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Queremos te apresentar de forma clara nossa marca 
Compara, sua linguagem, identidade e alguns exemplos 
de aplicação. Este manual é uma ferramenta chave para 
construir uma marca potente e consistente para nossos 
usuários.  

Queremos que seja uma inspiração para todos os que 
fazem e falam em nome da Compara. 



3COMPARA     BRAND BOOK

ÍNDICE

1. História
Nasce uma Startup ............................................................................. 5

2. Estratégia
2.1 Plataforma de marca ..................................................................... 9

2.2 Manifesto ..................................................................... 10

3. Identidade
3.1 Logotipo ..................................................................... 12

3.2 Principais usos ..................................................................... 13

3.3 Aplicações de cor ..................................................................... 14

3.4 Versão restrita em 

 preto e branco ..................................................................... 15

3.5 Redução máxima ..................................................................... 16

3.6 Área de proteção ..................................................................... 17

3.7 Usos não permitidos ..................................................................... 17

4. Linguagem
4.1 Tom de voz ..................................................................... 20

4.2 Universo cromático ..................................................................... 21

4.3 Tipografia ..................................................................... 22

4.4 Grafia da marca ..................................................................... 24

4.5 Diretrizes 

 fotográficas ..................................................................... 16

5. Expressões da marca
5.1 Iconografía ..................................................................... 27

5.2 Ilustrações ..................................................................... 28

5.3 Redes sociais ..................................................................... 29

4.4 Ads ..................................................................... 31

4.5 Papelaria e 

 merchandising ..................................................................... 32



1. História
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NASCE UMA STARTUP
Compara nasceu em 2009 idealizada por Sebastián 
Valin, um empreendedor chileno recém ingressado a 
universidade, que desde pequeno tinha a habilidade de 
fazer as coisas acontecerem. 

“Com 14 anos fui DJ na festa da minha irmã mais nova. Junto a 
um amigo e duas fitas cassetes iniciamos um empreendimento. 
Com o tempo, nossa brincadeira se transformou em uma 
pequena produtora de festas e eventos maiores, como 
casamentos.”

Fazer com que ideias se transformem em um projeto de 
longo prazo o motiva desde então.

“Quando estava no primeiro ano da universidade, iniciei um 
negócio que oferecia passar vídeos VHS e outros formatos 
analógicos dos anos 90 para DVD. Foi um sucesso! Chegamos 
a comprar quatro computadores e contratamos um amigo 
que trabalhava passando centenas de cassetes para DVDs, 
em um escritório criado dentro da casa dos meus pais”.

Durante seus estudos universitários, pensava em fazer uma 
graduação para comandar uma grande empresa. Mas seu 
espírito empreendedor o levou por outro caminho.



6COMPARA     BRAND BOOK

“O divertido é que eu me fiz empreendedor. Contei a todos 
os meus amigos e família que eu era isso, mas na prática não 
estava trabalhando em nada. Comecei sem saber em que ia 
empreender. Trabalhava todos os dias como empreendedor em 
um escritório que montei, mas literalmente não tinha nada pra 
fazer a não ser pensar e buscar uma ideia. Um dia, enquanto 
eu ajudava meu irmão a contratar o seguro do seu primeiro 
carro, me dei conta de como isso era difìcil, porque tínhamos 
que contatar cada um das companhias para saber o preço e 
quais eram as coberturas.”  

Foi assim que Sebastián encontrou a oportunidade de 
criar uma plataforma que tornasse mais fácil comparar 
informações sobre seguros e melhorar a experiência das 
pessoas no momento de contratar um.

“No Chile começamos com seguro de carro e hoje em dia 
as pessoas podem comparar mais de 10 produtos financeiros. 
Conseguimos levar o comparador para Brasil, Colômbia e 
Argentina. Nosso sonho é que Compara chegue a mais 
pessoas na América latina para que todos possam escolher 
com a tranquilidade de terem tomado a melhor decisão.“

Sebastian Valin
Fundador & CEO



2. Estratégia
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Te damos acesso a produtos financeiros e seguros para tornar sua vida 
mais fácil. 

Se você precisa de ajuda financeira para um projeto, se está pensando 
em investir para o futuro ou se quer proteger a sua família com um 
seguro. Somos um mundo de possibilidades de acordo com a sua 
necessidade.

Na Compara temos possibilidades para todos.

NÓS SOMOS VARIEDADE

POSSIBILIDADES PARA TODOS
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Plataforma 
de marca

POSSIBILIDADES 
PARA TODOS

ESSÊNCIA

É nossa razão de ser.

ATRIBUTOS

ACESSÍVEL PARA TODOS
ESPECIALISTA
ENCANTADORA

É assim que queremos ser lembrados.

POSICIONAMENTO

SEU SHOPPING 
DE SEGUROS 
E SERVIÇOS 
FINANCEIROS
Assim queremos que nos reconheçam, 
é nossa proposta de valor.

2.1
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Acreditamos que é o momento de mudar a forma 
que nos relacionamos com os seguros e serviços 
financeiros. Os corretores, as letras pequenas e a falta 
de informação…

Ninguém sabe por onde começar.

Na Compara queremos mostrar a nossos clientes que 
contratá-los é tão fácil como comprar uma camiseta. 
E, para isso, desenvolvemos uma plataforma única, 
um shopping financeiro com a maior variedade do 
mercado. Um lugar em que os ajudamos a tomar 
decisões que mudarão seu futuro.

Acha que nunca vai encontrar um seguro que cabe no 
seu bolso e que cobre o que você precisa?
Compara!

Quer saber quais são os cartões de crédito com 
melhores tarifas para renovar seu guarda roupa, pagar 
suas contas, viajar e acumular benefícios?
Compara!

Precisa conhecer as melhores opções de crédito pessoal 
para resolver um probleminha hoje sem que seja um 
problemão amanhã?
Compara!

Quer viajar com a tranquilidade de contar com um seguro 
viagem pelo menor preço? 
Compara!

Compara, 
Seu shopping de Seguros e Serviços Financeiros.

Olá, somos Compara.

Manifesto2.2



Identidade3.
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Nosso logotipo é a síntese de nossa identidade e deve ser utilizado 
conforme as regras de linguagem exemplificadas neste guia.

Logotipo3.1
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Este é o nosso logotipo institucional nas versões principais.

Principais usos3.2
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O nosso universo cromático prioriza que o logotipo seja aplicado 
sempre sobre fundo branco ou azul com suficiente contraste para que 
a leitura seja clara. Para usos especiais deve-se considerar nossas cores 
secundárias. (Ver página 21).

Aplicações de cor3.3
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A versão restrita em preto e branco sobre o preto deve ser utilizada sempre 
que o meio de impressão disponível não permitir a reprodução de cores, 
como o azul.

Versão restrita em 
preto e branco

3.4
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Para manter a legibilidade da marca, a assinatura nunca deve ser 
reduzida a uma largura inferior a 16,5mm em impresso e 94px em 
digital.

94 px

16,5mm 10mm

40 px

Redução máxima3.5
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Para preservar a integridade do logotipo da marca, não se deve 
interferir na área delimitada com quaisquer desenhos, fotos ou textos. A 
área de proteção é baseada na letra “O”.

Área de proteção3.6
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Nesta página, estão exemplificados os usos incorretos do logotipo. É importante 
seguir as diretrizes de aplicação para manter a coerência da identidade da 
marca.

Não criar versões 
alternativas para a marca 
ou eliminar os desenhos 
originais do logotipo.

Não alterar as cores ou 
achatar as formas do 
logotipo.

Não separar os elementos 
do logotipo ou alterar os 
tamanhos, proporções e 
alinhamentos dos desenhos 
do logotipo.

Não criar outras versões em 
negativo ou positivo da marca 
nem alterar suas cores.

Não alterar a tipografia 
do logotipo ou mudar sua 
posição dentro do desenho 
da marca.

Não deformar o logotipo.

Usos não permitidos3.7



Linguagem4.
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Temos um discurso claro e direto. Não 
enrolamos e nem escrevemos em letra 
miúda. Nós tornamos a linguagem 
dos seguros mais simples para todos 
entenderem!

Somos a marca que realmente conhece 
este universo. Falamos de forma confiante 
ajudando a nossos clientes a resolverem 
os seus problemas ;).

Somos uma marca diferente no mundo 
dos seguros e serviços financeiros. Somos 
modernos, digitais, mais jovens. Falamos de 
uma maneira próxima e amigável!

Tom de voz

SIMPLES

SIMPLES 

EFICIENTE 

PRÁTICA 

TRANSPARENTE

CONFIANTE 

PRESTATIVA 

DINAMICA 

SOLUCIONADORA

PRÓXIMA 

JOVEM 

MODERNA 

DIGITAL 

LEVE

ESPECIALISTA DESCONTRAÍDA

4.1
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Compara está representada por um universo limpo, onde prevalece 
o branco, evocando a simplicidade, o básico e reforça nosso tom de 
comunicação.

O azul, vermelho e amarelo em tonalidades quase elétricas, refletem 
a nossa experiência, a segurança e energia com as quais dialogamos 
com nossos usuários.

O azul e branco sempre serão nossas cores primárias. O vermelho e 
amarelo são secundários para reforçar nossa proposta de variedade.

#1E2DCC
R30 G45 B204
C100 M80 Y0 K0
PANTONE 286 C

#FF4141
R255 G65 B65
C0 M87 Y70 K0
PANTONE WARM RED C

#FFD618
R255 G214 B24
C0 M15 Y90 K0
PANTONE 108 C

PALETA DE CORES

Universo cromático
PR

IM
A
RY

4.2
SE

C
O

N
D
A
RY #8CA0FF

R140 G160 B255
C50 M35 Y0 K0
PANTONE 7451 C

*

* Color del detalle en la letra “o”  
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A marca tem como padrão utilizar a tipografia Hurme Geometric Sans 3 
unicamente nas versões Book e Regular. Tanto para títulos quanto para blocos 
de texto. Para manter a integridade da marca, não se deve compor textos 
utilizando quaisquer outras fontes ou pesos diferentes dos especificados aqui.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTYVXZ 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvxz
!@#$%^&*( )

T Í TULOS E  CORPO DE TEXTO

Tipografia

HURME REGULAR SEMIBOLD

4.3
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A tipografia de sistema (ou apoio) deve ser utilizada sempre que não houver condições técnicas 
para utilizar a tipografia principal, como no corpo de e-mails ou impressos de escritório. Nesses 
casos, recomenda-se utilizar a tipografia Open Sans.

S ISTEMA E  WEB

Tipografia

OPEN SANS

4.3

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTYVXZ 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvxz
!@#$%^&*( )
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O símbolo deve ser apenas utilizado quando não se pode 
utilizar o logo por completo para comunicar a marca, 
especialmente no ambiente digital, como no ícone do 
aplicativo ou no favicon do site. Não utilizar o símbolo 
como apoio para a linguagem de comunicação.

Grafismo4.4

REDUCIDO APP FAVICON
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Diretrizes 
fotográficas

4.5

Fotografia é uma das melhores ferramentas para humanizar a nossa linguagem. Em 
diferentes momentos, precisaremos fazer uso de imagens para traduzir a nossa essên-
cia e transmitir com mais realidade os nossos atributos de marca. Assim como o lo-
gotipo, há determinadas diretrizes para utilizar essa ferramenta. Alguns dos pontos 
principais a se pensar na hora do uso de fotos são:

DIRETR IZES GERA IS

Imagens devem retratar principalmente 
ambientes onde seguros e serviços financeiros 
são usados, como o momento da compra de 
um carro ou o embarque em uma viagem. O 
ambiente deve ser leve, transmitindo a ideia 
de tranquilidade por ter um seguro ou serviço 
financeiro contratado.

As ações devem ser despojadas, nunca 
posadas. As pessoas devem estar dando uma 
ideia de ação, mas não necessariamente de 
forma direta, como o casal dentro do carro, 
que pode estar fazendo uma viagem ou 
apenas se deslocando de um lugar ao outro.

Quanto maior a variedade étnica das pessoas 
representadas, mais abrangente o público se 
torna, e nossa marca fala disso: possibilidades, 
variedade, diversidade. O casting deve ser 
formado principalmente por jovens adultos, 
desde o início da independência financeira até 
jovens pais.

Trate as imagens para que seus tons e nuances 
sejam levemente mais quentes (vermelhos, 
laranjas e amarelos) contrastando assim com o 
azul principal da marca.

AMBIENTE

AÇÕES

CASTING

TONALIDADE



Expressões da 
marca5.
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5.1

Seguro
Auto

Iconos lineales

Cartão de 
Crédito

Seguro de 
Viagem

Conta 
Corrente

Empréstimo 
Pessoal

Consórcio de 
Imóveis

Iconografía
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5.2 Ilustrações
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Imagens devem retratar principalmente 
ambientes onde seguros e serviços 
financeiros são usados, como o momento 
da compra de um carro ou o embarque 
em uma viagem. O ambiente deve ser 
leve, transmitindo a ideia de tranquilidade 
por ter um seguro ou serviço financeiro 
contratado.

O azul e branco sempre serão nossas 
cores primárias. O vermelho e amarelo 
são secundários para reforçar nossa 
proposta de variedade.

Usar sempre as cores da marca.

Texto deve ocupar apenas 25% da imagem.

Não usar outras cores.

Evitar usar texto ao meio da imagem.

5.3 Redes sociais
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TeSunt prorae 
invendandem excest, 

autem.
 

@sum cuptur

oditatus doluptam quuntus es ius 

maio blaut venimil luptae reperis 

sam doluptati ut aut dit as ulles 

nos re ea num excerovitiae rem 

es modictus aut iusanti amusda

Respeitar sempre o uso das cores da marca. Evitar textos muito extensos em conteúdos 
da marca em diferentes redes sociais.  

5.4 Redes sociais
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!
O azul e branco sempre serão nossas 
cores primárias. O vermelho e amarelo 
são secundárias e podem ser utilizadas 
em botões call to action para criar o 
contraste necessário e dar relevância.

5.5 Ads
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5.5 Papelaria e 
merchandising
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Luisa Sánchez - Brand Manager


