
Manual do representante



O que você vai encontrar aqui:

Índice



Atributos do 
consórcio

Utilizamos em nossas comunicações os
3 principais atributos do Consórcio Itaú:

Sem barreiras, uma 
opção para quem não 
tem acesso a crédito 
e financiamento, 
com facilidade de 
contratação, um 
produto para todos.

Acessível Barato Realizador
Um produto barato, 
com as melhores 
condições pra quem 
pode esperar e não 
quer pagar juros.

O Itaú é um dos 
bancos que mais 
contempla. 
Por isso, é o que 
mais realiza sonhos.



Identidade 
de marca

Identidade de marca Itaú

laranja

Cores

Pantone 158C

c 0  m 65  y 100  k 0

hex #EC7000

Cinza
Pantone 424C

c 0  m 0  y 0  k 60

hex #808284

Amarelo
Pantone 108C

c 0  m 0  y 100  k 0

hex #FFFF00

Branco
c 0  m 0  y 0  k 0

hex #FFFFFF

Nossa cor principal é o

Azul
Pantone 280C

c 100  m 70  y 0  k 20

hex #003399



Identidade 
de marca

Identidade de marca Itaú
Marca

Meios físicos

Distância de  
1 bolacha

Meios físicos

Distância de  
1/2 bolacha

Meios digitais

Distância de    
3 módulos

Você pode reduzir o logo até:
Físico 8mm
Digital 30px

Tamanho mínimo real



Identidade 
de marca

Identidade de marca Itaú
Marca

Atenção aos fundos coloridos:

É proibido usar um
tom de azul próximo 
ao da marca

É proibido usar  
cores sem contraste 
com a marca

É proibido usar  
cores sem contraste 
com a marca

É proibido aplicar
a marca em   
fundo preto



Divulgação

Por que utilizar a sua identidade e a do Itaú
nos materiais de comunicação.
Neste manual você encontra as orientações para aplicar corretamente 
a imagem da sua revenda junto à marca do Itaú.

Objetivo da nossa parceria

O Itaú reconhece o poder 
das parcerias para gerar 
excelentes resultados. Por 
isso, investimos sempre em 
novos produtos e serviços 
de qualidade para que nosso 
relacionamento seja cada vez 
mais rentável.

A importância da sua marca

Transmitir a nossa parceria é 
o ponto de partida para gerar 
mais negócios. Porém, é a sua 
revenda que está à frente dos 
negócios e, portanto, deve ser 
a estrela principal. Valorize a 
sua marca nos materiais de 
comunicação.

A marca Itaú

Nessa relação, o Itaú é 
administrador e facilitador 
do consórcio. Por isso, 
é importante que a sua 
identidade seja aplicada com 
esse objetivo. A utilização 
correta da marca irá aumentar 
a percepção do cliente e gerar 
mais negócios.

Lembre-se: a aplicação correta da marca é uma das exigências previstas em contrato 
para manter a nossa parceria. Qualquer criação com aplicação da marca que não 
esteja contemplada nesse material deve ser enviada para a aprovação do Itaú. 



Divulgação

Como divulgar que a sua empresa 
é um representante autorizado.
Você recebeu o selo de Revenda Autorizada que 
deve ser aplicado conforme os exemplos abaixo:

Ao aplicar o selo, é importante 
reservar uma área de segurança em 
relação aos demais conteúdos, que 
deve corresponder a, no mínimo, 
metade do logo.

Não devem ser utilizadas 
reduções menores que 4,5 cm.

Representante 
Autorizado.

Tamanho mínimo recomendado:

Representante 
Autorizado.

4,5 cm

0,8 cm

Representante 
Autorizado.

Área de segurança:

Representante 
Autorizado.

Tamanho 
mínimo real



Divulgação

Onde é possível aplicar?
No site da sua revenda, em suas páginas nas redes 
sociais, em anúncios, cartões de visitas, folhetos e 
demais materiais nos quais você deseja aproximar 
a imagem da sua revenda com a do Itaú.

SEU LOGO
AQUI



Divulgação

Termos e Políticas
1.  Marco Civil da Internet: para atendermos à lei de Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14), 

precisamos garantir que o site tenha termos de uso e politica de privacidade, tarja de aceite 
aos termos de uso e guarda de log de conexão (entrada e saída):

2.  E-commerce: para atendimento do Decreto de Comércio Eletrônico (Decreto nº 7.962/13), 
todos os sites deverão conter:

a.  Os termos de uso e política de privacidade do site devem conter informações sobre uso das informações de conexão e uso 
de dados de navegação, bem como o compartilhamento dessas informações com parceiros e suas respectivas finalidades. 
Além disso, o link para esse documento deve estar disponível em todas as páginas de navegação do site, permitindo que o 
cliente o acesse a qualquer momento.

b.  Para garantir o consentimento do cliente sobre os termos de uso, o site deve contar com tarja de aceite por continuidade. A 
tarja deve estar disponível sempre no primeiro acesso do cliente e só poderá “desaparecer” quando o cliente clicar no “ok” 
ou no link que direciona para os termos de uso e para a política de privacidade.

c.  Os sites/aplicativos deverão contar com a guarda da log de navegação do cliente, do momento de entrada até o momento 
de saída (guarda de IP, data, horário de conexão e desconexão e porta lógica de acesso). O tempo de guarda dessas 
informações deve ser de seis meses.

Documentos para referência: print da tarja anexa e conteúdo do termo de uso e política de privacidade já atualizada com o 
conteúdo da Lei Geral de Proteção de Dados disponível aqui: https://www.itau.com.br/seguranca/termos-de-uso/)

a.  Nome empresarial e número de inscrição do fornecedor, quando houver, no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda.

b. Endereço físico e eletrônico e demais informações necessárias para sua localização e contato.
c.  As informações da oferta do consórcio (ou qualquer outro produto): dispor as características essenciais do produto e da oferta 

(modalidade de pagamento), discriminação de preços/despesas (seguros, por exemplo) e informações claras sobre restrições 
da oferta, em casos aplicáveis.



Acessibilidade

Acessibilidade

Para atendimento da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Lei nº 13.146/15, os sites e 
aplicativos devem contemplar a usabilidade acessível conforme as diretrizes atualizadas da WCAG.

O Alt da imagem deve fornecer uma descrição do que se trata a imagem. É um atributo 
extremamente necessário o quesito acessibilidade, pois é por meio desta tag que os 
leitores de tela auxiliam pessoas com deficiência visual e entender o contexto da imagem.

Qual a importância?

•  Todo conteúdo digital não textual deve conter 
descrição da imagem (fotos, ilustrações, tabelas, 
gráficos, gifs);

•  Na descrição de imagens, seguimos uma fórmula: 
o que/quem + onde + como + faz o quê + como + 
quando + de onde;

•  Evite redundância. Seja simples e direto;
•  Evite adjetivos que representam juízo de valor 

(bonito, feio, bom, mau, etc.);

Dicas:

Atributos de imagem

Alt: Mulher recebendo a chave do seu carro novo 
dentro de uma concessionaria. 

Exemplo:



Acessibilidade

Acessibilidade

Os buscadores não são capazes de indexar 
os textos presente em imagens, dificultando 
assim que essas informações cheguem aos 
usuários com deficiência visual. O correto 
a se fazer é deixar texto em HTML sobre 
a imagem. Dessa forma todo o conteúdo 
poderá ser lido e interpretado.

Texto e imagem



Acessibilidade

Acessibilidade
Diretrizes WCAG 2.1

Sim! Todos os critérios servem para conteúdos digitais, independentemente 
da plataforma utilizada. Eles foram criados e definidos de tal forma que fossem 
agnósticos de tecnologias desenvolvidas, daí a sua construção ser baseada em 
rincípios e recomendações. Mais informações podem ser obtidas nestes dois 
documentos do W3C (originais, em inglês):

É importante dizer também que os estudos para a atualização das diretrizes 
em sua versão 2.1 que trarão uma série de adições específicas para mobile 
estão em andamento.

Os critérios servem tanto para sites como aplicativos?

*O WCAG (Web Content Accessibility Guidelines ou em português “diretrizes de acessibilidade para conteúdo web” 
abrangem diversas recomendações com a finalidade de tornar o conteúdo da internet mais acessível.

https://www.w3.org/TR/mwbp-guidelines/
https://www.w3.org/TR/mobile-accessibility-mapping/


Acessibilidade

Em partes! Isso porque a conformidade com a WCAG vai além dos critérios de sucesso. 
Estar em conformidade é diferente de ser utilizável. É importante que o conteúdo passe 
por testes de utilização para que se garanta a correta aplicação dos critérios. Além disso, 
é importante lembrar que a página/tela completa precisa estar acessível e o mesmo deve 
ocorrer com o fluxo completo para a realização de uma determinada tarefa.

Atender todos os critérios de sucesso garante 100% de aderência no que diz 
respeito a legislação?

Acessibilidade
Diretrizes WCAG 2.1

Não! Seguir todas os critérios de sucesso garante que uma maior quantidade de pessoas 
terá acesso ao conteúdo, porém é impossível atender todos os tipos, níveis ou combinações 
de deficiências existentes.

Atender todos os critérios de sucesso garante 100% de acessibilidade?

*O W3C é uma abreviação para Consórcio World Wide Web. Essa organização tem como finalidade 
estabelecer uma padronização quando o assunto é conteúdo para web.



Acessibilidade

Acessibilidade
Diretrizes WCAG 2.1

Sim! O fornecedor poderá acessar diretamente o Guia WCAG (guiawcag.com).

Tem alguma versão deste material fora do manual pra eu repassar 
para fornecedores?

Exemplos de cards de recomendações:

O Guia WCAG (guiawcag.com)  é um PWA. O PWA (Progressive web app) é um software em que o usuário 
pode baixar uma página no seu computador ou celular, facilitando assim a consulta do material. 



Acessibilidade

Canais de contato com o cliente 
para tirar qualquer dúvida

Todos os representantes devem informar os telefones de ouvidoria e SAC do 
Itaú. Dessa forma o cliente poderá entrar em contato para esclarecer dúvidas 
relacionadas ao produto e pós-venda.

Normalmente esse tipo de informação fica posicionada no rodapé do site. Caso 
o representante atenda outros players, a informação pode estar posicionada 
na página de vendas do consórcio Itaú. 

SAC: 0800 728 0728
Ouvidoria: 0800 570 0011

Qual a importância?

Onde?

Quais os telefones?



O que não 
fazer?

O que você não pode fazer.
1

3

4

5

6

7

10

8

9

2

Usar o nome Itaú na URL do site (ex: www.itauseuconsorcio.com.br).

Se apresentar como Itaú em perfis nas redes sociais
(como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc.).

Usar assinaturas/slogans diferentes dos usados nos materiais criados pelo Itaú.

Utilizar logos e imagens usadas pelo Itaú.

Criar tabelas de vendas com valores diferentes aos praticados pelo Itaú.

Disponibilizar contratos no site das revendas. Caso queira disponibilizar o contrato para 
o cliente consultar, siga a seguinte rota: Itaú na internet > Serviços > Consórcios > 
Escolha o consórcio que faz seu tipo > Contratos e Documentos.

Criar folhetos, malas diretas e e-mails marketing em nome do Itaú. E/ou alterar 
materiais que tenham sido disponibilizados pelo banco.

Não utilizar a logo do Itaú como Favicon

Usar o logo do Itaú isoladamente, sem ser no selo de representante.

Não utilizar os dados institucionais do Itaú, como CNPJ e Endereço.

Utilizar a palavra Itaú como palavra-chave na sua estratégia de comunicação digital 
no AdWords do Google.

Todo representante deve disponibilizar os “Termos de Uso e Privacidade”

11

12
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