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Apresentação
Este Relatório, desenvolvido em atendimento à
Resolução no 4.433 do Conselho Monetário Nacional
(CMN), tem o objetivo de tornar mais transparente
a relação do Itaú Unibanco com os clientes.
Nele, você vai encontrar um panorama geral
do Banco e informações sobre atendimento ao
cliente e sobre as atribuições da Ouvidoria, além
de um posicionamento sobre a atuação desta
junto aos órgãos reguladores e de defesa do
consumidor.
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Mensagem da Ouvidoria
A busca pela liderança em satisfação de clientes faz parte de nossa

financeira para clientes propensos à inadimplência, por meio da oferta

missão no Itaú Unibanco e continua sendo uma grande prioridade em

de crédito mais adequada às suas necessidades.

nosso dia a dia. O ano de 2016 impôs desafios em diversos aspectos e
não foi diferente na agenda de relacionamento e satisfação de clientes.

Utilizamos as interações com nossos clientes para identificar novas

A transformação digital que estamos observando nos obriga a

necessidades e, principalmente, a partir de suas manifestações e

encontrar novas formas de operar com serviços bancários para um

reclamações, para corrigir processos, aprimorar produtos e tornar

novo tipo de cliente, cada vez mais exigente.

nosso atendimento a cada dia mais ágil e eficiente. Temos conseguido
aumentar os índices de resolução e satisfação em nossas centrais, SACs

Temos evoluído na prestação de nossos serviços e no atendimento ao

e Ouvidoria. Nossos volumes de reclamação em órgãos externos foram

cliente. Com 73% de suas transações sendo realizadas pelos canais

reduzidos de forma significativa em relação ao ano anterior.

digitais (53% pela internet e 20% pelo celular), avançamos na
digitalização e chegamos a 1,7 milhão de clientes PF atendidos nas

Atravessamos esse momento desafiador de forma positiva, com

agências digitais.

avanços na agenda de satisfação de clientes, e temos a convicção de
que estamos no caminho certo e de que os desafios que temos pela

Com mais desafios para administrar o orçamento, investimos na

frente representam oportunidades de novas conquistas e evoluções,

conscientização de nossos clientes sobre o uso adequado do crédito,

sempre respeitando e valorizando nossos clientes.

com mais de 12 milhões de visualizações nas redes da Websérie Vida
Real. Também desenvolvemos atuações preventivas de orientação

Ouvidoria
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Panorama geral
O Itaú Unibanco é um banco feito
para as pessoas, o que aumenta a
responsabilidade em entregar os
melhores produtos e serviços.
Queremos ser o Banco que oferece
o produto adequado para cada

suas decisões. Isso é ir além do esperado.

do desenvolvimento das pessoas, da

cliente e no momento certo.

Personalizamos soluções para as

sociedade e dos países onde atuamos. Este é

necessidades de cada um e promovemos

o jeito como fazemos negócios. Acreditamos

Queremos ser, também, o Banco

educação financeira, contribuindo para que

que, por isso, as pessoas escolhem se

que empodera os clientes por

as pessoas e empresas tenham relações

relacionar conosco, criando um ciclo virtuoso

meio de informação, para que eles

mais saudáveis com o dinheiro. Buscamos

de performance sustentável.

possam fazer as melhores escolhas,

transparência em nosso negócio, construindo

considerando seu momento de

relacionamentos equilibrados e perenes.

vida. Queremos ser o parceiro que

Ao longo dos anos, repensamos nossas
soluções, nossas agências bancárias, nosso

está próximo do cliente em

Pautamos nossas ações na busca pela

qualquer hora ou lugar, apoiando

geração do valor compartilhado, participando trabalho. Fizemos importantes mudanças,

modelo de atendimento e nossa forma de
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Panorama geral

colocando o cliente no centro de nossa operação, atuando para
fortalecer a disponibilidade do Banco e a experiência do cliente.

Atuação no Brasil e no mundo

Para dar suporte e atendimento a todas as operações que são

60 milhões

realizadas diariamente, o Itaú Unibanco conta com mais de 90

de clientes (contas-correntes)

mil colaboradores no Brasil e no exterior, considerando toda a
rede de agências, o atendimento telefônico dos diferentes
produtos e serviços e as áreas internas divididas em diversos
polos administrativos, inclusive no exterior, com o objetivo de

26 mil

caixas eletrônicos
e pontos de
atendimento

construir um banco cada vez mais relevante e transformador
para todas as pessoas com quem nos relacionamos.
O propósito de ser um agente de transformação e de buscar a
performance sustentável que norteia o desempenho de nossos
negócios também determina o investimento que o Banco realiza
nas ações voltadas para o desenvolvimento da sociedade.
A melhoria contínua da educação pública, a valorização
e divulgação da arte nacional e o apoio ao esporte em
modalidades que retratam traços da identidade cultural
brasileira são oportunidades para aplicarmos as tecnologias
e competências que desenvolvemos naturalmente por
sermos uma das maiores instituições do mercado
financeiro. Essas são as causas em que acreditamos.

Presente em

21 países

Cerca de

5 mil

agências no Brasil
e no exterior

95 mil
acionistas
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Visão de futuro Itaú Unibanco

Nossa missão é ser
o Banco líder em
performance sustentável e

Visão de futuro Itaú Unibanco

satisfação
dos clientes.

Nossa missão é ser o Banco líder em

Ouvir e entender as demandas dos clientes, demonstrar

performance sustentável e satisfação dos

clareza e transparência em nossos negócios, esse é

clientes. Para nós, desenvolvimento sustentável

o caminho para construir relações de longo prazo,

significa gerar valor compartilhado para

com excelentes resultados para todos os envolvidos.

colaboradores, clientes, acionistas e sociedade,
garantindo a perenidade dos negócios.

Sabemos que as manifestações de clientes, em especial

A visão de futuro do Itaú Unibanco demonstra o

acelerarmos esse processo. Cada reclamação que

compromisso de toda a Organização na busca pela

recebemos é, mais do que um problema, uma

excelência do atendimento e pela satisfação de

oportunidade de aprendizado e de evolução.

nossos clientes. Essa visão ratifica a relevância e a

suas reclamações, representam oportunidades de

importância do cliente para todo o Itaú Unibanco.

Queremos ser o “Banco dos Sonhos”, e ser um

A satisfação do cliente e sua disposição em continuar

ter o cliente no centro de tudo, é crescer com ele

se relacionando conosco é a principal razão de

e com o País, é prosperar fazendo todos ao

buscarmos sempre melhorar nossos processos,

redor prosperarem também. Porque todo

produtos e serviços, bem como a qualidade e

sonho precisa de um banco. E é isso o

agilidade de nosso atendimento.

que fazemos de melhor há mais de 90 anos.

banco dos sonhos é ser um bem necessário, é
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Nosso jeito

Visão de futuro Itaú Unibanco

1

Só é bom para a gente se for bom
para o cliente
Somos pessoas servindo pessoas, com
paixão e excelência. Trabalhamos com
o cliente e para o cliente, porque ele é
a razão maior de tudo o que fazemos.

2

Fanáticos por performance
A geração de resultados sustentáveis
está em nosso DNA. O desafio
constante de buscar a liderança em
performance nos trouxe até aqui e
continuará guiando nossa empresa
em direção aos nossos objetivos.

A cultura do Itaú Unibanco é
baseada em 7 atitudes
inconfundíveis que nos definem e

5

Simples. Sempre.
Acreditamos que a simplicidade é o
melhor caminho para a eficiência. Por
isso, lutamos para que a profundidade
não se confunda com complexidade e
para que a simplicidade não se
transforme em simplismo.

6

Pensamos e agimos como donos
Pensamos sempre como donos da
empresa, liderando pelo exemplo e
colocando os objetivos coletivos
acima da ambição pessoal.

7

Ética é inegociável
Fazemos o que é certo, sem jeitinho,
sem atalhos. Exercemos nossa liderança
de forma transparente e responsável,
totalmente comprometidos com a
sociedade e com as melhores práticas
de governança e gestão.

são nossa pedra fundamental. São
elas que continuarão nos guiando
rumo ao “Banco dos Sonhos”.

3

Gente é tudo para a gente
Tudo o que realizamos é por meio de
gente. Gente de talento, que gosta de
trabalhar em um ambiente de
colaboração, meritocracia e alta
performance.

4

O melhor argumento é o que vale
Cultivamos um ambiente
desafiador, aberto ao
questionamento e ao debate
construtivo. Para nós, a hierarquia
que conta é a da melhor ideia.

É assim que

#agentefazeacontece
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Visão de futuro Itaú Unibanco

Evolução dos canais digitais
Como resultado de nossa estratégia de ser um “banco digital” com
base no perfil de nossos clientes, as transações realizadas por canais

Volume de transações de clientes Itaú
74%

70%

62%

58%

57%

53%

60%

67%

73%

26%

30%

38%

42%

43%

47%

40%

33%

27%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

digitais (internet banking e mobile banking) alcançaram 12,2 milhões
de clientes no 3o trimestre de 2016. Atualmente, mais de 73% das
transações de nossos clientes são realizadas através de canais
digitais, sendo que o internet banking é o canal mais utilizado.
Nesse cenário, o Itaú Unibanco tem como objetivo prover soluções
digitais completas que facilitem o dia a dia dos clientes,
proporcionando uma experiência simples, rápida e segura através de
aplicativos. Além do aplicativo do Banco (app Itaú no celular), também
criamos apps para transações frequentes específicas, como o Tokpag e
o Pagcontas. São aplicativos que proporcionam experiências de
transferência e pagamento ainda mais simples, rápidas e a qualquer
momento. Esperamos que os clientes consigam se sentir bem
atendidos pelo Banco no canal de sua escolha, em qualquer jornada.

73%

das transações de nossos clientes
são realizadas através de canais digitais

Canais tradicionais (agência, caixa eletrônico, telefone)
Canais digitais (internet e mobile)

Relatório de Ouvidoria

Itaú Unibanco

2o Semestre 2016

Canais de atendimento
Para informações, dúvidas, sugestões e reclamações, os clientes Itaú
Unibanco têm à disposição diversos canais de atendimento, como as
centrais de atendimento, as agências, os NACs (Núcleos de Atendimento
ao Cliente), o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), a internet (site,
Fale Conosco, redes sociais, chat e aplicativo) e a Ouvidoria.
As centrais de atendimento permitem que o cliente esclareça
dúvidas, resolva reclamações, solicitações, cancelamentos e contrate
produtos e serviços. Para cada produto é disponibilizada uma central
especializada.
O SAC é o canal de contato do cliente com a Instituição para obtenção de
informações, solução de reclamações e cancelamentos. Hoje, as ligações
para obtenção de informação são a maior parte das ligações do canal (85%).
Os canais digitais, como já mencionado, têm sido cada vez
mais procurados pela facilidade e agilidade no acesso e na
solução das demandas.
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Canais de atendimento

A Ouvidoria atua como legítima representante do cliente na
Instituição e como última instância de recorrência às demandas dos
clientes que não foram solucionadas nos canais primários, buscando
sempre resolver o problema de forma definitiva e identificar
oportunidades de correção ou de aprimoramento de processos,
produtos e serviços.

2016

160 milhões

de atendimentos registrados no ano de 2016,
em canais tanto presenciais como a distância

94,20%

são informações,
consultas e solicitações

Do total de clientes que procuraram o Banco em 2016, considerando

5,54%

todos os canais de atendimento, presenciais ou a distância, 94%
foram contatos para informações, consultas e solicitações e 5,5%
foram referentes a reclamações, que têm recebido atenção especial,
pois nos dão a oportunidade de corrigir processos, produtos e
serviços e estreitar nosso relacionamento com o cliente.
A evolução na redução de reclamações, com a consequente
satisfação de clientes, é um dos grandes focos da Instituição.

Considerando todos os canais de
atendimento, presenciais ou a distância,

94%

foram contatos para
informações, consultas e solicitações

0,23%

de reclamações que
chegam aos órgãos
externos e
Judiciário (Bacen,
Procon e ações cíveis)

insatisfações
registradas nos canais
internos (Centrais,
SAC e Ouvidoria)
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SAC – Serviço de
Atendimento ao Cliente
O SAC é um dos canais de contato do
cliente com a Instituição e tem a
responsabilidade de registrar as
manifestações de elogio, informação,
resolução de problemas ou cancelamento
de produtos ou serviços do Banco. O SAC é
regulamentado pelo Decreto n 6.523, que
o

visa à adequação da Instituição em atender
aos direitos básicos do consumidor e à
solução da demanda trazida pelo cliente,
para que este não necessite recorrer a
outros canais externos.

O atendimento prestado
pelo SAC se dá por telefone
0800 gratuito para o cliente,
24 horas por dia, 7 dias
por semana.

Em 2016

98%

das demandas
foram solucionadas
em até 3 dias.

93%

dos clientes
satisfeitos.
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Indicadores de qualidade
Ouvidoria
A Ouvidoria Itaú Unibanco é a última
instância e canal de recurso dentro
da Instituição.
Seu objetivo é prestar atendimento
aos clientes que não ficaram
satisfeitos com a resposta recebida
nos canais preliminares, buscando
sempre resolver o problema de
forma definitiva e identificar
oportunidades de correção ou de
aprimoramento de processos,
produtos e serviços.
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Indicadores de qualidade

Como recorrer à Ouvidoria
O acesso à Ouvidoria é disponibilizado por atendimento telefônico gratuito (0800 570 0011)
de segunda a sexta (dias úteis), das 9h às 18h, por internet (www.itau.com.br) e por
caixa postal (Caixa Postal 67.600 / São Paulo – SP / CEP: 03162-971).
Conforme previsto na Resolução no 4.433 do Conselho Monetário Nacional (CMN),
o telefone da Ouvidoria disponibilizado aos clientes encontra-se divulgado nos principais
documentos enviados a eles e na primeira página de nosso site na internet.
Para acessar a Ouvidoria Itaú Unibanco, o cliente precisa apenas do número de seu
CPF/CNPJ ou agência e conta, que deverá ser informado no atendimento eletrônico
para o correto direcionamento de sua ligação.

Atendimento telefônico

0800 570 0011
Internet

www.itau.com.br/
atendimento
Caixa postal
Caixa Postal 67.600
São Paulo – SP / CEP: 03162-971)

O cliente precisa apenas
do número de seu

CPF/CNPJ

Informe o CPF/CNPJ no
atendimento
eletrônico para o correto

direcionamento
de sua ligação
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Indicadores de qualidade

O cliente elegível que contata a Ouvidoria nos horários fora do
expediente, feriados ou fins de semana terá a opção de deixar seus
Para que o cliente possa ser atendido pela
Ouvidoria, são utilizados os seguintes critérios:

dados registrados no SAC para que a Ouvidoria possa contatá-lo no

1

24 horas por dia, 7 dias por semana.

Clientes que reclamaram em nossos canais de atendimento (SAC,
agências, centrais de atendimento, Fale Conosco, redes sociais) e não
ficaram satisfeitos com a solução apresentada.
São consideradas as reclamações que tiveram a solução apresentada
ao cliente nos últimos 30 dias.

2 Reclamações abertas sem solução há mais de cinco dias úteis.
que desejam fazer denúncias de práticas ilícitas ou contrárias
3 Clientes
ao código de ética da Instituição, ou que exigem falar somente
com a Ouvidoria (nesses casos, os colaboradores do SAC realizam
transferência da ligação para a Ouvidoria).
feitas nos órgãos externos (Bacen, consumidor.gov.br,
4 Reclamações
imprensa, Procon e Susep) ou que já foram tratadas pela Ouvidoria nos
últimos 30 dias.

Qualquer uma das situações citadas
acima torna o cliente elegível ao
atendimento da Ouvidoria.

dia útil seguinte ou ainda poderá registrar sua reclamação via internet,

Caso não seja elegível ao atendimento da Ouvidoria, o cliente é transferido
de imediato para o SAC, que o atende e resolve a reclamação.
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Indicadores de qualidade

Distribuição das demandas
por região do Brasil
Por meio do 0800, a Ouvidoria atende clientes de todos os
estados do Brasil, mas percebemos que o atendimento está
concentrado nas principais capitais, sobretudo na Região
Sudeste, que engloba mais de 73% das reclamações.
No segundo semestre de 2016, as demandas recebidas na
Ouvidoria distribuíram-se da seguinte forma:

11%

74%

2%
5%

9%
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Prazo de solução
A Ouvidoria atua em conjunto com as demais áreas da Instituição para garantir a solução
definitiva para o problema do cliente no menor prazo possível. No segundo semestre de
2016, 74% dos clientes que recorreram à Ouvidoria receberam resposta definitiva no ato
ou em até 5 dias úteis e 99,9% receberam resposta em até 10 dias úteis, prazo
regulamentar concedido pelo Banco Central do Brasil.

0,1%

99,9%

99,9%

99,9%

0,1%

0,1%

99,9%

99,8%

74%

dos clientes que
recorreram à Ouvidoria
receberam a resposta definitiva
no ato ou até o 5o dia útil.

99,9%

Dentro do prazo
Fora do prazo

No segundo semestre de 2016, em
média 98,71% dos clientes que
submeteram sua reclamação à Ouvidoria
tiveram seu problema resolvido de

Jul./16

Ago./16

Set./16

Out./16

Nov./16

Dez./16

Obs. 1: Os números apresentados nesse gráfico foram arredondados estatisticamente. Obs. 2: Os gráficos foram elaborados com as informações
do fechamento do semestre, em 31/12/2016. Os dados estatísticos foram atualizados de acordo com a data-base de 27/01/2017.

forma definitiva. Esse processo
demonstra a eficácia da Ouvidoria na
solução das demandas recebidas.
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Indicadores de qualidade

consumidor.gov.br

O Itaú Unibanco tem apoiado todas as iniciativas para

O consumidor.gov.br é uma plataforma pública para

manter estruturas focadas na resolução definitiva dos

solução alternativa de conflitos de consumo. As

problemas ali apresentados. Fomos pioneiros na participação

demandas são relatadas pelos clientes na internet, onde

nesse projeto e estamos apresentando bons índices de solução,

são monitoradas pelos órgãos de defesa do consumidor

prazo de atendimento e satisfação.

e pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério
da Justiça.

divulgação e incentivo ao uso dessa ferramenta, além de

A utilização do canal tem facilitado a resolução de reclamações
com a Instituição e se mostrado, juntamente com outras formas
de atendimento, um dos caminhos possíveis para a mediação
de conflitos.
No segundo semestre de 2016, em média 80% das reclamações
apresentadas pelos clientes no consumidor.gov.br foram
solucionadas, segundo a avaliação dos próprios consumidores.
A pesquisa de satisfação, que tem uma escala de 1 a 5, e é
respondida pelo consumidor, registrou nota média 3,1.

80%

das reclamações apresentadas pelos
clientes no consumidor.gov.br foram solucionadas,
segundo a avaliação dos próprios consumidores.
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Indicadores de qualidade

Procon
A Ouvidoria acompanha o atendimento das demandas de clientes intermediadas
pelos Procons de todo o País. O foco no tratamento de tais reclamações é voltado
para a conciliação, numa busca de soluções consensuais que permitam harmonizar
a relação com os consumidores.
O resultado consolidado de 2016 divulgado pelo Sindec foi muito
positivo em comparação a 2015, com redução de 17,2% no
volume total de atendimentos registrados nos Procons.
O Sistema Nacional de Informações de Defesa
do Consumidor (Sindec) consolida
o atendimento realizado
por 487 Procons
(todos os Procons

42%

estaduais e municipais
integrados ao sistema).

A maior parte desses
atendimentos está concentrada
na Região Sudeste, que detém
42% das demandas, conforme
demonstra o mapa ao lado:

Sudeste

26%
Nordeste
11%
Sul
15%Centro-Oeste
6%
Norte
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Indicadores de qualidade

Relacionamento com órgãos de defesa do consumidor
O Itaú Unibanco mantém uma agenda permanente de diálogos
com os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
A agenda aproxima a Instituição desses órgãos e tem o objetivo de
evoluir nas relações de consumo, identificar oportunidades de
melhoria nos produtos e serviços e dar amplo conhecimento aos
consumidores das ações da Organização.
O Banco atua junto aos órgãos de defesa do consumidor por meio
dos representantes de relacionamento localizados nas principais
cidades do País.
Essa atuação está baseada na premissa de respeito ao consumidor e
no real propósito de aprimorar continuamente nossos produtos e
serviços, bem como o atendimento prestado aos clientes.
Todo ano são realizados fóruns regionais de atendimento com a
participação dos dirigentes dos órgãos e executivos do Itaú Unibanco.
Essa iniciativa, que envolve as principais lideranças do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor, visa debater questões de
interesse de consumidores, instituição financeira e sociedade ante
as relações de consumo.
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Indicadores de qualidade

Bacen
A Ouvidoria também é responsável por solucionar as demandas de clientes encaminhadas à Instituição por intermédio
do Banco Central do Brasil. O Itaú Unibanco mantém uma agenda de reuniões com esse órgão regulador para tratar de
assuntos de maior relevância e volume de reclamações com o objetivo de aprimorar seus processos, produtos e serviços.
Neste semestre, a quantidade de clientes que procuraram o canal para resolver seu problema teve redução de 23,7% em
relação ao mesmo período do ano passado.
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Melhorando a
relação com o cliente
A satisfação de clientes é fundamental para a performance
sustentável de uma empresa, e o Itaú Unibanco preza por
construir uma relação cada vez mais transparente com o
cliente, mostrando que, acima de tudo, respeita o consumidor.
Também busca sempre as melhores formas para atender a suas
necessidades e expectativas, e a Ouvidoria desempenha papel
relevante nesse processo, contribuindo para garantir maior
qualidade nos serviços e produtos oferecidos.
Os consumidores estão bem mais informados e cada vez mais
conscientes de seus direitos e responsabilidades. Também estão
mais conectados em redes e mais propensos a colaborar, sugerir
e construir a reputação de uma empresa. Entretanto, a resolução
de problemas, a transparência, a confiabilidade, a conveniência e a
agilidade são requisitos identificados pelos clientes como primordiais
para a utilização dos serviços financeiros. Entregar os serviços
bancários esperados e atender às expectativas dos
clientes são desafios que impulsionam nossas equipes.
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Comunicação transparente
Uma das prioridades no Itaú Unibanco é tornar toda

atendimento próximo e atencioso, ter disposição para ouvir

comunicação com o cliente mais simples, acessível e

suas necessidades e expectativas e estabelecer com eles uma

objetiva. Para isso, criamos o Programa 100% Transparência,

comunicação eficiente, clara e objetiva. Queremos participar

que envolve alterações em produtos e processos.

da vida de nossos clientes e apoiá-los em seus projetos
de vida, prestando-lhes um atendimento personalizado e

O propósito dessa iniciativa é aprimorar nossa
comunicação com maior objetividade possível no
esclarecimento de preços, taxas, características e
condições de produtos e serviços ao cliente.
Entre outras medidas, trabalhamos para que nossos
contratos tenham uma linguagem mais acessível,
substituímos termos técnicos em extratos e faturas,
passamos a exibir alertas no caixa eletrônico e na internet
sempre que o cliente vai usar o cheque especial e
enviamos comunicados por SMS sobre movimentações no
cartão de crédito.
Entendemos que, para mantermos um relacionamento
perene com nossos clientes, devemos oferecer-lhes um

ajudando-os a solucionar de forma eficiente seus problemas.
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Fórum de Clientes
Essa iniciativa foi implementada para
trazer a visão do cliente para dentro
do Banco e proporcionar melhoria
contínua de nossos produtos, serviços
e atendimentos. As iniciativas que
promovemos exemplificam nossos
valores e buscam inspirar e influenciar
comportamentos que geram valor
para todos.
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Relatório de Ouvidoria

Itaú Unibanco

2o Semestre 2016

Melhorando a relação com o cliente

Educação financeira
Inúmeras questões influenciam as nossas decisões com relação ao
uso do dinheiro. Promover a educação financeira é uma das formas
de abordar esses pontos. Não há consenso sobre o quanto o tema
gera mudanças efetivas de atitude. No entanto, acreditamos que a
educação financeira é fundamental na sociedade em que vivemos,
pois, a partir dela, outros passos importantes poderão ser dados.
Procuramos conscientizar e instruir o cliente para que ele busque o
equilíbrio no orçamento e planeje sua vida financeira, preparando-se
para realizar seus projetos. Abordamos o tema de modo abrangente,
por meio de serviços e soluções financeiras adequados, para que ele
tenha uma relação equilibrada com o dinheiro.
Com essas ações, temos o objetivo não só de promover a educação
financeira, a transparência e a satisfação dos clientes nas estratégias
de negócios, produtos e serviços, como também de oferecer, com
assertividade, o produto certo, na hora certa, para o cliente certo,
abastecendo-o de conhecimento para que faça as melhores escolhas
financeiras, alinhadas com seus objetivos e momento de vida.
Sabemos que as mudanças mais importantes partem das atitudes
individuais. Mas acreditamos que é nosso papel indicar os caminhos
para nossos colaboradores, clientes e sociedade.
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Benefícios da educação financeira
Quem lida com o dinheiro de forma mais equilibrada, com planejamento e escolhas conscientes:

Tem menos estresse financeiro, interage melhor com colegas e
é mais produtivo no trabalho.
Proporciona um ambiente familiar em que os filhos aprendem a
lidar com o dinheiro através do exemplo e da orientação dos pais.

Possui relações pessoais mais saudáveis, pois o núcleo familiar
também pode ser afetado pelo alto comprometimento da renda,
gerando discussões e desgastando o relacionamento.
Fica mais próximo de conquistar objetivos, como adquirir a casa
própria, viajar, garantir a educação dos filhos, construir uma
nova carreira ou se planejar para a aposentadoria.
Ou seja, tem mais propriedade sobre os rumos da própria vida.
T ende a adquirir produtos e serviços adequados a seus objetivos e
momento de vida. E, por esse motivo, tem um índice de satisfação
maior, uma inadimplência menor e um relacionamento de longo
prazo com as empresas.
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Oficinas de uso consciente do dinheiro
As oficinas são aplicadas pelo programa de voluntariado da Fundação

Contribuir para o desenvolvimento da sociedade é

Itaú Social para compartilhar conhecimento com jovens e adultos

um ponto estratégico da gestão de sustentabilidade

de regiões de baixa renda da cidade de São Paulo: comportamentos

do Itaú Unibanco. Os investimentos realizados na

financeiros, planejamento de sonhos e projetos de vida, escolhas

área social – principalmente aqueles voltados ao

financeiras e de consumo, como abordar o assunto em família e

aprimoramento da educação – estão vinculados

ferramentas que ajudam a usar melhor o dinheiro.

à visão da Instituição de buscar a liderança em
performance sustentável.

Para mais informações, acesse: http://www.itau.com.br/usoconsciente/
Nosso objetivo é empregar a mesma expertise
e eficiência que aplicamos aos negócios no
desenvolvimento de tecnologias e ferramentas que
estimulem o governo, por meio da formação de
parcerias, a desenvolver políticas públicas para o
crescimento sustentável do País.
Nós acreditamos que, além dos negócios, podemos
contribuir de forma efetiva por meio de diversas
iniciativas que nos ajudam a promover uma sociedade
mais crítica e consciente. E isso é, certamente,
transformador.
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Campanha “Leia para uma criança”
A leitura para uma criança é mais uma das várias maneiras de
educar. Quando um adulto lê para uma criança com dedicação e
amor, ele favorece o desenvolvimento de competências essenciais,
como o domínio da linguagem e a sociabilidade. Além disso, a
leitura de histórias promove o acesso à cultura e ao lazer, que são
direitos de todas as crianças.
Limitar a leitura ao ambiente escolar é reduzir a capacidade
transformadora da criança. Afinal, a leitura diverte, distrai e aproxima
todos os envolvidos. Além de despertar o interesse pelos livros, a
leitura em voz alta encanta e propicia estruturas mais complexas de
linguagem, que ultrapassam a linguagem oral cotidiana.
É por isso que a campanha “Leia para uma criança” é tão especial.
Ela chama a atenção de nossos clientes e de toda a sociedade para
a importância de ler para uma criança, a fim de contribuirmos para
seu desenvolvimento integral.
Para mais informações, acesse: http://www.itau.com.br/crianca/
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Estudar vale a pena
O Instituto Unibanco acredita que estudar vale a pena. Por isso, vem

diferentes trajetórias de vida, enriquecendo seu repertório de

pondo em prática uma iniciativa que carrega essa confiança no nome. A

possibilidades e escolhas de futuro. A troca de saberes, ideias

ação de voluntariado “Estudar Vale a Pena” (EVP) visa contribuir para que

e desejos é uma vivência formativa para todos – estudantes e

jovens de escolas públicas reconheçam e valorizem o papel da educação

voluntários – e seus benefícios extrapolam os contornos da sala de

em suas trajetórias e possam, assim, ampliar suas visões de futuro.

aula, da escola: eles se estendem ao País.

A ação é desenvolvida por colaboradores do Itaú Unibanco e seus

Criado há seis anos, o EVP já impactou mais de 53 mil jovens

convidados, que passam por uma formação prévia e recebem

de 269 escolas com a atuação de 5.242 colaboradores do Itaú

materiais com orientações pedagógicas e didáticas. Por meio de

Unibanco e seus convidados, em seis estados: Ceará, Goiás, Minas

jogos e troca de experiências, os voluntários oferecem aos jovens

Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, em parceria

uma contribuição muito valiosa: a oportunidade de conhecer

com as respectivas Secretarias Estaduais de Educação.
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Principais aplicativos e serviços disponibilizados aos clientes
+ agilidade

App Itaú tokpag
O jeito mais fácil e rápido de enviar e receber dinheiro. Faça
pagamentos para qualquer pessoa em qualquer banco. Seja
para o churrasco com os amigos ou para o professor de inglês.
Um jeito simples e rápido.

+ facilidade

App Itaú pagcontas
Agora, pagar contas ficou muito mais fácil por meio do aplicativo
Itaú pagcontas (disponível para IOS e Android). Com ele, é possível
pagar até dez contas de uma só vez, consultar comprovantes,
entre outras facilidades. Outro diferencial é a leitura de código de
barras mesmo off-line, permitindo concluir o pagamento quando
se conectar à internet.

+ conveniência

App Itaú no celular
Facilidade de onde estiver, consulte seu saldo e extrato, pague contas
utilizando o leitor de código de barras no celular, faça transferências,
recarregue seu celular pré-pago, envie comprovantes por aplicativos
de troca de mensagens e muito mais. E com o iToken no aplicativo
instalado, as transações são validadas automaticamente.
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Principais aplicativos e serviços disponibilizados aos clientes
+ segurança

App Itaú no computador
Acesse sua conta pelo computador com mais
segurança e rapidez com o aplicativo Itaú no
computador. Pelo atalho exclusivo na área de trabalho,
o uso do aplicativo dispensa o Guardião 30 horas e o
ambiente é totalmente blindado.

+ praticidade

SMS Itaú
Você pede informações da sua conta-corrente e do
cartão de crédito por SMS e recebe na hora, no seu
celular. O serviço é gratuito.
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Principais aplicativos e serviços disponibilizados aos clientes
+ praticidade

+ praticidade

App Itaú abreconta

Cartão Virtual

Você pode abrir uma conta-corrente

Com o cartão virtual, você tem mais

pelo celular de onde estiver,

mobilidade, pois não é preciso ter o

sem precisar ir até a agência.

cartão em mãos para comprar.

Envia fotos dos documentos e selfies

Os dados são preservados, tornando as

para comprovar a identidade.

transações on-line mais seguras.

O app ainda permite a contratação

É válido para apenas uma única compra

de produtos como LIS, AD, cartão

e tem a melhor taxa de aprovação.

de crédito e análise emergencial

Estratégia Mobile First (desenvolvida

de crédito para o cartão.

primeiramente para o universo digital).

+ praticidade

+ praticidade

App Itaucard

App Itaú Empresas

O cliente tem acesso a informações do

Pelo aplicatitvo, é possível ver a movimentação

cartão Itaucard no celular. Ele consegue

da conta jurídica, consultar boletos, autorização

ver a fatura a hora que quiser, o limite e

de transferências e realização de pagamentos

os últimos gastos antes de uma compra.

por leitura de código de barras e PDF.

Também confere a melhor data de

As transações de sua empresa são feitas

compra e muito mais.

de forma automática com muito mais

Tudo fácil e muito seguro.

segurança e agilidade.

