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Sustentabilidade

Linha do tempo de Sustentabilidade

Sustentabilidade no
Comitê de
Estratégia do
conselho de
administração

Comitê de
Sustentabilidade
(nível diretores)
Governança de
Sustentabilidade
(nível executivo)

Comissão Superior
de Ética e
Sustentabilidade

Criação de comitês
operacionais
Fusão Itaú
Unibanco

2000

2005

2007

2008

2010

Primeira célula de
análise de riscos
socioambientais

2013

2014

2016

2017

Normativa do Banco
Central
Performance
sustentável na visão
corporativa

Revisão da estratégia
de sustentabilidade
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Performance sustentável
Nossa Visão
Ser líder em performance
sustentável e em satisfação dos
clientes

Performance Sustentável
é gerar valor compartilhado para
colaboradores,
clientes, acionistas
e a sociedade, garantindo
a perenidade do negócio

Governança de Sustentabilidade Corporativa
Nível conselho
Definição e monitoramento da
estratégia de sustentabilidade

Conselho de Administração
Membros do Conselho de Administração

Comitê de Estratégia
Membros do Conselho de
Administração

Nível executivo
Integração dos desafios e
tendências nos negócios

Periodicidade: anual

Comissão Superior de Ética e
Sustentabilidade
Membros do Comitê Executivo

Nível diretores
Deliberação e priorização de
projetos

Periodicidade: semestral

Comitê de Sustentabilidade
Membros: Diretores de áreas envolvidas na
agenda de sustentabilidade

Periodicidade: bimestral

Nível operacional
Gestão dos projetos por temas
específicos

Grupos de Trabalho
Membros: Executivos de áreas envolvidas em
projetos de sustentabilidade

Comitê de Risco Socioambiental

Diversidade
Integridade e
ética
Fundações e
institutos

Gestão internaEcoeficiência

Investimento
responsável

Reporte

Educação
Financeira

Reúne-se trimestralmente com a responsabilidade de propor
normativos institucionais e procedimentos internos sobre a
exposição ao risco socioambiental.
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Estratégia de Sustentabilidade
A estratégia de sustentabilidade foi definida em 2011 a partir de workshops, entrevistas e painéis com
stakeholders internos e externos.
Educação financeira
Compreender as necessidades das
pessoas para oferecer conhecimento e
soluções financeiras adequadas,
contribuindo para que indivíduos e
empresas tenham uma relação saudável
com o dinheiro.

Diálogo e transparência

Construir relações de longo prazo
baseadas na confiança, para melhorar
nosso negócio e gerar valor
compartilhado.

Riscos e oportunidades
socioambientais
Buscar oportunidades de negócio e
gerir riscos ambientais, considerando
tendências de mercado,
regulamentações, demandas dos
clientes e sociedade.

Revisão da estratégica
Em 2017, entendemos que o nosso atual
posicionamento atingiu a maturidade, e iniciamos
o processo de revisão da estratégia de
sustentabilidade.
A nova estratégia está prevista para ser
finalizada e divulgada em 2018.

O processo de revisão de estratégia está divido em três
etapas principais:
1. Evolução do tema sustentabilidade corporativa no
mundo;
2. Diagnóstico Interno;
3. Construção da estratégia, com novo posicionamento e
modelo estratégico
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Diálogo e Transparência | Engajamento
Organizações e pactos que são fontes de conhecimento e tendências
Banco Responsável

Ética e Integridade

Desenvolvimento Sustentável

Reporte e Transparência

Mudanças Climáticas
Empoderamento Feminino
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Transparência com Mercado | Reporte
Relatório Anual
Consolidado

Relato Integrado

Relatório de
Sustentabilidade
+ GRI

Formulário
20-F
SEC

§

Primeira instituição financeira
brasileira a publicar voluntariamente

§

Apresentação dos resultados a partir dos 6
capitais: financeiro, social e de relacionamento,
humano, intelectual, manufaturado e natural.

Programa MTN
Medium-Term Note

Reconhecimentos
Único banco latino
americano que integra o
índice desde sua criação
(desde 1999).
Líder em
Transparência
desde 2014

Integra o índice
desde sua criação
em 2005.

Integra o índice desde
sua criação em 2010

Integra o
índice desde
2015.

Integra o índice
desde sua segunda
edição em 2016
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Objetivos de desenvolvimento Sustentável (ODS)

Em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) e
líderes mundiais adotaram formalmente uma nova
agenda de desenvolvimento sustentável: os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Estudos

Participação e patrocínio do estudo
“Integração dos ODS na estratégia
empresarial – Uma contribuição do
Comitê Brasileiro do Pacto Global
(CBPG) para a Agenda 2030”.

O setor privado tem um papel fundamental para este desafio.
Nós estamos comprometidos com os ODS e desde 2015 fazemos
parte do board do Comitê Brasileiro do Pacto Global (CBPG).
Em 2017, fomos eleitos para a presidência do CBPG. Também
atuamos na criação e na coordenação do grupo temático dos ODS
do Pacto Global da ONU (GT ODS), lançado em 2015,
mobilizando empresas e participando de discussões para promover
a agenda.

Capacitação
Facilitadores de workshops de
capacitação de empresas, realizados em
parceria com o GT ODS do Pacto
Global com edições em Curitiba, Belo
Horizonte e São Paulo, para capacitação
e engajamento de empresas na
implementação dos ODS por meio do
guia SDG Compass.

Engajamento interno

Conexão com a
estratégia

Em 2017, iniciamos uma onda de
workshops para gestores e
colaboradores com o objetivo de
promover imersão na agenda,
engajamento, identificação da
conexão com os negócios e definição
de prioridades de atuação .

Buscando atuar no alcance dos ODS
e suas metas mediante desafios que
sejam conectados aos nossos
negócios, levamos o tema para a
governança do banco, por meio do
Conselho de Administração, do
Comitê Executivo e do Comitê de
Sustentabilidade.
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Colaboradores | Perfil
99.332 Colaboradores
60%
51,4% dos cargos de
gestão são ocupados por
mulheres

2,75% de jovens
aprendizes

40%
22% dos colaboradores
são negros

4,7% dos colaboradores
são pessoas com
deficiência

A diversidade potencializa nossa capacidade de
inovação e capital reputacional
Principais diretrizes do posicionamento de diversidade:
•

Implantação de políticas e projetos de sensibilização.

•

Justa competitividade diante das diferenças.

•

Heterogeneidade dentro da organização.

Clima Organizacional
Pesquisas anual confidencial para medir a satisfação dos colaboradores
com relação ao ambiente de trabalho e a gestão de pessoas.

Índice de
Satisfação
Geral

2015

2016

2017

82%

85%

86%

Esta pesquisa de clima é baseada em uma metodologia internacional da
Great Place to Work. Os resultados são avaliados pelos colaboradores e
gestores das áreas, que são incentivados a desenvolver planos de ação de
melhoria para as reclamações apontadas.

Programa Saúde da Mulher
Benefícios às gestantes e mulheres que retornam da licença
maternidade.
• curso sobre nutrição e primeiros cuidados
• visita de enfermeira no pós-parto
• licença maternidade adicional de 60 dias e carga horária reduzida no primeiro
mês para fins de readaptação
• espaço destinado para retirada de leite materno no trabalho

Resultados do Programa
88.7% das colaboradoras que retornaram da licença maternidade entre 2015 e 2016
permaneceram em seus postos de trabalho durante pelo menos 12 meses.
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Colaboradores | Ciclo de Gestão

Treinamento e
Desenvolvimento

Programas Especiais de
Talentos

Escola Itaú Unibanco de
Negócios

Estágio Corporativo: 2,094
recrutados em 2017 (Taxa de
retenção: 48%)

Valores investidos em treinamento
(milhões de reais)

Trainee: 143 recrutados em
2017: (Taxa de retenção: 97%)

Rotatividade

232
128

131

Rotatividade Geral
2015
10,6%

2016
10,4%

2017
9,10%

Desde 2009, classificado entre
as Melhores Empresas para
Trabalhar nas principais
publicações do Brasil (Revistas
Você S/A, Época e Valor
Carreira).

2015

2016

2017

Gerenciamento de
carreira
Programa de recrutamento
interno que viabiliza mudanças
de carreira. Em 2017, 2.353
transferidos.

Avaliação de
desempenho

Remuneração e
Benefícios

Gestão de
Performance

Remuneração Fixa

Apoiados na meritocracia,
realizamos análise anual dos
resultados de cada colaborador
com base no nível de atingimento
das metas e avaliação de
comportamento.

Em 2017, totalizou
aproximadamente R$15 bilhões
(acrescidos de encargos e
benefícios). Reajustes salariais por
meio de promoções, méritos e
acordos de convenções coletivas.

comportamental

Atração e Seleção

Remuneração Váriavel
resultados

Planejamento
Estratégico de Pessoas
Discussão colegiada de
encarreiramento (Comitê de
desenvolvimento) e Feedbacks.

Incentivos de longo prazo
baseados na oferta de ações
preferenciais para cargos de
liderança.
Inclusão de critérios
socioambientais nas metas de
colaboradores e gestores.

Benefícios
Exemplos: vale-refeição, auxílio
educação, vale-transporte.
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Riscos Socioambientais | Integração ESG nos Negócios

1

Governança

2

Processos

3

Compliance

Políticas

Metodologias de análise

Papel da área de compliance

Política de sustentabilidade e
responsabilidade socioambiental
Política de risco socioambiental

Seguem os princípios da relevância e
proporcionalidade

Comitês

Engajamento de instituições relevantes
para construções de conhecimento

Mensuração da qualidade do processo e
exposição de risco, todas as áreas são
submetidas a comprovações de aderência
as politicas. E os resultados reportados
aos comitês

Comitê de sustentabilidade
Comitê de risco socioambiental
Comitês operacionais (Gestão interna,
Investimento, Reporte e Educação
Financeira)

Engajamento

Órgãos reguladores

Estudos

Desenvolvimento de Estudos em conjunto com
instituições do setor

Avaliações externas de órgãos
reguladores

Treinamentos

Treinamento das equipes em questões
socioambientais e treinamento para todos
os colaboradores sobre os conceitos de
sustentabilidade e da politica

Signatário
desde
2008

Signatário
desde
2004

Signatário
desde 2012

pg. 11

Integração ESG nos negócios | Análise de Crédito
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Integração ESG nos negócios | Investimento Responsável

Metodologia de avaliação ESG
Metodologia própria para incorporar questões
ESG à avaliação de títulos e ações,
considerando: materialidade, relevância no
setor, qualificação de riscos e oportunidades,
métricas e gestão.

Foram avaliadas pela metodologia:
• 100% das empresas listadas no Ibovespa e ISE
• 72% das empresas listadas IPSA (Chile)
• 25% das empresas listadas no Merval
(Argentina)
• 85% dos títulos de renda fixa
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Nossas operações | Prédios, Agências, Data Center

Governança e Metas

Pilotos de Energia Renovável

Gestão de Emissões

Comitê analisa projetos e estudos de
ecoeficiência, e acompanha metas
ambientais

Em prédios administrativos, com o uso de
painéis solares e Geração distribuída

Elaborar inventário, reduzir e
compensar as emissões de Gases de
Efeito Estufa

Principais Metas
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Inclusão Financeira | Itaú Mulher Empreendedora

O programa Itaú Mulher Empreendedora
surgiu em 2013 por meio da parceria com a
International Finance Corporation (IFC), o
Banco Mundial e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).

Soluções
Plataforma Online
• Conteúdos relacionados a gestão
empresarial e liderança
• Ferramentas de gestão
• Vídeos motivacionais.

Objetivo do programa
Empoderar mulheres empreendedoras
no Brasil, contribuindo para a evolução
de suas empresas e sua jornada de
transformação do país para melhor.

Parcerias

2015

2016

2017

3.393

5.994

8.056

Reconhecimento

Parcerias com o objetivo de fornecer soluções
financeiras e não financeiras para mulheres
empreendedoras

Ações Presenciais
• Eventos de networking
• Rodadas de negócio
• Workshops
80 ações realizadas
até 2017

Número de participantes do programa

O Itaú Mulher Empreendedora foi
reconhecido no Prêmio Eco
2017, que destaca projetos
criativos, inovadores e eficientes
e é organizado pela AMCHAM
Brasil e O Estado de S. Paulo.
O banco venceu na categoria
Produtos e Serviços, na
modalidade Práticas de
Sustentabilidade.

Representação no
conselho do GBA.
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Educação Financeira | Iniciativas
Nossa Estratégia
Programa para empresas clientes

Uso Consciente do Dinheiro

Vídeos e palestras para colaboradores de clientes

+ de 6 300 pessoas em ONGs e escolas foram
impactadas, aproximadamente 1100 voluntários atuantes.

Impactamos mais de 24 mil clientes*
+ 500 empresas
+ 533 palestras em todo o país

Sites de Educação Financeira

Ação Preventiva

Conteúdos disponíveis em quatro sites do Itaú
+ 3 milhões de acessos desde 2014

Foco nos clientes de crédito
Identificação dos que têm potencial para endividamento e
abordamos através de orientação financeira

Cursos Online:
+ de 33 mil colaboradores
treinados*

Cursos Presenciais:
+ 1.800 participaram
voluntariamente*

Assessoria financeira:
+ 2.900 colaboradores
atendidos*
*de 2014 até 2017
pg. 16

Ética

Ética está presente em nossos negócios e se traduz em
transparência, respeito e honestidade no relacionamento com
nossos stakeholders.

Código de ética
Existe para orientar, prevenir e sanar dilemas
éticos e conflitos de interesse relacionados
às nossas atividades e relações internas e
prevê nosso compromisso relativo aos temas
apontados nas principais convenções da OIT
e em outros acordos Internacionais como:
ü Erradicação do trabalho infantil
ü Combate à discriminação
ü Valorização da diversidade
ü Prevenção ao assédio moral e sexual no
local de trabalho
ü Respeito aos direitos de livre associação
sindical e à negociação coletiva.

Colaboradores que assinaram o Termo
de adesão ao Código de Ética (%)
2015

2016

2017

Meta 2018

92%

98%

98%

95%

Em 2017, o Itaú Unibanco foi selecionado
novamente para compor a lista Empresa
Pró-Ética 2017 promovida pelo Ministério da
Transparência, Fiscalização e ControladoriaGeral da União.

Política Corporativa de Ética
Estabelecer diretrizes complementares
ao Código de Ética Itaú Unibanco
relativas aos seguintes temas:
ü Programa Corporativo de Ética.
ü Diretrizes Complementares Conflitos de Interesse
ü Comunicação de Desvios Éticos
ü Proteção a denunciantes
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Segurança da informação

Informação e a sustentação de toda a operação bancaria. Assim, temos o
XXX corporativas e garantir a privacidade
compromisso de proteger as informações
dos clientes em quaisquer operações.

Política Corporativa de
Segurança da Informação
Garantir a aplicação dos princípios e
diretrizes de proteção das
informações e da propriedade
intelectual da organização, clientes e
público em geral.

Iniciativas para Segurança da Informação
Papel da área de Segurança da Informação
ü Monitorar e tratar qualquer tipo de ataque
ü e incidentes de segurança
ü Gestão de acessos aos sistemas
ü Trabalho conjunto com áreas de negócio e
tecnologia para acompanhar tendências de mercado
no mundo digital
Treinamentos de Segurança da Informação para
colaboradores
Presenciais e/ ou on-line relacionados a
confidencialidade, integridade e disponibilidade da
informação.

Cyber Security
Utilizamos tecnologia de ponta na
busca de proteger nossa rede e
dados, bem como outras barreiras,
como acesso restrito a nossos
servidores, instalações e ambientes
virtuais, através do uso de firewalls,
proteção por senha e criptografia

Certificação NBR ISO/IEC 27001
Norma brasileira com a
finalidade de assegurar a
proteção e privacidade das
informações fornecidas pelos
clientes e outras fontes.
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Sustainability

Sustainability Timeline

Sustainability at the
board of directors’
Strategy Committee

Sustainability
Committee
(officers level)
Sustainability
Governance
(executive level)

Superior Ethics and
Sustainability
Committee

Creation of operating
committees
Itaú Unibanco
Merger

2000

2005

2007

2008

2010

First cell for analysis
of environmental
and social risks

2013

2014

2016

2017

Central Bank
Regulation
Sustainable
performance in
corporate vision

Revision of the
sustainability
strategy
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Agenda
Sustainable Performance
Our Vision
Is to be the leading bank in
sustainable performance
and customer satisfaction

Sustainable Performance
means creating shared values for
employees, clients, shareholders and
society, so as to ensure the longevity
of our business

Corporate Sustainability Governance
Board level
Definition and monitoring of
the sustainability strategy

Board of Directors
Members of the Board of Directors

Strategy Committee
Members of the Board of Directors

Executive level
Integration of challenges and
trends into businesses
Officers level
Decision on and prioritization
of projects

Periodicity: annual
Superior Ethics and
Sustainability Committee
Members of the Executive Committee

Periodicity: semi-annual

Sustainability Committee
Members: Officers of areas involved in
the sustainability agenda

Periodicity: bimonthly

Working Groups

Diversity

Operating level
Management of projects by
specific topics

Members: Executives of areas involved
in sustainability projects

integrity and
ethics
Foundations
and Institute

Internal
ManagementE
coefficiency
Reporting

Responsible
Investment
Financial
Education

Environmental and Social Risk Committee
Meets on a quarterly basis and is responsible for suggesting
institutional positions on internal procedures and exposure to
the environmental and social risk.
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Sustainability Strategy
The sustainability strategy was defined in 2011 from workshops, interviews and panels with internal and
external stakeholders
Financial Education

Understand people´s needs to offer
knowledge and appropriate financial
solutions, contributing for individuals
and companies to have a healthy
relationship with Money.

Dialog and Transparency

Build long-term relations based on
trust to improve our business and
generate shared value

Social-environmental Risks and
Opportunities
Search business opportunities and
manage environmental risk,
considering market trends, regulations,
customer demands and society

Strategy review
In 2017, we understood that our current
positioning has matured and started a process to
review the sustainability
strategy.
This new strategy is scheduled to be
completed and disclosed in 2018.

O processo de revisão de estratégia está divido em três
etapas principais:
1. Topic Evolution, comprising the timely analysis of
the corporate sustainability concept in the world;
2. Internal Diagnosis;
3. Strategy Build-Up, with a new positioning and strategic
model.
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Dialogue and Transparency | Engagement
Organizations and commitments that are sources of knowledge and trends
Integrity and Ethics

Responsible Bank

Sustainable Development

Reporting and
Transparency

Climate Change
Diversity
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Transparency with the Market | Reporting
Consolidated Annual
Report

Integrated Report

Sustainability
Report
+ GRI

Form 20-F
SEC

§

First Brazilian financial institution to
publish it voluntarily.

§

Presentation of the results from 6 capitals:
financial, social and relationship, human,
intellectual, manufactured and natural.

MTN Program
Medium-Term Note

Recognitions
Only Latin American bank
to be part of the index
since its creation (1999).

Leader in Transparency
since 2014

Part of the index
since its creation in
2005.

Part of the ICO2
portfolio since its
inception in 2010

Part of the index
since 2015.

Part of the Index
portfolio since its
second edition in
2016
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The Sustainable Development Goals (SDGs)

In 2015, the United Nations (UN) and world leaders
formally adopted a new sustainable development
agenda, the Sustainable Development Goals (SDGs).

The private sector has an essential role in this challenge.
We are committed to the SDGs and since 2015 we take part in the
board of the Brazilian Global Compact Committee (Comitê
Brasileiro do Pacto Global – CBPG).
In 2017, we were elected to be the president of CBPG. We are also
involved in the development and coordination of the SDGs
thematic group in the UN Global Compact (GT ODS), launched in
2015, mobilizing companies and participating in discussions to
promote the agenda

Study
Participation in and sponsorship of
the “Integração dos ODS na
estratégia empresarial – uma
contribuição do Comitê Brasileiro
do Pacto Global (CBPG) para a
agenda 2030” (“Integration of the
SDGs in the corporate strategy – a
contribution of the Brazilian Global
Compact Committee (CBPG) for the
2030 agenda”) study.

Training
Facilitators for workshops on company
training, held in partnership with GT
ODS of the Global Compact with
editions in Curitiba, Belo Horizonte and
São Paulo, to train and engage
companies to implement SDGs in
conformity with the SDG Compass
Guide.

Internal engagement
In 2017, we started a series of
workshops for managers and
employees in order to promote
immersion into the agenda,
engagement, identification of the
connection with business and
definition of action priorities.

Connection with the
strategy
Aimed at reaching the SDGs and
their targets through challenges
connected to our business, we
submitted the topic to the bank's
governance, through the Board of
Directors, Executive Committee and
Sustainability Committee.
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Employees | Profile
99.332 Employees
60%
51.4% of management
positions are held by
women

2.75% are apprentices

40%
22% of employees are
blacks

4.7% of employees are
disabled persons

Diversity boosts our innovation capacity and
reputational capital
Key guidelines of our positioning on diversity:
•

Implementation of policies and awareness-raising projects.

•

Fair competitiveness in the face of differences.

•

Heterogeneity in the organization.

Organizational Climate
Confidential annual surveys that measure the employees’ satisfaction
with the workplace and people management practices.

Overall
Satisfaction
Rate

2015

2016

2017

82%

85%

86%

This climate survey is based on an international methodology
survey developed by Great Place to Work. The results are evaluated
by the areas’ employees and managers, who are encouraged to
develop action plans to address the reported complaints.

Women’s Health Program
Benefits to pregnants and women returning to work after maternity
leave.
• course on nutrition and first aid
• nurse visit after delivery
• additional maternity leave of 60 days and reduced workload in the first month
for readaptation purposes
• space for expressing breast milk in the workplace

Results of the Program
88.7% of the employees who returned from maternity leave between 2015 and 2016
remained in their jobs for at least 12 months.
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Employees | Management Cycle

Attraction and
Selection

Training and
Development

Performance
Assessment

Compensation and
Benefits

Special Talent
Programs

Itaú Unibanco
Business School

Performance
Management

Fixed Compensation

Amounts invested in training
programs
(millions of reais)

Based on meritocracy, we make
an annual analysis of the results
and behavioral aspects of each
employee.

Trainees: 143 trainees recruited
in 2017. Retention rate: 97%

232
128

Turnover

131

General Turnover
2015
10.6%

2016
10.4%

2017
9.10%

2015

2016

Variable
Compensation

behavioral

Internship: 2,094 people
recruited in 2017. Retention
rate: 48%

2017

results

Career management
Since 2009 among the Best
Companies to Work For,
according to Brazil’s main
publications (Você S/A, Época
and Valor Carreira magazines).

In 2017, it amounted to
approximately R$ 15 billion (plus
charges and benefits). Salary
adjustments by means of
promotion, merit, and collective
bargaining agreements.

Internal recruiting program that
allows career changing. In 2017,
2,353 employees were
transferred.

Strategic People
Planning
Joint discussion on career
planning (Development
Committee) and feedbacks.

Long-term incentives based on
the offer of preferred shares for
leading positions.
Inclusion of social and
environmental criteria in the
targets of employees and
management members.

Benefits
Examples: meal voucher,
education sponsorship,
transportation voucher.

page 28

Integration of ESG into businesses
1

Governance

2

Processes

3

Compliance

Policies

Analysis methodologies

Role of the compliance area

Sustainability and environmental and social
responsibility policy
Environmental and social risk policy

Based on the principles of relevance and
proportionality

Measure the quality of the process and
exposure to risk, all areas are monitored for
adherence to policies, and the results are
reported to the committees

Committees
Sustainability committee
Environmental and social risk committee
Operational committees (Internal Management,
Investment, Reporting, and Financial
Education)

Engagement
Engagement of institutions that are relevant for
building knowledge

Regulatory bodies
External assessments by regulatory bodies

Studies
Development of studies in conjunction with
institutions in the sector

Training programs
Training of teams on environmental and social
issues and training to all employees on the
sustainability and policy concepts

A signatory
since 2008

A signatory
since 2004

A signatory
since 2012
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ESG Integration on Business | Credit Analysis
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Integration of ESG into business | Responsable Investments

ESG valuation methodology
Proprietary methodology to include ESG issues
in the valuation of fixed income securities and
the pricing of active management funds, taking
into account: materiality, relevance for the
industry, risks e opportunity rating, metrics, and
management.

Valuation using the ESG integration
methodology:
100% of the Ibovespa and ISE listed companies
72% of IPSA listed companies (Chile)
25% of Merval listed companies (Argentina)
85% of the corporate fixed income
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Our operations | Buildings, Branches and Data center

Governance and Targets

Renewable Energy Pilots

Emissions Management

Committee reviews eco-efficiency
projects and studies, and tracks
environmental targets

In administrative buildings, using solar panels
and Distributed Generation

Develop inventory, reduce and offset
greenhouse gas emissions

Main Targets
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Financial Inclusion | Itaú Women Entrepreneurs

The Itaú Women Entrepreneurs Program
(local acronym IME) was created in 2013 as
a result of a partnership with the IFC,
World Bank, and the IDB to offer financial
and non-financial solutions to women
entrepreneurs.

Solutions
Online Platform
• Contents related to enterprise
management and leadership
• Management tools
• Motivational videos.

Objective of the program
Empower female entrepreneurs in
Brazil through in-person and online
solutions; train, inspire and connect
female entrepreneurs

Partnerships

2015

2016

2017

3,393

5,994

8,056

Recognition

Partnerships that help provide
financial and nonfinancial solutions to
women entrepreneurs

In-person Actions
• Networking events
• Business rounds
• Workshops
80 actions
performed through
to 2017

Number of participants in the program

The Itaú Women Entrepreneur Program
was recognized in the Eco 2017 award,
which highlights creative, innovative and
efficient projects and is organized by
AMCHAM Brazil and the O Estado de S.
Paulo newspaper.
The bank was the winner in the Products
and Services category, Sustainability
Practices.

Representation
in GBA´s Board
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Financial Education | Initiatives
Our Strategy
Program for client companies
Videos and talks free of charge to employees*

Uso Consciente do Dinheiro (Conscious Use of
Money)
Impacted more than 6,300 people from NGOs and
schools,
involving around 1,100 active volunteers since 2015.

Impacted more than 24,000 clients
+ 500 corporate clientes
+ 533 lectures were given throughout Brazil.

Prevent Acion

Financial education websites

Focus on credit customers

Contents available on four Itaú websites
+ 3 million hits since 2014

Identification of those with potential for indebtedness and
approach through financial guidance

Online Courses:
+ over 33k trained employees*

Presencial Courses:
+ over 1.800 participated voluntarily*

Finance Advisory:
+ over 2.900 employees attended*

*de 2014 até 2017
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Ethics

Our business is based on ethical principles, which reflects the
transparency,
honesty
present in
our relationship
Our business isrespect
based and
on ethical
principles,
which
reflects the with
stakeholders.
transparency, respect and honesty present in our relationship with
stakeholders.

Code of ethics
Established to provide guidance on and prevent
and resolve ethical dilemmas and conflicts of
interests in the context of our activities and
internal relations and provides for our
commitment to the topics in the ILO´s
fundamental conventions and other
agreements, such as the following:
ü Elimination of child labor
ü Combat to all forms of discrimination
ü Appreciation of diversity
ü Prevention of sexual harassment in the
workplace
ü Respect of the rights to free union association
and collective bargaining agreement.

Employees who have acknowledged and
accepted the terms of the Code of Ethics (%)
2015

2016

2017

92%

98%

98%

Goal 2018

95%

In 2017, Itaú Unibanco was selected to be
included in the 2016 Pro-Ethics Company list
(Empresa Pró-Ética 2017), promoted by the
Brazilian Ministry of Transparency,
Supervision and Controls.

Ethics Corporate Policy
To establish guidelines additional to the
Itaú Unibanco’s Code of Ethics related
to the following:
ü Ethics Corporate Program
ü Additional Guidelines – Conflicts of
Interests
ü Communication of Departures from
the Code of Ethics
ü Protection to Persons Using the
Whistleblowing Channels.
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Information Security

Information is what supports the entire banking operation. Therefore, we have the
commitment to protect corporate information and ensure the privacy of clients in all
transactions.

Information Security Initiatives
Information Security
Corporate Policy

To ensure compliance with the
principles and guidelines relating to
the protection of the information and
intellectual property of the
organization, clients and the general
public.

Role of the Information Security area
ü Monitor and handle any type of attack
ü and security incidents
ü Management of acesses to systems
ü We work together with the business areas
and technology to keep up with the trends of
the digital world market
Training on Information Security for employees
In-class and/or online training on information
confidentiality, integrity and availability.

Cyber Security
We use cutting-edge technology to
protect our network and data, as well as
other barriers, such as restricted access
to our servers, facilities and virtual
environments, through the use of
firewalls, protection by password and
encryption

NBR ISO/IEC 27001 Certification

A Brazilian standard developed to
ensure the protection and privacy of
information provided by customers
and other sources.
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