 0,3 - 0,1 0,2 0,1 0,1 3,7 0,1 - - - - - - 0,1 6,1

Investimentos 7.059,7 9.124,0 253,7 2.143,5 41,8 595,4 1.383,8 329,9 188,2 1.597,5 57,4 86,9 60,5 46,2 26,1 15,9 132,4 305,5 23.448,4

Outros 63,0 6,2 0,2 26,4 - 0,7 4,0 0,3 0,2 5,5 0,5 1,0 - - 0,1 0,1 0,1 0,4 108,7

total 7.123,8 9.130,5 253,9 2.170,2 41,8 596,2 1.388,0 330,3 188,5 1.606,7 58,0 87,9 60,5 46,2 26,2 16,0 132,5 306,0 23.563,2

(abril/2016)/ (em milhões de reais)

A  F u n d a ç ã o  e m  n ú m e r o s

(abril/2016)/ (em milhões de reais)

(abril/2016)/ (em milhões de reais)

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

Redecard 
CD

ACMV Total

Ativos 835 10.334 258 1.023 17 17 1.165 892 447 5.171 332 5 722 400 2 2 2 544 - 22.168

Assistidos* 4.403 4.516 318 2.817 9 8 293 215 129 908 1.489 249 15 10 530 16 12 38 972 16.947

Autopatrocinados 1.307 3.118 65 375 3 3 81 9 64 352 9 - 18 18 - 1 9 59 - 5.491

BPD/Vesting 1.318 2.972 61 38 29 16 1.043 1.146 256 2.162 21 - 272 106 - 65 9 136 - 9.650

Em fase de opção 426 225 7 21 - - 135 37 72 843 11 1 30 54 - 15 34 315 - 2.226

total 8.289 21.165 709 4.274 58 44 2.717 2.299 968 9.436 1.862 255 1.057 588 532 99 66 1.092 972 56.482

*I
nc

lu
i p

en
si

on
is

ta
s

(abril/2016)
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Por perfil

Composição dos Investimentos

Itaubanco CD

Itaubank

Sua rentabilidade
As rentabilidades dos planos com perfil 
de investimento podem ser consultadas 
no site da Fundação Itaú Unibanco: 
Acesso via Mural > Rentabilidade/Planos 
com Perfil de Investimento > Previdência 
em Foco > Perfil de Investimento.

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

7%

27%
50%

28%

72%

2%
8% 6%

10%

45%

41%
1%

3%

3%

3%
7%

20%

4%

8%

19%

25%21%

Futuro Inteligente

Redecard

Fundo PrevidencialUltraconservador

12%

6%

9% 7%

38% 30%

PAC

5%
6% 3%

7%

17%

62%

Franprev

80%

16%
4%

002

17%

75%

1% 2%
5%

Itaulam Suplementar

61%

25%

10%

4%

Itaú CD

25%

31%

40%4%

Itaulam Básico

10%12%

78%

Itaú BD

9%7%

84%

ACMV

72%

21% 7%

Redecard BD Redecard 
Suplementar

Itaucard 
Suplementar

Composição dos Investimentos (abril/2016)

Prebeg

63%

17%

4%
3%

BD UBB Prev

78%

14% 8%

Itaucard BD

Banorte

3%
1%

12%5%
1%

78%

27%

73%

12%
1%

54% 67%

33%

62%

46% 38%

Moderado Conservador UltraconservadorArrojado

7%

27%
50%

28%

72%

2%
8% 6%

3%

3%
8%

20%

4%

8%

19%

25%21%

6%

9% 6%

39% 29%

Moderado

Moderado

Conservador

Conservador

Arrojado

Arrojado

7%

26%

46%

20%

22%
51%

1%
8% 7%

3%

3%
7%

21%

3%

8%

14%

18%

26%21%

5%

9% 7%

38% 31%

22%

78%
51%

37%
35%

36%

27%
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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  
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Nova Área do Participante 
para os planos Redecard 

A Fundação Itaú Unibanco lançou, em maio, a Área do Participante para os planos Redecard BD e 
Redecard Suplementar e, em junho, para o Previdência Redecard CD. Trata-se de um espaço restrito 
do site, com informações relativas a cada assistido e uma série de funcionalidades à sua disposição.  
De navegação simples e intuitiva, a área apresenta diversas opções de consultas e configuração 
diferenciada para exibição dos dados. Conheça algumas dessas funcionalidades:

Na Página Inicial, estão disponíveis painéis como Minha 
Conta, Meu Benefício, Meus Dados e Relatórios, sendo que 
todos podem ser abertos para mais detalhes.

Em Cadastro, pode-se visualizar Dados Pessoais, Beneficiário 
e Dados do Plano. Os assistidos conseguem alterar, diretamente 
em seu cadastro, suas informações de contato como endereço, 
telefone residencial e e-mail.

   Se tiver mais de um plano (BD e Suplementar, por exemplo), 
o assistido navega separadamente por cada um, bastando 
escolher a opção desejada na parte superior da tela inicial.

É possível consultar, na aba Benefício, informações como 
o resumo do recebimento do mês, com discriminação da 
parte tributável e isenta, e imprimir o Demonstrativo de 
Pagamento. No Histórico, pode-se checar os benefícios 
recebidos, mês a mês, com opção de impressão.

Para fazer o acesso pela primeira 
vez, é necessário seguir as instruções 
enviadas pela Fundação por correio 
e cadastrar um endereço de e-mail 
válido para entrar na área restrita.

A Área do Participante está sendo 
liberada em etapas. Os planos 
Itaubanco CD, Futuro Inteligente, 
Itaubank, PAC, ACMV e 002, Itaú BD, 
Itaú CD, BD UBB Prev e Banorte já 
possuem acesso.

As telas que ilustram essa matéria 
são do plano Previdência Redecard 
CD. Existem variações nas opções de 
interatividade em função das regras 
e características de cada plano.


