
Em meio ao atual cenário da previdência social no Brasil, a previdência complementar 

vem se tornando um assunto fundamental para quem não quer ter surpresas desagradáveis 

no momento da aposentadoria. Os aposentados de hoje já sabem bem disso. Mas e as pessoas

que estão em plena atividade profissional? Como elas vêem essa questão? Confira as opiniões

de quatro participantes que pensam – e muito! – nesse tema.

“Eu dou um grande valor à previdência
complementar, tanto é que possuo também um 
plano aberto para assegurar efetivamente uma
aposentadoria sossegada, na qual vou poder me
cuidar e aproveitar bem o tempo livre. Tenho plena
consciência de que isso é inviável apenas com a

previdência social que
possui regras extremamente
instáveis e oferece um teto
de benefícios muito baixo.
Na minha opinião, o
processo de transferência de
nosso plano está se dando
de maneira clara e me sinto
muito bem informado.”
Douglas Barelli,
especialista de RH

“De qualquer ponto de vista
que se olhe, o investimento
da previdência privada da
ItauBank é extremamente
vantajoso. Os benefícios
financeiros são excelentes 
se pensarmos na
contrapartida da
patrocinadora e muito
competitivos se pensarmos
em outras alternativas do
gênero. O aspecto

psicológico também é muito interessante, pois, em
função do desconto direto no salário, é um dinheiro
que a gente ‘esquece’ que tem e só vai lembrar dele
quando, de fato, precisar. E, por fim, tem o aspecto da
segurança na gestão que também é fundamental 
e se mantém, agora, com a transferência para o Itaú.”
Charles Nogueira Ferraz, superintendente de
Estratégia e Gestão do Itaú Private Bank

“Participei da implantação do plano de
previdência no BankBoston e estou satisfeito 
com a transparência com a qual o processo de
transferência está sendo conduzido. Não vejo
nenhum tipo de risco para os participantes no 
que diz respeito aos compromissos estabelecidos.
Podemos nos sentir
seguros por contar com 
um benefício excelente
que tem como principal
diferencial a contrapartida
da patrocinadora. Isso nos
permite programar uma
aposentadoria tranqüila,
com uma boa qualidade 
de vida.” Marcelo Morelli,
especialista de RH II

“Há sete anos, tenho 
plano de previdência
complementar e,
agora, contribuo com 
o percentual máximo 
para ter um patrimônio
melhor no futuro.
Precisamos pensar assim,
pois não sabemos como
estará a previdência social
quando nos aposentarmos.
Estou bem tranqüila com a transferência do plano
para o ItauBank. Gostei muito de ter recebido a
senha para acessar o site onde encontramos o
extrato on-line. Eu não tinha essa facilidade antes 
e achei ótima.” Carolina Vasconcellos, gerente 
de Auditoria

A base para 
um futuro melhor
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Um compromisso a ser mantido

É com muita satisfação que passamos, agora, às suas mãos a primeira 

edição do informativo bimestral “ItauBank com você”, desenvolvido para os

participantes da ItauBank Sociedade de Previdência Privada, entidade formada

para administrar o plano de aposentadoria dos profissionais vindo do

BankBoston. Nosso objetivo é estreitar o relacionamento com os participantes,

mantendo-os informados a respeito da gestão de seu plano e de assuntos

diretamente ligados ao tema previdência.

Na administração do Plano ItauBank, vamos usar toda a experiência do

Banco Itaú em aposentadoria complementar. Essa experiência foi construída

ao longo de muitos anos, valendo destacar que a instituição está entre as

pioneiras a constituir um plano de aposentadoria complementar para seus

funcionários, em 1966.

Acabamos, portanto, de completar 40 anos de expertise nesse segmento,

procurando oferecer a nossos funcionários maior conforto financeiro no

momento de sua aposentadoria. Afinal, a aposentadoria é um momento em

que tranqüilidade e segurança são condições fundamentais para se desfrutar

de uma vida saudável, com a abertura de novas oportunidades e experiências.

Assumimos o compromisso de informar-lhes sobre todas as novidades 

que envolvam o seu plano de previdência.

Marcos Roberto Carnielli,

Diretor superintendente da ItauBank 

Sociedade de Previdência Privada 

Perto de você,
também na internet

Para que você possa acompanhar de perto todas 

as informações relativas ao ItauBank, foi criado, na

internet, o endereço www.portalprev.com.br/itaubank.

Para acessar o conteúdo, basta utilizar a senha 

(pessoal e intransferível) que lhe foi enviada por meio

de correspondência.

A criação do site atende amplamente os objetivos

da Resolução nº 13 do Conselho de Gestão de

Previdência Complementar, publicada em outubro de

2004. Essa Resolução estabeleceu as diretrizes para a

prática de boa governança corporativa nas entidades

fechadas de previdência complementar, tendo como

item fundamental a comunicação clara e eficaz com

os participantes, os patrocinadores e a sociedade, a

fim de assegurar a transparência de suas atividades.

Um recente levantamento feito pela Secretaria da

Previdência Complementar (SPC) mostrou, no

entanto, que as entidades ainda não estão utilizando

a internet para aprofundar o relacionamento 

com seus interlocutores. Segundo a SPC, menos 

de um terço dos fundos de pensão tem página 

oficial na rede.

No ItauBank, a realidade é bem diferente. No 

site da entidade, que está no ar desde o segundo

semestre do ano passado, você encontra informações

sobre suas contribuições, com extratos atualizados

do saldo de sua conta. O endereço disponibiliza

também diversas informações institucionais (como

Estatuto, Regulamento do plano e relatórios exigidos

pela legislação) para que você possa saber tudo

sobre as regras que regem seu plano (veja outras

facilidades que estão à sua disposição no quadro

abaixo). Dessa forma, a ItauBank procura melhorar 

a prestação de serviços aos participantes,

possibilitando consultas ao plano a qualquer

momento, de forma rápida, dinâmica e segura.
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O conteúdo do site

Dados básicos do participante: data de adesão ao plano, opção de tributação,
perfil de investimento.

Simulador: ferramenta que permite ao participante simular o benefício de
aposentadoria, a partir de algumas premissas adotadas.

Dados financeiros: por meio de extratos, apresenta os saldos de conta atualizados,
separados por tipo de contribuição, bem como a quantidade de cotas e valor da cota.

Institucional: Estatuto, Regulamento do Plano, Política de Investimentos, gráficos de
evolução das cotas, Relatório Anual.

Formulários: diversos formulários estão à disposição do participante, para impressão,
preenchimento e envio, para alteração de contribuições ao plano, termo de opção
(pelos institutos) após desligamento, termo de portabilidade e requerimento de
aposentadoria, entre outros.
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É possível alterar o perfil de

investimento dos recursos aplicados

em meu plano? 

Sim. Todos os anos, é feita uma

campanha que permite alterar o perfil 

de investimento. Essa campanha será

realizada no primeiro trimestre de 2007.

Existem, hoje, no plano quatro perfis:

Ultraconservador, Conservador, Moderado

e Arrojado. O que os diferencia é a

composição da carteira e, portanto, o risco

ao qual o investimento está exposto e a

possibilidade de retorno das aplicações.

::::::::::

Como funcionam as minhas

contribuições para o plano? 

E as da patrocinadora?

O participante pode realizar

contribuições básicas ao plano, com

percentuais de 2%, 4% ou 6% sobre o

salário-base, dependendo do limite

determinado na tabela de contribuição

que é dividida em faixas salariais. Também

é possível optar por contribuir

voluntariamente para o plano, com valores

que vão de metade até o dobro da

contribuição básica. Exemplo: um

participante com contribuição básica de

2% sobre o salário-base pode optar por

contribuir voluntariamente com um dos

seguintes percentuais sobre o salário-base:

1%, 2%, 3% ou 4%.

Quanto às contribuições da empresa

patrocinadora, elas

variam de 75% a 175%

sobre a contribuição

básica do participante,

dependendo do tempo

de vinculação ao plano

da patrocinadora.

::::::::::

Quando terei acesso

aos recursos do meu

plano? 

Caso o participante

esteja desligado da

empresa patrocinadora

e tiver no mínimo 55 anos de idade e 3

anos de vinculação ao plano, poderá optar

por receber o benefício de renda mensal,

não vitalício. Se não preencher as

condições acima, poderá optar por um dos

institutos abaixo.

Portabilidade – é o direito de portar

para outro plano de previdência

complementar os valores correspondentes às

contribuições feitas por ele ao plano, corrigidas

pela rentabilidade do perfil definido. Não é

possível portar a parte correspondente às

contribuições da patrocinadora. A opção pela

portabilidade só pode ser feita por quem

possui, pelo menos, três anos de vinculação 

ao plano.

Resgate - o participante poderá resgatar

somente os valores correspondentes às suas

contribuições, corrigidas pela rentabilidade 

do perfil do plano. Não terá direito à parte

correspondente às contribuições da

patrocinadora.

Benefício Proporcional Diferido (BPD) –

opção para quem tem, pelo menos, três anos

de vinculação ao plano. O saldo da conta,

correspondente às contribuições do

participante e da patrocinadora, ficará retido

até o participante completar os requisitos de

elegibilidade para a aposentadoria. Esse saldo

será atualizado de acordo com a rentabilidade

do perfil do plano escolhido.

Autopatrocínio – é a possibilidade de

continuar participando do plano. Para isso, ele

fará as suas contribuições e também assumirá

as contribuições da patrocinadora destinadas

ao custeio do seu benefício. Caso o

participante deixe de efetuar três contribuições

sucessivas, terá sua inscrição cancelada após 30

dias da notificação para regularizar os

pagamentos.

::::::::::

E novos aportes? Eles podem ser feitos? 

Sim. O participante pode fazer novos

aportes para o plano sempre que quiser.

Essas contribuições são muito importantes

para o crescimento de seu patrimônio

previdenciário, sendo que o valor de seu

benefício vai depender diretamente das

contribuições feitas ao plano. Vale também

lembrar que todas as contribuições feitas pelo

participante ao plano têm a vantagem de ser

dedutíveis na declaração anual de ajuste do

Imposto de Renda, até o limite de 12% de sua

renda bruta anual.

::::::::::

Posso suspender minhas contribuições? 

E alterá-las? 

O participante pode suspender tanto 

a contribuição básica quanto a voluntária 

a qualquer momento. Ele também pode 

alterá-las, respeitando as faixas de contribuição.

É importante lembrar que durante a suspensão

da contribuição básica do participante a

patrocinadora também interromperá suas

contribuições ao plano.

::::::::::

Sou participante do Plano ItauBank e

gostaria de saber como faço para obter

uma senha de acesso ao site?

Basta enviar sua solicitação para o 

e-mail itaubank.help@mercer.com
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Confira as respostas para as dúvidas mais freqüentes sobre o funcionamento 
do plano administrado pela ItauBank Sociedade de Previdência Privada

““Vá tão longe quanto possa ver.

Quando chegar lá, você poderá 

ver ainda mais longe.”
Thomas Carlyle, escritor e historiador escocês.

42 3

Seu funcionamento está diretamente ligado à atuação de três órgãos: o Conselho Deliberativo,

o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. Seus membros determinam o dia-a-dia da entidade,

participando da tomada de decisões que têm impacto na forma como ela deve ser gerida.

Eles zelam para que a entidade siga à risca as determinações de seu Estatuto, do Regulamento 

do plano e da legislação que regulamenta o setor, garantindo assim seu correto gerenciamento e a

segurança dos participantes. Veja, abaixo, quem são os representantes desses órgãos.
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Quem está à frente da ItauBank
Sociedade de Previdência Privada

Alex Waldemar Zornig diretor gerente sênior da 

Diretoria de Controle e 

Finanças, Unidades Externas

Fernando Tadeu Perez diretor executivo da 

Área de Recursos Humanos

Henri Penchas vice-presidente sênior da 

Área de Controle Econômico

Conselho Deliberativo

Carlos Roberto Zanelato superintendente 

da Superintendência 

de Assuntos Corporativos

Marco Antonio Antunes diretor gerente da 

Diretoria de Contabilidade

Rômulo Kfouri Mendes superintendente da Central 

de Aprovação de Crédito

Conselho Fiscal

Diretor Presidente

Marcos Roberto Carnielli

diretor gerente da Diretoria 

de Relações do Trabalho

Diretores

Arnaldo Cesar Serighelli

superintendente da Superintendência 

de Previdência Complementar

Carlos Henrique Mussolini

diretor gerente sênior da Diretoria 

de Administração de Carteiras

Reginaldo José Camilo

superintendente da Superintendência 

de Controladoria Contábil – Holdings

Diretoria Executiva

Perfil Tipos de investimento Limite Limite 

inferior superior

Ultraconservador • renda fixa com baixo 
risco de crédito 100% 100%

Conservador • renda fixa com baixo 
risco de crédito 85% 100%

• ações em mercado 0% 15%

Moderado • renda fixa com baixo 
risco de crédito 65% 95%

• ações em mercado 5% 35%

Arrojado • renda fixa com baixo 
risco de crédito 40% 80%

• ações em mercado 20% 60%
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Confira as respostas para as dúvidas mais freqüentes sobre o funcionamento 
do plano administrado pela ItauBank Sociedade de Previdência Privada

““Vá tão longe quanto possa ver.

Quando chegar lá, você poderá 

ver ainda mais longe.”
Thomas Carlyle, escritor e historiador escocês.
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Seu funcionamento está diretamente ligado à atuação de três órgãos: o Conselho Deliberativo,

o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. Seus membros determinam o dia-a-dia da entidade,

participando da tomada de decisões que têm impacto na forma como ela deve ser gerida.

Eles zelam para que a entidade siga à risca as determinações de seu Estatuto, do Regulamento 

do plano e da legislação que regulamenta o setor, garantindo assim seu correto gerenciamento e a

segurança dos participantes. Veja, abaixo, quem são os representantes desses órgãos.
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Em meio ao atual cenário da previdência social no Brasil, a previdência complementar 

vem se tornando um assunto fundamental para quem não quer ter surpresas desagradáveis 

no momento da aposentadoria. Os aposentados de hoje já sabem bem disso. Mas e as pessoas

que estão em plena atividade profissional? Como elas vêem essa questão? Confira as opiniões

de quatro participantes que pensam – e muito! – nesse tema.

“Eu dou um grande valor à previdência
complementar, tanto é que possuo também um 
plano aberto para assegurar efetivamente uma
aposentadoria sossegada, na qual vou poder me
cuidar e aproveitar bem o tempo livre. Tenho plena
consciência de que isso é inviável apenas com a

previdência social que
possui regras extremamente
instáveis e oferece um teto
de benefícios muito baixo.
Na minha opinião, o
processo de transferência de
nosso plano está se dando
de maneira clara e me sinto
muito bem informado.”
Douglas Barelli,
especialista de RH

“De qualquer ponto de vista
que se olhe, o investimento
da previdência privada da
ItauBank é extremamente
vantajoso. Os benefícios
financeiros são excelentes 
se pensarmos na
contrapartida da
patrocinadora e muito
competitivos se pensarmos
em outras alternativas do
gênero. O aspecto

psicológico também é muito interessante, pois, em
função do desconto direto no salário, é um dinheiro
que a gente ‘esquece’ que tem e só vai lembrar dele
quando, de fato, precisar. E, por fim, tem o aspecto da
segurança na gestão que também é fundamental 
e se mantém, agora, com a transferência para o Itaú.”
Charles Nogueira Ferraz, superintendente de
Estratégia e Gestão do Itaú Private Bank

“Participei da implantação do plano de
previdência no BankBoston e estou satisfeito 
com a transparência com a qual o processo de
transferência está sendo conduzido. Não vejo
nenhum tipo de risco para os participantes no 
que diz respeito aos compromissos estabelecidos.
Podemos nos sentir
seguros por contar com 
um benefício excelente
que tem como principal
diferencial a contrapartida
da patrocinadora. Isso nos
permite programar uma
aposentadoria tranqüila,
com uma boa qualidade 
de vida.” Marcelo Morelli,
especialista de RH II

“Há sete anos, tenho 
plano de previdência
complementar e,
agora, contribuo com 
o percentual máximo 
para ter um patrimônio
melhor no futuro.
Precisamos pensar assim,
pois não sabemos como
estará a previdência social
quando nos aposentarmos.
Estou bem tranqüila com a transferência do plano
para o ItauBank. Gostei muito de ter recebido a
senha para acessar o site onde encontramos o
extrato on-line. Eu não tinha essa facilidade antes 
e achei ótima.” Carolina Vasconcellos, gerente 
de Auditoria

A base para 
um futuro melhor
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Um compromisso a ser mantido

É com muita satisfação que passamos, agora, às suas mãos a primeira 

edição do informativo bimestral “ItauBank com você”, desenvolvido para os

participantes da ItauBank Sociedade de Previdência Privada, entidade formada

para administrar o plano de aposentadoria dos profissionais vindo do

BankBoston. Nosso objetivo é estreitar o relacionamento com os participantes,

mantendo-os informados a respeito da gestão de seu plano e de assuntos

diretamente ligados ao tema previdência.

Na administração do Plano ItauBank, vamos usar toda a experiência do

Banco Itaú em aposentadoria complementar. Essa experiência foi construída

ao longo de muitos anos, valendo destacar que a instituição está entre as

pioneiras a constituir um plano de aposentadoria complementar para seus

funcionários, em 1966.

Acabamos, portanto, de completar 40 anos de expertise nesse segmento,

procurando oferecer a nossos funcionários maior conforto financeiro no

momento de sua aposentadoria. Afinal, a aposentadoria é um momento em

que tranqüilidade e segurança são condições fundamentais para se desfrutar

de uma vida saudável, com a abertura de novas oportunidades e experiências.

Assumimos o compromisso de informar-lhes sobre todas as novidades 

que envolvam o seu plano de previdência.

Marcos Roberto Carnielli,

Diretor superintendente da ItauBank 

Sociedade de Previdência Privada 

Perto de você,
também na internet

Para que você possa acompanhar de perto todas 

as informações relativas ao ItauBank, foi criado, na

internet, o endereço www.portalprev.com.br/itaubank.

Para acessar o conteúdo, basta utilizar a senha 

(pessoal e intransferível) que lhe foi enviada por meio

de correspondência.

A criação do site atende amplamente os objetivos

da Resolução nº 13 do Conselho de Gestão de

Previdência Complementar, publicada em outubro de

2004. Essa Resolução estabeleceu as diretrizes para a

prática de boa governança corporativa nas entidades

fechadas de previdência complementar, tendo como

item fundamental a comunicação clara e eficaz com

os participantes, os patrocinadores e a sociedade, a

fim de assegurar a transparência de suas atividades.

Um recente levantamento feito pela Secretaria da

Previdência Complementar (SPC) mostrou, no

entanto, que as entidades ainda não estão utilizando

a internet para aprofundar o relacionamento 

com seus interlocutores. Segundo a SPC, menos 

de um terço dos fundos de pensão tem página 

oficial na rede.

No ItauBank, a realidade é bem diferente. No 

site da entidade, que está no ar desde o segundo

semestre do ano passado, você encontra informações

sobre suas contribuições, com extratos atualizados

do saldo de sua conta. O endereço disponibiliza

também diversas informações institucionais (como

Estatuto, Regulamento do plano e relatórios exigidos

pela legislação) para que você possa saber tudo

sobre as regras que regem seu plano (veja outras

facilidades que estão à sua disposição no quadro

abaixo). Dessa forma, a ItauBank procura melhorar 

a prestação de serviços aos participantes,

possibilitando consultas ao plano a qualquer

momento, de forma rápida, dinâmica e segura.
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O conteúdo do site

Dados básicos do participante: data de adesão ao plano, opção de tributação,
perfil de investimento.

Simulador: ferramenta que permite ao participante simular o benefício de
aposentadoria, a partir de algumas premissas adotadas.

Dados financeiros: por meio de extratos, apresenta os saldos de conta atualizados,
separados por tipo de contribuição, bem como a quantidade de cotas e valor da cota.

Institucional: Estatuto, Regulamento do Plano, Política de Investimentos, gráficos de
evolução das cotas, Relatório Anual.

Formulários: diversos formulários estão à disposição do participante, para impressão,
preenchimento e envio, para alteração de contribuições ao plano, termo de opção
(pelos institutos) após desligamento, termo de portabilidade e requerimento de
aposentadoria, entre outros.
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Em meio ao atual cenário da previdência social no Brasil, a previdência complementar 

vem se tornando um assunto fundamental para quem não quer ter surpresas desagradáveis 

no momento da aposentadoria. Os aposentados de hoje já sabem bem disso. Mas e as pessoas

que estão em plena atividade profissional? Como elas vêem essa questão? Confira as opiniões

de quatro participantes que pensam – e muito! – nesse tema.

“Eu dou um grande valor à previdência
complementar, tanto é que possuo também um 
plano aberto para assegurar efetivamente uma
aposentadoria sossegada, na qual vou poder me
cuidar e aproveitar bem o tempo livre. Tenho plena
consciência de que isso é inviável apenas com a

previdência social que
possui regras extremamente
instáveis e oferece um teto
de benefícios muito baixo.
Na minha opinião, o
processo de transferência de
nosso plano está se dando
de maneira clara e me sinto
muito bem informado.”
Douglas Barelli,
especialista de RH

“De qualquer ponto de vista
que se olhe, o investimento
da previdência privada da
ItauBank é extremamente
vantajoso. Os benefícios
financeiros são excelentes 
se pensarmos na
contrapartida da
patrocinadora e muito
competitivos se pensarmos
em outras alternativas do
gênero. O aspecto

psicológico também é muito interessante, pois, em
função do desconto direto no salário, é um dinheiro
que a gente ‘esquece’ que tem e só vai lembrar dele
quando, de fato, precisar. E, por fim, tem o aspecto da
segurança na gestão que também é fundamental 
e se mantém, agora, com a transferência para o Itaú.”
Charles Nogueira Ferraz, superintendente de
Estratégia e Gestão do Itaú Private Bank

“Participei da implantação do plano de
previdência no BankBoston e estou satisfeito 
com a transparência com a qual o processo de
transferência está sendo conduzido. Não vejo
nenhum tipo de risco para os participantes no 
que diz respeito aos compromissos estabelecidos.
Podemos nos sentir
seguros por contar com 
um benefício excelente
que tem como principal
diferencial a contrapartida
da patrocinadora. Isso nos
permite programar uma
aposentadoria tranqüila,
com uma boa qualidade 
de vida.” Marcelo Morelli,
especialista de RH II

“Há sete anos, tenho 
plano de previdência
complementar e,
agora, contribuo com 
o percentual máximo 
para ter um patrimônio
melhor no futuro.
Precisamos pensar assim,
pois não sabemos como
estará a previdência social
quando nos aposentarmos.
Estou bem tranqüila com a transferência do plano
para o ItauBank. Gostei muito de ter recebido a
senha para acessar o site onde encontramos o
extrato on-line. Eu não tinha essa facilidade antes 
e achei ótima.” Carolina Vasconcellos, gerente 
de Auditoria

A base para 
um futuro melhor
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Um compromisso a ser mantido

É com muita satisfação que passamos, agora, às suas mãos a primeira 

edição do informativo bimestral “ItauBank com você”, desenvolvido para os

participantes da ItauBank Sociedade de Previdência Privada, entidade formada

para administrar o plano de aposentadoria dos profissionais vindo do

BankBoston. Nosso objetivo é estreitar o relacionamento com os participantes,

mantendo-os informados a respeito da gestão de seu plano e de assuntos

diretamente ligados ao tema previdência.

Na administração do Plano ItauBank, vamos usar toda a experiência do

Banco Itaú em aposentadoria complementar. Essa experiência foi construída

ao longo de muitos anos, valendo destacar que a instituição está entre as

pioneiras a constituir um plano de aposentadoria complementar para seus

funcionários, em 1966.

Acabamos, portanto, de completar 40 anos de expertise nesse segmento,

procurando oferecer a nossos funcionários maior conforto financeiro no

momento de sua aposentadoria. Afinal, a aposentadoria é um momento em

que tranqüilidade e segurança são condições fundamentais para se desfrutar

de uma vida saudável, com a abertura de novas oportunidades e experiências.

Assumimos o compromisso de informar-lhes sobre todas as novidades 

que envolvam o seu plano de previdência.

Marcos Roberto Carnielli,

Diretor superintendente da ItauBank 

Sociedade de Previdência Privada 

Perto de você,
também na internet

Para que você possa acompanhar de perto todas 

as informações relativas ao ItauBank, foi criado, na

internet, o endereço www.portalprev.com.br/itaubank.

Para acessar o conteúdo, basta utilizar a senha 

(pessoal e intransferível) que lhe foi enviada por meio

de correspondência.

A criação do site atende amplamente os objetivos

da Resolução nº 13 do Conselho de Gestão de

Previdência Complementar, publicada em outubro de

2004. Essa Resolução estabeleceu as diretrizes para a

prática de boa governança corporativa nas entidades

fechadas de previdência complementar, tendo como

item fundamental a comunicação clara e eficaz com

os participantes, os patrocinadores e a sociedade, a

fim de assegurar a transparência de suas atividades.

Um recente levantamento feito pela Secretaria da

Previdência Complementar (SPC) mostrou, no

entanto, que as entidades ainda não estão utilizando

a internet para aprofundar o relacionamento 

com seus interlocutores. Segundo a SPC, menos 

de um terço dos fundos de pensão tem página 

oficial na rede.

Na ItauBank, a realidade é bem diferente. No 

site da entidade, que está no ar desde o segundo

semestre do ano passado, você encontra informações

sobre suas contribuições, com extratos atualizados

do saldo de sua conta. O endereço disponibiliza

também diversas informações institucionais (como

Estatuto, Regulamento do plano e relatórios exigidos

pela legislação) para que você possa saber tudo

sobre as regras que regem seu plano (veja outras

facilidades que estão à sua disposição no quadro

abaixo). Dessa forma, a ItauBank procura melhorar 

a prestação de serviços aos participantes,

possibilitando consultas ao plano a qualquer

momento, de forma rápida, dinâmica e segura.
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O conteúdo do site

Dados básicos do participante: data de adesão ao plano, opção de tributação,
perfil de investimento.

Simulador: ferramenta que permite ao participante simular o benefício de
aposentadoria, a partir de algumas premissas adotadas.

Dados financeiros: por meio de extratos, apresenta os saldos de conta atualizados,
separados por tipo de contribuição, bem como a quantidade de cotas e valor da cota.

Institucional: Estatuto, Regulamento do Plano, Política de Investimentos, gráficos de
evolução das cotas, Relatório Anual.

Formulários: diversos formulários estão à disposição do participante, para impressão,
preenchimento e envio, para alteração de contribuições ao plano, termo de opção
(pelos institutos) após desligamento, termo de portabilidade e requerimento de
aposentadoria, entre outros.
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