
Alteração 
de perfil
Em janeiro, será aberta 
mais uma possibilidade 
de revisão de sua escolha

Workshop 
Jurídico
Encontro promovido 
pela Fundação discute 
os aspectos legais 
do segmento
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Fundação lança 
app exclusivo
Com o novo aplicativo (app), as informações do seu plano 
podem ser acessadas também via smartphone, quando e onde 
você quiser. Fique por dentro dessa novidade nas páginas 6 e 7.

www.fundacaoitauunibanco.com.br

Fundação Itaú Unibanco



2017 foi um ano de metas desafiadoras 
para a equipe da Fundação e é bom chegar 
ao final do ano podendo comemorar a 
realização dos objetivos traçados. Foram 
mudanças, inovações e aprimoramentos 
em relação aos mais diversos temas 
de gestão: governança, segurança, 
atendimento, comunicação, conectividade, 
investimentos, regras dos planos.

Resolvemos rever, de forma criteriosa, 
muitos dos nossos processos, procurando 
avançar até mesmo em aspectos que já 
apresentavam desempenho satisfatório. 
Porque acreditamos que as melhorias 
devam ser contínuas e sua motivação não 
precisa vir somente de uma necessidade. 
Elas podem - e devem - surgir de 
nossa própria vontade de oferecer aos 
nossos assistidos soluções inovadoras 
que tornem o seu relacionamento 
com a Fundação sempre melhor.

No que diz respeito aos planos, suas 
regras e investimentos, foram muitas 
ações. Oferecemos novas opções de 
indexador para os Grupos BB-5/66 e 
RP-40/80 do PAC e alteramos a cobrança 
das despesas administrativas previdenciais 
do plano Itaubanco CD que passaram a 

ser custeadas pelo fundo administrativo 
e contingencial, o que aumenta a 
rentabilidade das carteiras. Implantamos a 
possibilidade de troca semestral de perfil 
de investimento para os planos Itaubanco 
CD, Futuro Inteligente, Itaubank e 
Previdência Redecard CD. Obtivemos bons 
resultados nos investimentos dos perfis 
dos planos CD (conforme seu padrão de 
risco e características) e dos patrimônios 
dos planos BD, ficando acima das metas 
atuariais estabelecidas. Aprovamos 
mudanças nos Regulamentos de diversos 
planos junto à Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar (Previc), 
adequando seu conteúdo às regras do 
sistema ou aos processos da entidade. 
Solicitamos também à Previc a unificação 
dos planos Itaú CD, Itaucard Suplementar 
e Redecard Suplementar e dos planos Itaú 
BD, Itaucard BD e Redecard BD, visando à 
otimização e simplificação de sua gestão. 
E estamos, agora, nos preparando para 
receber mais dois planos oriundos do 
Citibank, o que deverá ocorrer em 2018. 

A governança da Fundação foi reforçada 
por mais um processo eleitoral para 
escolha dos representantes dos assistidos 
nos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

Um ano de 
muitos avanços e nos Comitês de Planos. Além disso, 

todos os conselheiros e diretores foram 
devidamente habilitados pela Previc. 
Vale destacar também o aprimoramento 
constante da análise e monitoramento 
dos riscos inerentes às atividades da 
Fundação, buscando sempre tornar 
a entidade ainda mais segura. Em 
2017, a Fundação foi definida como 
uma das 17 entidades sistemicamente 
importantes para todo o setor no 
país, o que deverá garantir controles e 
procedimentos ainda mais eficientes.

Nossa comunicação e a conectividade 
com os assistidos também merecem 
destaque. A troca de perfil, além dos 
comunicados e informativos, conta agora 
com um vídeo explicativo para ajudar 
na compreensão das quatro opções 
disponíveis. Foi consolidada a liberação 
de acesso à área restrita aos assistidos 
para todos os planos, além da realização 
de melhorias e atualizações frequentes 
no site. Outra grande conquista foi a 
implantação de duas novas ferramentas 
de comunicação - mensagens via SMS e 
aplicativo (app) exclusivo - aumentando 
o uso da tecnologia para aproximar 
a entidade de seus assistidos. Mais 
um esforço importante foi para a 
desburocratização e modernização de 
processos, com a eliminação da versão em 
papel de documentos - como o Informe de 
Rendimentos e o Contracheque (opcional) 

que podem ser diretamente obtidos 
no site da Fundação - e mudanças das 
exigências em diversos outros documentos.

Quanto ao atendimento, evoluímos 
na acessibilidade, com a implantação 
de um sistema na central telefônica 
para chamadas feitas por pessoas 
com deficiência auditiva ou de fala. 
E, em quatro unidades da Fundação, 
foi instalado um totem para avaliação 
da qualidade do atendimento 
presencial recebido e identificação 
de oportunidades de melhoria.

Isto foi um pouco do muito que fizemos 
em 2017. Todos esses avanços só foram 
possíveis em função do comprometimento 
das equipes da Fundação e de nossas 
áreas parceiras no Itaú Unibanco, com seu 
suporte e expertise. Sabemos que 2018 
deverá nos trazer novos desafios. Tem 
sido assim ao longo dos anos e é bom 
saber que nos preparamos para atravessar 
períodos de maior ou menor incerteza, 
com muito profissionalismo e dedicação.
Que 2018 seja, antes de tudo, um ano 
de muitas conquistas para todos nós!

Diretoria Executiva da 
Fundação Itaú Unibanco

2 Com você 3Novembro | Dezembro 2017

Mensagem



Novo formulário 
de Prova de Vida 

A partir de dezembro, o formulário de 
Prova de Vida enviado aos assistidos 
no mês de seu aniversário terá um 
novo modelo, no qual será necessário 
apenas conferir os dados já informados 
como nome, CPF, plano, data de 
nascimento e assinalar na confirmação 
(ou não) de pessoa politicamente 
exposta. As orientações para 
devolução permanecem as mesmas 
e continuam disponíveis no próprio 
formulário. Para atualização de dados 
cadastrais (como endereço, e-mail e 
telefone), acesse, a qualquer momento, 
os canais de atendimento da Fundação.

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:
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Encontro com Mario Sergio Cortella 
Neste ano, a 21ª edição do Encontro das Associações, Conselheiros 
e Representantes dos Comitês de Planos, realizada no dia 12 de 
dezembro no Centro Empresarial Itaú Unibanco, em São Paulo, contou 
com a presença do filósofo Mario Sergio Cortella. Renomado escritor, 
educador e comentarista da rádio CBN, ele falou sobre “Ética, indivíduo, 
sociedade e empresa”. No próximo informativo Com você, confira 
os principais temas abordados por Cortella em sua apresentação.

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

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 5952 / 5971 / 5972
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

Pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 
Fone 0800 770 2399

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

Reforma em BH 
A unidade de Belo Horizonte passou por um processo de 
reforma, visando à adequação de seu layout aos padrões 
da Fundação, aumentando ainda mais o conforto para os 
colaboradores e a qualidade do atendimento oferecido 
aos participantes e assistidos. As novas instalações 
entraram em funcionamento no dia 20 de outubro.

Ouvindo

você
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O risco relativo de cada perfil

Ultraconservador RF DI
Investe 100% do patrimônio 
em renda fixa (CDI)

Conservador RV 7,5
Investe, em média, 
7,5% do patrimônio 
em renda variável e o 
restante em renda fixa

Moderado RV 20
Investe, em média, 
20% do patrimônio 
em renda variável e o 
restante em renda fixa

Arrojado RV 40
Investe, em média, 40% do 
patrimônio em renda variável 
e o restante em renda fixa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Importante: de acordo com as regras do plano Itaubanco CD, no caso de Benefício por Morte, os recursos só 
podem ser alocados no perfil Ultraconservador RF DI.

Troca de perfil em janeiro 
A alteração de perfil de investimento dos planos Itaubanco CD, Futuro Inteligente, Itaubank e 
Previdência Redecard CD pode ser realizada a cada seis meses, em janeiro (com efetivação em março) e 
em julho (com vigência a partir de setembro). A opção semestral visa disponibilizar mais uma possibilidade 
de troca para que os participantes e assistidos tenham maior flexibilidade para, se necessário, rever sua 
definição. A Fundação já está preparando uma edição especial do informativo Com você, abordando 
os principais aspectos relativos a esse importante momento de reflexão, mas é sempre bom lembrar:

   A mudança não é obrigatória. O perfil escolhido 
deve ser compatível com seus objetivos. Com 
esse planejamento estabelecido, é importante 
não se deixar levar por turbulências passageiras 
nos cenários políticos ou econômicos.

   Perfis com maior risco apresentam maiores 
oscilações nos resultados e eventuais 
rentabilidades negativas podem impactar 
o benefício mensal dos assistidos.

   Não existe escolha certa ou 
errada. Seu perfil deve respeitar 
suas características e expectativas 
individuais, seu momento de vida 
e as perspectivas para o período, 
pensando sempre no longo prazo.

   Confira o vídeo explicativo 
já disponível no site.
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O smartphone é um telefone celular “inteligente” 
que possui sistema operacional e permite a 
utilização de apps - programas que podem 
ser instalados para ações e usos específicos: 
orientações de trânsito, operações bancárias, jogos, 
músicas, vídeos e mais uma infinidade de opções.

Atenção: Caso tenha algum problema ao acessar 
o aplicativo, regularize sua senha no site do 
participante > www.fundacaoitauunibanco.com.br, 
e realize nova tentativa. Se o erro persistir, entre em 
contato com um de nossos canais de atendimento.
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Novo app da Fundação: 
seu plano acessível na 
tela do seu smartphone 
De acordo com a 28ª Pesquisa Anual de Administração 
e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, 
divulgada em abril deste ano pela Fundação Getúlio 
Vargas de São Paulo (FGV-SP), o Brasil terá um 
smartphone em uso por habitante até o final deste 
ano. Esse dado reforça o motivo que levou a Fundação 
Itaú Unibanco a lançar, em novembro, uma nova forma 
de relacionamento com seus assistidos: um aplicativo 
(ou “app”, sigla em inglês de “application”) exclusivo.

“É uma maneira de estarmos ainda mais perto de 
nossos assistidos, oferecendo-lhes alternativas para 
acessar informações sobre o seu plano de previdência 
complementar”, explica Arnaldo Serighelli, diretor da 
entidade. O Brasil está em linha com um novo fenômeno 
mundial: os celulares estão substituindo os computadores 
no acesso à internet. Essa realidade já foi confirmada 
em todo o país pela Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios do IBGE. “Estamos, agora, em um segundo 
momento dessa evolução que é a substituição do 
celular pelo smartphone. O desenvolvimento do app da 
Fundação está em sintonia com esse movimento. Ou seja, 
estamos utilizando uma tecnologia moderna para que o 
assistido encontre o que precisa sobre seu plano onde e 
quando quiser, de modo mais fácil e rápido.”

Comece baixando, gratuitamente, o 
app da Fundação Itaú Unibanco na 
App Store (para sistema iOS) ou no 
Google play (para sistema Android).

Esse é o ícone que irá aparecer na tela 
do seu smartphone. Ao abri-lo, você 
usufrui todas as funcionalidades do app.

Confira como tudo funciona:

Faça login com seu 
CPF e a mesma 
senha usada para 
entrar na Área do 
Participante do 
site da Fundação.

Acesse os menus 
disponíveis com 
as informações 
do seu plano.

Entrando no menu Benefício, por exemplo, você 
encontra, em Recebimentos, informações sobre 
sua renda mensal, com um gráfico que demonstra 
o percentual de descontos aplicados (mais abaixo 
na mesma tela, os descontos estão especificados). 
Você pode também acessar seu Demonstrativo 
de pagamento do mês (Contracheque) e as 
Rentabilidades dos planos Itaubanco CD, Futuro 
Inteligente, Itaubank e Previdência Redecard CD.

Na aba Informes, é possível consultar o Informe 
de Rendimentos que não será mais enviado em 
papel pela Fundação.

No menu Empréstimo*, você acompanha 
seus contratos ativos (detalhamento das  
parcelas, valores e datas dos vencimentos) 
e inativos, inclusive com Histórico de cada 
solicitação realizada.

*Para os planos que oferecem Empréstimos: 

PAC, Franprev, Prebeg, 002, ACMV e Banorte II.

Em Meus Dados, 
você visualiza as 
informações de seu 
cadastro (se preciso, 
as alterações 
devem ser feitas na 
área restrita do site 
da Fundação).

No Fale Conosco, 
estão o endereço, 
telefones e horários 
de atendimento da 
Fundação.

Importante: As telas apresentadas são 
meramente ilustrativas. Pode haver variações 
conforme as regras de seu plano.
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“A melhor forma para aumentar a credibilidade 
do setor de previdência complementar é fortalecer 
as linhas de defesa do segmento. Isso envolve não 
só o aprimoramento do modelo de supervisão da 
Previc, mas também a adoção de melhores práticas 
na governança das entidades, na 
qualificação de dirigentes, nas 
auditorias interna e externa, 
nos incentivos regulatórios 
e no processo punitivo.”

Fábio Coelho,  
diretor superintendente 
substituto da Previc

Muito tem sido feito para aprimorar os controles, 
procedimentos e processos da Fundação, bem 
como o relacionamento com os assistidos, 
por meio do uso mais intenso de recursos 
tecnológicos para facilitar o contato e o acesso às 
informações. Tudo isso, porém, tem sempre como 
pano de fundo a segurança do patrimônio dos 
participantes e assistidos. Entre outros aspectos, 
esse cuidado passa pela gestão jurídica a fim 
de evitar e responder a demandas que, no caso 
dos planos mutualistas (como os de Benefício 
Definido), podem colocar em risco o patrimônio 
de todos. Visto que, nesses planos, não existem 
contas separadas para cada pessoa, as demandas 
judiciais têm impacto sobre os recursos de todos. 

Os avanços na legislação e o tratamento de 
demandas não previstas nos Regulamentos 
(considerados como “contratos previdenciários” 
que estabelecem direitos e deveres de todos 
os envolvidos) foram os principais temas do 11º 
Workshop Jurídico, promovido pela Fundação 
no dia 16 de novembro, em São Paulo (SP). 
Reunindo cerca de 90 convidados - conselheiros, 

diretores e colaboradores da Fundação, advogados 
das áreas trabalhista, societária, cível e previdenciária 
do Itaú Unibanco e representantes dos escritórios de 
advocacia que atendem as entidades -, o Workshop 
contou com palestras de cinco especialistas. Confira 
alguns dos temas abordados nesses painéis:

“A Supervisão Baseada 
em Riscos provoca uma 
mudança de paradigma 

e representa um grande 
avanço. Ela pressupõe a 

aderência a alguns princípios 
essenciais a serem observados 

pelas entidades: o corpo diretivo precisa estar 
comprometido com a política de riscos, os principais 
processos devem estar mapeados, com riscos 
identificados e monitorados, é necessária uma 
política clara de controles internos, as competências 
dos órgãos estatutários têm que estar bem definidas, 
com processos decisórios formalizados, o corpo técnico 
precisa ter conhecimento e treinamentos adequados 
e deve haver um sistema de acompanhamento 
das obrigações e a adoção de planos de ação.”

Fábio Junqueira de Carvalho, 
advogado sócio do escritório Junqueira de 
Carvalho e Murgel Advogados e Consultores

“A decisão histórica do Superior Tribunal 
Federal (STF), de 20.02.2013, sobre a 
competência da Justiça Comum (e não da 
Justiça do Trabalho) para tratar dos temas 
relativos à previdência complementar 
reduziu a judicialização do sistema. Ainda 
assim, temos hoje mais de 100 mil ações 
em função da complexidade de alguns 
contratos previdenciários, em especial dos 
antigos planos BDs, da heterogeneidade 
do sistema, de reflexos desajustados das 
questões relativas ao contrato de trabalho 
e de pleitos coletivos e teses equivocadas. 
Um avanço importante foi a Comissão 
de Conciliação e Arbitragem da Previc 
que segue uma tendência moderna para 
redução de processos e maior 
segurança do sistema.”

Luís Ricardo 
Marcondes 
Martins, 
diretor presidente 
da Abrapp

“O atual marco regulatório 
do setor, com as Leis 
Complementares 108 
e 109, foi essencial no 

sentido de conferir mais 
justiça ao sistema (por 

exemplo, com a criação dos 
quatro institutos: Portabilidade, 

Autopatrocínio, Resgate e Benefício Proporcional 
Diferido), propiciar participação de todos os atores 
nas instâncias deliberativas e de gestão, aumentar o 
grau de profissionalismo na condução das entidades, 
elevar o nível de segurança e solvência e garantir 
maior transparência e governança. Precisamos, 
porém, continuar avançando, proporcionando 
maior flexibilidade e profissionalismo à gestão 
das entidades, pois, muitas vezes, o excesso 
de regras e regulamentações, ao invés de dar 
maior segurança, traz insegurança jurídica.”

Paulo Cesar dos Santos, 
subsecretário do Regime de Previdência 
Complementar do Ministério da Fazenda

Cauã Resende, 
advogado sócio do 
escritório Junqueira 
de Carvalho e 
Murgel Advogados 
e Consultores

“O contrato de previdência complementar não 
segue a regra do regime jurídico contratual de 
um modo geral porque apresenta peculiaridades 
muito específicas e que justificam um tratamento 
diferente tanto da legislação quanto da 
jurisprudência. Quais são essas particularidades?  
Trata-se de um contrato de longuíssimo prazo, 
sujeito às mudanças de caráter econômico, sociais 
e culturais e à necessidade de adaptação a novos 
contextos e exigências legais e à manutenção 
do equilíbrio econômico-
financeiro e atuarial.” 

Workshop discute 
proteção ao patrimônio 
dos planos
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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

Redecard 
BD

Redecard 
Supl.

Previdência 
Redecard CD

ACMV Total

Contribuições 
Recebidas  0,6  28,5  3,9  14,5  0,5  13,4  85,4  7,7  4,6  15,3  0,6  0,4  2,0  2,5  -    0,2  9,0  0,7  189,8 

Benefícios Pagos  (320,2)  (285,5)  (13,3)  (107,4)  (2,2)  (31,0)  (39,9)  (8,4)  (7,2)  (80,8)  (5,1)  (15,8)  (1,4)  (1,0)  (1,1)  (1,1)  (7,0)  (32,1)  (960,5)

Resultado dos 
Investimentos  674,4  979,2  18,9  166,8  3,6  73,9  158,5  24,5  23,8  151,9  4,2  6,6  5,4  4,4  2,2  1,7  18,3  19,7  2.338,0 

Despesas 
Administrativas  (12,8)  (27,9)  (0,8)  (5,4)  (0,2)  (2,7)  (7,1)  (1,6)  (0,9)  (3,4)  (0,3)  (0,5)  (0,7)  (0,4)  (0,1)  (0,1)  (0,8)  (0,9)  (66,6)

Provisões 
Matemáticas  0,7  (620,6)  (3,1)  (22,7)  (0,7)  (52,5)  (192,8)  (14,8)  (16,8)  (2,3)  2,1  9,8  (3,8)  (4,8)  (0,3)  (0,2)  (18,6)  11,9  (929,5)

Provisões para 
Contingências  (17,8)  0,9  -    2,9  -    -    (1,6)  -    -    6,8  (2,1)  0,5  -    -    -    -    -    -    (10,4)

Constituição/
Reversão de 
Fundos

 (3,4)  (74,6)  -    -    -    (1,1)  (2,6)  0,1  (1,0)  -    -    -    -    (0,4)  -    -    (0,9)  -    (83,9)

Resultado 
do Período

 321,5  -    5,6  48,7  1,0  -    (0,1)  7,5  2,5  87,5  (0,6)  1,0  1,5  0,3  0,7  0,5  -    (0,7)  476,9 

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  4,6  0,2  -    0,8  -    -    0,1  -    0,1  0,9  -    0,1  -    -    -    -    -    1,5  8,3 

Investimentos  7.680,7  9.965,4  272,8  2.308,9  46,5  701,7  1.718,6  377,3  224,9  1.765,5  56,6  84,2  71,2  56,3  28,6  17,6  166,0  287,0  25.829,8 

Outros  71,8  7,1  0,3  22,9  0,2  0,8  2,8  0,3  0,2  4,7  0,4  1,0  -    -    0,1  0,1  0,1  0,3  113,1 

Total  7.757,1 9.972,7  273,1 2.332,6  46,7  702,5  1.721,5 377,6  225,2 1.771,1  57,0  85,3  71,2  56,3  28,7  17,7  166,1 288,8  25.951,2 

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  212,4  21,1  1,9  75,8  0,2  1,5  10,6  1,5  1,0  103,5  4,1  3,2  0,4  0,2  0,3  0,3  1,7  3,0  442,7 

Operacional  30,6  8,6  1,1  9,9  0,1  0,4  1,1  1,2  0,8  9,2  0,5  1,6  0,4  0,2  0,2  0,2  1,3  2,7  70,1 

Contingencial  181,8  12,5  0,8  65,9  0,1  1,1  9,5  0,3  0,2  94,3  3,6  1,6  -    -    0,1  0,1  0,4  0,3  372,6 

Passivo Atuarial  5.940,4  8.340,3  236,0  2.111,4  40,3  697,8  1.659,4  368,0  225,3  1.393,5  53,1  193,0  65,2  52,8  26,8  18,2  163,0  279,8  21.864,3 

Superavit/ 
(Deficit) 
Acumulado

 1.600,6  -    35,2  145,4  5,5  -    0,1  7,5  (4,3)  274,1  (0,3) (110,9)  5,6  1,5  1,6  (0,8)  -    6,0  1.966,8 

Fundos  3,7  1.611,3  -    -    0,7  3,2  51,4  0,6  3,2  -    0,1  -    -    1,8  -    -    1,4  -    1.677,4 

Total  7.757,1 9.972,7  273,1 2.332,6  46,7  702,5  1.721,5 377,6  225,2 1.771,1  57,0  85,3  71,2  56,3  28,7  17,7  166,1 288,8 25.951,2 

Itaubanco CD

Composição dos Investimentos

Sua rentabilidade
As rentabilidades dos planos 

podem ser consultadas no site 
da Fundação Itaú Unibanco: 
Acesso na página inicial do 
site > Rentabilidade/Planos 

> Previdência em Foco > 

Renda Variável

I móveis

Mult imercado

In
ação Pr ivada

Pre�xado

In
ação Públ ica

CDI  Público

Emprést imos

CDI  Pr ivado

Itaubank

Futuro Inteligente

Previdência Redecard CD

PAC Franprev 002 Itaulam Suplementar

Itaú CD

Itaulam Básico

Itaú BD

ACMVRedecard BD Redecard SuplementarItaucard Suplementar

Prebeg BD UBB Prev

Itaucard BD

Banorte

Ultraconservador Conservador Moderado Arrojado Fundo Previcendial

Ultraconservador Conservador Moderado Arrojado

Ultraconservador Conservador Moderado Arrojado Fdo. Prev.

Ultraconservador Conservador Moderado Arrojado

 ACMV Redecard Suplementar Redecard BDItaucard Suplementar Itaucard BD Banorte  UBB Prev  Prebeg Itaú CD  Itaú BD Itaulam Suplementar Itaulam BásicovvFranprevPAC 

Fdo Prev.ddModeradoConservadorss

ArrojadoModeradoConservadorUltraconservador

ArrojadoModeradoConservadorUltra

Fdo Prev.ddModeradoConservadorss

(Outubro/2017)

64%

22%

8%
2%

4%

77%

23%

77%

23%

77%

23%

63%

22%

2%
8% 5%

49%
51% 100%

60%

21%

12%

7%

73%

11% 16%

79%

15% 6%

74%

16%
1%

2%
7%

7% 10%

83%

20%

6%

41%

33%

1% 1%
3% 6%

4%

85%

8% 2%

90%

15%

4%
7% 14%

1%

59%

28%

59%

6% 4%
3%

11%

25%

8%

47%

9%9%

25%

31%

17%
5%

13%

9%

25%

31%

5% 17%13%

25%

11% 9%

8%47%

17%13%
5%

25%
31%

9%

25%

11% 10%

8%46%

25%

8%46%

11% 10%

18%

13%
5%

30%

25%

9%

35%
65% 32%

68%

8% 2%

90%

63%

22%

2%
8% 5%

63%

22%

2%
8% 5%

77%

23%

38%

22%

8%

32%

60%

3% 5%

19%

13%

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 647 8.618 214 806 14 14 1.020 794 395 4.581 274 7 609 332 2 1 1 - 448 18.777

Assistidos* 4.492 5.902 331 2.932 11 10 368 251 159 1.077 1.489 231 20 15 518 17 14 894 43 18.774

Autopatrocinados 1.281 3.160 64 405 3 1 58 8 55 374 23 - 18 19 - 1 8 - 61 5.539

BPD/Vesting 1.721 3.194 69 34 29 17 1.073 1.158 259 2.215 37 - 303 119 - 52 38 - 136 10.454

Em fase de opção 31 223 3 26 1 1 90 25 62 837 8 1 10 42 - 2 1 - 284 1.647

Total 8.172 21.097 681 4.203 58 43 2.609 2.236 930 9.084 1.831 239 960 527 520 73 62 894 972 55.191

*I
nc

lu
i p

en
si

on
is

ta
s

(Outubro/2017)/ (em milhões de reais)

(Outubro/2017)/ (em milhões de reais)

(Outubro/2017)/ (em milhões de reais)

(Outubro/2017)
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Um

rentabilidade financeira desses 
clientes. Sem dúvida, foi um 
enorme desafio e tenho muita 
satisfação de que, hoje, esse seja 
um segmento de grande sucesso. 
 
Foram 21 anos de banco e me 
desliguei há 13 anos. Sempre 
encarei a vida corporativa 
como um período transitório 
na minha trajetória profissional. 
Passei então a prestar assessoria 
de investimento e a dar aulas 
de Mercado de Capitais e 
Matemática Financeira. Agora, 
em 2017, me aposentei pelo INSS 
e pelo meu plano de previdência 
complementar, o PAC. Sim, 
mesmo desvinculado do banco, 
continuei contribuindo 
como autopatrocinado!  

Estava com 21 anos e 
cursando Engenharia 
quando entrei na área 

de Mercado de Capitais do Itaú 
Unibanco, alguns anos depois 
me pós-graduei em Finanças 
e Controladoria. Quando fui 
contratado, em dezembro 
de 1983, esse segmento, que 
administrava os recursos de 
terceiros, era responsável por 
seis fundos de investimento 
e dois fundos de pensão. Um 
projeto desafiador em minha 
carreira foi a implantação da 
primeira carteira de pessoa 
física do Itaú Private Banking. 
Começou com 100 clientes e, 
em 2004, já eram 3 mil. Sempre 
cuidei da parte de controle 
de investimentos, avaliando a 

Levo uma vida bem tranquila, 
trabalho apenas de oito 
a dez horas por semana. 
Ester, minha esposa, meus 
filhos, Ronaldo e Claudia, e 
meus netos, Melissa, Sophia 
e Caio, curtem bastante, 
pois tenho muito tempo 
para aproveitar a família. 
Considero um enorme 
privilégio ter tudo isso aos 
55 anos, principalmente com 
tranquilidade financeira. 
Viajamos pelo Brasil, nossos 
roteiros sempre são para o 
Sul. Ester e eu gostamos do 
friozinho dessa região. 
Estou muito satisfeito 
com esse meu novo 
momento de vida!”

Em agosto deste ano, Roberto Tavares Ribeiro enviou um depoimento muito simpático para 
a Fundação Itaú Unibanco. Ele estava em um momento importante de sua  vida: a chegada 

da aposentadoria! Nesta edição do Com você, Tavares conta um pouco da sua história.

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 Itaú Unibanco, enviar um e-mail ou registrar sua sugestão no Canal “Fale Conosco” no site da entidade. Participe!
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São Paulo, SP, (11) 4002-1299 • Rua Albita, 131, 4º andar, Cruzeiro , CEP 30310-160, Belo Horizonte, MG, (31) 3280 5952 / 5971 / 5972 • Avenida 
República do Líbano, 1.551, Sala 602, Ed. Vanda Pinheiro, Setor Oeste, CEP 74125-125, Goiânia, GO, (62) 4005-4141 • Rua Marechal Deodoro, 869,  
17º andar, Centro, CEP 80060-010, Curitiba, PR, (41) 3544-8000 • Av. Rui Barbosa, 251, 4º andar, Graças, CEP 52011-040, Recife, PE, (81) 3413-4869 / 
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