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Apresentação

Praticar a sustentabilidade nos negócios tem sido cada vez mais rele-

vante em um mundo que se transforma de forma ágil. A atuação eficaz, 

ética e transparente sempre foi uma das marcas do Funbep – Fundo de 

Pensão Multipatrocinado e entendemos que agregar o cuidado com as pes-

soas e com o meio ambiente – no que for aplicável ao escopo de trabalho de 

uma entidade de previdência complementar – é fundamental para o fortale-

cimento e perenidade da instituição.

A partir deste relatório, o Funbep inicia o processo de divulgação destas boas 

práticas em conformidade com o padrão GRI Standards (Global Reporting 

Initiative), na opção Essencial. Trata-se de um conjunto de diretrizes utiliza-

das globalmente para informar ao mercado como os aspectos ambientais, 

sociais e de governança (ASG) são considerados nas atividades e impactam 

as partes interessadas (stakeholders).

GRI 102-40, 102-42, 102-45, 102-46
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O relacionamento do Funbep com os stakeholders é sempre pautado pela ética e 

transparência, observando as normas e diretrizes vigentes.

Para promover o engajamento junto às partes interessadas, nos comunicamos 

de maneira fluida, considerando a relevância das ações e temas pertinentes aos 

públicos. Para tanto, utilizamos nossos diversos canais, como site institucional e 

informativos, visando comunicar sobre a gestão dos planos, as ações da entida-

de, a divulgação de relatório anual e a realização de eventos. 

Sobre estes, em 2021, por meio do programa de Educação Financeira e Previ-

denciária, destacaram-se os eventos Proteja seu Dinheiro, Transformação Di-

gital, o Seminário Jurídico, o Encontro da Associação e Conselhos e o Workshop 

Colaboradores. 

Alguns contribuem para a soma de créditos para a recertificação de dirigentes que 

participam do programa de educação continuada de instituições certificadoras.

Conteúdo GRI

Esta publicação apresenta algumas mudanças estruturais quando comparada à 

edição anterior. Neste primeiro relato integrado, detalhamos os indicadores GRI pre-

sentes em cada conteúdo do documento. As informações vão além dos números de 

perfil e desempenho econômico dos planos, pois incluem as principais medidas de 

gestão da entidade, a estrutura e as políticas de governança adotadas, o relaciona-

mento com nossos públicos interno e externo e nossa visão estratégica do segmen-

to e do próprio Funbep. Essa mudança é resultado da busca pela inovação, integra-

ção e transparência no processo de comunicação com os nossos stakeholders.

Para o futuro próximo, planejamos a construção de uma matriz de materialidade, 

focando os tópicos materiais, ou seja, os temas ambientais, sociais e de governança 

mais relevantes na perspectiva destes públicos.

Sobre o Relato
GRI 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54

O ciclo dos relatos do Funbep é anual e o mais recente foi divulgado 

em abril de 2021, relativo a 2020. 

Esta edição compreende o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de de-

zembro de 2021, abrangendo as demonstrações financeiras consoli-

dadas do Funbep. Cientes de que o relato é um processo de contínua 

evolução, esperamos sempre fornecer informações relevantes aos 

nossos stakeholders.

Informações adicionais sobre este relato podem ser encaminhadas 

ao e-mail: Funbep_GovernancaInstitucional@itau-unibanco.com.br

Nossos stakeholders

Colaboradores  Participantes, Assistidos 
e Patrocinadoras  

 Órgãos Reguladores 
e Fiscalizadores  

 Associações e 
Sindicatos    

 Entidades de Representação 
e Fornecedores
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Acesse  o  Relato Integrado na íntegra, 
disponível no site. 

Conte com a gente!




