
Prepare-se!
O novo site da Fundação Itaú 
Unibanco mudou – e muito! 

– para facilitar o acesso às 
informações, simplificar a 

linguagem, ganhar melhor 
navegabilidade e tornar seu 

visual bem mais atrativo. 

Quer saber mais?
Confira as novidades nesta edição especial do “Com você”.
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Um site totalmente   

Informações mais fáceis de encontrar

Novos tópicos de interesse

Visual mais atraente 

Mais informações sobre os planos  
e a Fundação

Maior acessibilidade

Textos mais simples e objetivos

Melhor visualização das informações

Navegação mais rápida e intuitiva

Organização mais eficiente  
dos conteúdos

diferente para você
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A internet é hoje um dos principais meios de acesso à informação em todo  
o mundo. No Brasil, seu uso cresce a cada novo levantamento, indicando  
a importância progressiva que esse canal adquire no dia a dia das pessoas.

Na Fundação Itaú Unibanco também é assim. As Pesquisas de Satisfação, 
realizadas com os participantes e assistidos, têm apontado aumento na 
utilização do site como forma de acessar a entidade e buscar informações  
em relação aos planos e sobre educação financeira e previdenciária. 

Identificamos oportunidades de melhoria, fazendo com que a Fundação 
iniciasse um amplo projeto de revisão desse canal. “Não se tratou apenas de 
uma mudança para deixar o visual mais bonito. Revimos absolutamente todo 
o site: sua estrutura, conteúdo, linguagem, posicionamento das informações, 
navegabilidade, possibilidades de acesso... Além disso, introduzimos muitas 
novidades”, conta Arnaldo Serighelli, diretor da Fundação.

O site anterior não dispunha de algumas ferramentas e facilidades que foram 
incorporadas ao novo modelo. Entre elas, dois novos recursos merecem 
destaque: um deles garante a acessibilidade para pessoas com dificuldade 
visual, possibilitando o aumento do tamanho da letra dos textos, e o 
outro oferece uma ferramenta de busca de grande eficiência que permite 
encontrar o item procurado em áreas específicas ou em todo o site. As 
atualizações mais constantes são outra marca do novo projeto que deverá 
agradar os visitantes.

Tudo isso e muito mais para você! Portanto, conheça o novo site e visite-o 
com frequência. Você vai encontrar diversas novidades por lá.

Segundo pesquisa da consultoria de tecnologia eMarketer, divulgada em 
novembro de 2014, o Brasil está em quinto lugar no ranking mundial de 
usuários da internet, com 107,7 milhões de internautas. Os quatro primeiros 
colocados são: China, Estados Unidos, Índia e Japão.

diferente para você
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E s p e c i a l

Muito mais do que 
um novo visual

A+ A- 
Aqui é possível aumentar ou diminuir o 
tamanho da letra dos textos, facilitando a 
acessibilidade para as pessoas, de acordo 
com sua necessidade visual.

Notícias 
Matérias e artigos sobre a Fundação e seus planos 
ou temas relevantes relacionados ao setor.

Destaques 
Destaques para o acesso direto a conteúdos 
atuais e importantes, como as novas edições do 
informativo bimestral “Com você” e rentabilidade. 

Comunicados 
Acesso rápido a comunicados como, 
por exemplo, avisos e modificações 
importantes relativas aos planos.

Vídeos 
Vídeos, artigos e matérias sobre como cuidar 
bem das suas finanças – hoje e no futuro.

Acesso do Conselho 
Área restrita aos membros do Conselho.

Busca 
A nova ferramenta de busca possibilita fazer 
pesquisas gerais em todo o site, agilizando o 
acesso ao que se procura. 
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Além de tornar o site mais atrativo e moderno, as mudanças proporcionam 
uma nova experiência de navegação – mais simples, agradável e objetiva. 

Acesso do Participante 
Para acessar a Área do Participante selecione seu plano 

e digite seu login (seu CPF, sem pontos e traços).

Menu 
Saiba mais sobre as inovações nessas 

áreas de acesso nas próximas páginas.

Banner  
Informações de destaque que a Fundação 

quer compartilhar com você.

Rentabilidade dos planos CD 
Clicando nessa área, os participantes dos  
planos Itaubanco CD, Futuro Inteligente 

e Itaubank conferem a rentabilidade 
dos perfis de investimento, de seus 

benchmarks e dos índices de mercado.

Previc 
Link direto para o site da Previc  

(Superintendência de Previdência Complementar).

Clipping 
As principais notícias veiculadas 

sobre temas de interesse do setor. 

Contatos 
Disponibilização dos canais de atendimento com a Fundação - em 

todas as páginas do site -, em Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, 
Recife e São Paulo, com seus mapas de acesso.
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Aqui estão organizadas (em textos curtos e simples) 
todas as informações relativas à Fundação: sua 
Missão e um pouco de sua história. 
Também é possível entender o que representam 
e ter acesso aos principais documentos ligados 
à Fundação: Estatuto, Manual de Governança 
Corporativa, Código de Ética e Relatórios  
(Anuais, Demonstrações Contábeis etc.).

Além disso, você conhece a função e atuação 
dos órgãos de gestão da Fundação – Diretoria, 
Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitês 
de Planos – e quem são seus membros. //

Institucional
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As informações sobre os planos administrados 
pela Fundação Itaú Unibanco estão reunidas 
nesta área.
Basta clicar na aba relativa a seu plano para 
acessar todas as informações referentes a ele: 
descrição do plano e suas patrocinadoras, 
calendário de pagamento de benefícios, 
indicadores, formas de reajuste, plano de custeio, 
valor da UP ou contribuições (quando for o 
caso), Política de Investimentos, Regulamento, 
procedimentos para o recadastramento e 
Dúvidas Frequentes (com espaço para buscas 
sobre informações dos planos), entre outros. 
Dessa forma, você encontra em um só lugar tudo o 
que precisa saber – com explicações fáceis, diretas 
e sob medida. //

Planos
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Estão posicionados, nesta 
área, três diferentes canais:

 ■ Uso consciente do dinheiro 
Com simulador de orçamento 
para download, histórias  
em quadrinhos e artigos  
de especialistas.

 ■ Previdência em foco 
Apresentação das ações do 
programa desenvolvido pela 
Fundação com o objetivo de 
oferecer informações para a 
tomada de decisões financeiras 
e previdenciárias conscientes.

 ■ Vídeos 
De forma divertida e com muito 
conteúdo, os vídeos ensinam 
a cuidar bem dos recursos 
financeiros hoje e amanhã. //

Educação Financeira 
e Previdenciária
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O Mural é um espaço onde 
se encontra uma grande 
variedade de informações 
e comunicados sobre a 
Fundação, os planos, o 
segmento de previdência 
complementar e a 
previdência pública, entre 
outros. Os conteúdos estão 
divididos da seguinte forma:

Mural

 ■ Notícias 
O que está acontecendo com a Fundação, seus planos 
e o setor, além de matérias e artigos de educação 
financeira e previdenciária.

 ■ Eventos 
Cobertura de eventos, com fotos e materiais de 
divulgação da Fundação, como a confraternização 
anual do “Viver a vida” de aposentados e pensionistas.

 ■ Links úteis 
Acesso direto aos sites das demais fundações de 
previdência complementar do Grupo, ao site do  
Itaú Unibanco e de órgãos do governo, entre outros.  >>
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 ■ Comunicados 
Avisos, informes e outros comunicados relativos à 
entidade e seus planos.

 ■ Clipping 
Principais notícias publicadas sobre previdência  
e temas ligados ao setor.

 ■ Informativos 
Todas as edições do informativo “Com você” que, 
desde 2013, tem duas versões: uma para assistidos e 
outra para ativos, autopatrocinados e BPDs.  //
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Para facilitar sua busca  
por informações e o 
contato com a Fundação...
O “Fale Conosco” é mais um canal de 
atendimento e acesso direto à Fundação 
pela internet. Uma dica importante é, caso 
tenha alguma pergunta, sempre verificar se 
seu questionamento pode estar respondido 
na seção “Dúvidas Frequentes” antes de 
enviar seu e-mail.

Você pode fazer sua busca, por meio de frases 
ou palavras-chave apenas na página que está 
acessando no momento...

... ou em todo o site ao mesmo tempo. 
Assim você encontra o que procura de 
forma mais rápida e simples. //
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Que tal agora conhecer 
todas essas novidades?

Conteúdo sempre à mão onde você estiver, 
usando seu celular, tablet ou desktop. 


