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A essência da nossa marca é a 
personalidade, um jeito próprio de se 
expressar e interagir com o mundo. Todos 
os elementos apresentados neste manual 
traduzem quem somos, nossos valores 
e nossos objetivos. Por isso, convidamos 
você para ser o guardião da nossa 
identidade visual, preservando tudo 
aquilo que nos torna únicos.
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GRUPO
TATICCA

NOVO MOMENTO, NOVO VISUAL 

A TATICCA nasceu com o propósito de prestar serviços de auditoria 

externa e interna, impostos, consultoria e assessoria empresarial, 

corporate finance, treinamentos, tecnologia, perícia e investigações, 

sustentabilidade, mapeamento de riscos e serviços correlatos.

A empresa cresceu de maneira excepcional e em apenas 5 anos se 

consolidou no mercado. Hoje a TATICCA está em franca expansão, 

oferecendo serviços cada vez mais eficazes e conectados à realidade 

do mundo corporativo.

E para marcar este Novo Momento, desenvolvemos um Novo Visual, 

uma identidade corporativa, que expressa tudo o que a empresa 

representa: Experiência, Versatilidade, Qualidade e Profissionalismo.

ESTRUTURA GLOBAL

A TATICCA é firma membro da ALLINIAL GLOBAL, com sede nos 

Estados Unidos. A ALLINIAL é a 10ª maior aliança global de auditoria 

e consultoria do mundo e conta com uma estrutura com cerca de 

1.400 sócios, 8.000 colaboradores em 35 países e uma carteira de 

clientes que gera um faturamento anual de U$ 2 bilhões.

MISSÃO 
Prestar serviços de altíssima 

qualidade a valores justos e com 

foco na identificação de valor 

adicional para nossos clientes.

VALORES 
Atendimento com foco no cliente, 

com ética responsabilidade, 

agilidade e flexibilidade na 

prestação de serviços.



|  A MARCA

SÍMBOLO

Inspirada nos pilares conceituais de construção de 

nossa marca, o símbolo da TATICCA foi o resultado 

de estudos geométricos baseados em gráficos de 

progressão e na estilização da letra T.

Sinal de proteção ® 
TATICCA é uma 
marca registrada. 
 

Como marca registrada 
Os arquivos de arte incluem 
o signo de proteção ®, então 
não há necessidade de 
redesenhá-lo. 
 

Onde usar o ® 
O sinal de proteção ® 
deve sempre ser usado em 
folhetos, papelaria, relatórios, 
publicidade, sites e vídeos.

LOGOTIPO 
MONOCROMÁTICO

A versão monocromática 
também pode ser utilizada 
livremente em todos os tipos 
de materiais gráficos.

LOGOTIPO 
BICOLOR

Utilize esta versão 
prioritáriamente.

Usar marca TATICCA exatamente como no registro ajuda a manter sua proteção legal.

CONSTRUINDO 
UMA MARCA 
DE VALOR

GRID

Nossa marca foi construída com 
base em proporções e linhas 
diagonais, que inspiram inúmeras 
possibilidades de layouts, 
diagramações e criações.

TIPOLOGIA

Desenhada especialmente para nosso logo, reforça 
a estabilidade, as linhas retas e sólidas, dão firmesa, 
modernidade e harmonia para a grafia. Os detalhes 
transversais pontiagudos nas barras dos A’s também 
estão presentes nos C’s e complementam o corpo 
tipográfico gerando movimento.

Nosso logotipo traduz nossa versatilidade, nossa 

objetividade e inovação. Nossa marca tem 

personalidade própria, transmite a solidez, experiência 

e competência, pilares de nosso grupo. 

A 
MAR
CA
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Processo 
criativo 
do símbolo

CONS 
TRUÇÃO

As formas geométricas que 

formam a letra “T” estão em 

harmonia, equilíbrio e precisão.

APLICAÇÃO P&B

OPS!

T +

DIGITAL

BICOLOR MONOCROMÁTICO

1

5

3

7

2

6

4

8
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APLICA 
ÇÕES

REDUÇÃO

Caso o logo precise ser aplicado em 
tamanho menor que 18 mm, retire a 
tagline e reduza-o no máximo até 6 mm.

Essa é a margem de segurança, 
para não sufocar nossa marca 
todos os elementos devem estar 
no mínimo a um “T” de distância 
nos quatro lados.

Ao símbolo 
aplique 20% de 
sua proporção

A redução máxima 
permitida é de 
18mm de altura.

MARGEM

OPS!

ALTURA 
MÍNIMA 
18 mm

ALTURA 
MÍNIMA 
6 mm

20%

20%

20%

20%

20%

A legibilidade da marca é nosso patrimônio, certifique-se 

de que o logo esteja sempre no tamanho correto, nem 

muito grande, nem muito pequeno.

APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS
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SLO
GAN

Oferecemos aos nossos clientes toda a experiência de 

nossos profissionais, adquirida ao longo de mais de 20 

anos de atuação em grandes empresas multinacionais, 

especialistas em auditoria e consultoria.

Nossos profissionais possuem certificações e registros 

em todos os órgãos de classe para reforçar nosso 

compromisso de prestar serviços de alta qualidade: 

CRC, CVM, CNAI, IBRACON, CRA, CORECON, OAB E CREA.

H I G H 
E X P E R T I S E 
F O R  Y O U

H I G H  E X P E R T I S E  F O R  YO U

H I G H 
E X P E R T I S E 
F O R  Y O U

H I G H  E X P E R T I S E  F O R  Y O U

APLICAÇÕES

MOTTO
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BENCH 
MARKING 
SETORIAL
Não estamos ilhados, por isso é importante ficarmos sempre de olho no que os nossos 

concorrentes estão fazendo, como estão se comunicando e nas tendências do mercado. 

Isso nos dá pistas de como podemos melhorar ou até mesmo nos antecipar, respeitando 

sempre a nossa essência.

ALLI
NIAL
Como membros da Allinial Global, nossas marcas estarão 

frequentemente associadas. Aplique-as sempre em harmonia, 

respeitando as proporções e as combinações de cores. 

“Nossa imagem trafega em grandes empresas 

nacionais e internacionais, por isso, o esmero na 

concepção de nossos materiais reafirma nosso 

posicionamento no mercado”.

ALTURA MÍNIMA
18 mm
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IMA 
GENS

Quando pensamos em TATICCA, inicialmente nos atemos a estratégia 
propriamente dita, mas, uma boa TATICCA nos leva a lugares mais 
altos, a novos caminhos, ao crescimento. Pesando nisso, selecionamos 
algumas imagens que fortalecem estes conceitos. 

PROGRESSÃO
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PROGRESSÃO | PERSPECTIVA CRESCIMENTO | EVOLUÇÃO

OPS!Imagens que possuem perspectivas geométricas, conduzem o olhar e estimulam sensações.
Nossas imagens devem estimular as sensações de progressão, fluência, continuidade, 
direção, foco e maximização. Trabalhe com o lúdico, fuja do figurativo. Fuja dos clichês, 

evite imagens 
cômicas ou 
redundantes.

 DIREÇÃO | FOCO TECNOLOGIA | MODERNIDADE
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CO 
RES

C:90  M:80  Y:40  K:50 C:63 M:0  Y:41  K:0

R:30 G:40 B:69 R:83  G:193 B:171

AZUIS CLAROS

Confiabilidade 
Eficiência 

Versatilidade 
Dinâmismo

AZUIS ESCUROS

Experiência
Segurança

Profissionalismo
Inteligência
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ES 
CA 
LAS

Escala Secundária

Escala Primária

CMYK: 
90/80/40/50

RGB:
30/40/69

CMYK: 
100/20/20/00

RGB:
00/148/187

CMYK: 
100/90/35/10

RGB:
37/58/109

CMYK: 
76/6/81/00

RGB:
39/173/136

CMYK: 
00/00/00/20

RGB:
209/211/212

CMYK: 
70/00/30/10

RGB:
36/173/174

CMYK: 
00/00/00/15

RGB:
220/221/222

CMYK: 
90/70/50/50

RGB:
24/50/66

CMYK: 
00/100/100/17

RGB:
202/23/30

Escala Terciária

Utilizada em materiais institucionais, 
impressos e digitais. 

Combinação perfeita entre cores sóbrias 

e tons mais leves e modernos que refletem 

nosso profissionalismo, excelência e 

versatilidade. 

Materiais de suporte, comunicados, 
relatórios e documentos.

Essa escala de cores 

complementares amplia a gama 

de possibilidades de criações sem 

perder a harmonia com a marca.

Somente para detalhes em 
apresentações e gráficos.

Essas cores devem ser utilizadas para 

adicionar calor e destacar elementos, 

harmonizadas com cuidado e distinção 

para não roubarem a cena.

Logo Ícones Títulos e 
cabeçalhos

Backgrounds Fluxos e 
Diagramas
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TIPO 
GRA 
FIA

Avant Garde

Aller
abcdefghijklmnopqrstuxwyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXWYZ

123456789 %$#@&8()/?!}{[]

abcdefghijklmnopqrstuxwyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXWYZ

123456789 %$#@&8()/?!}{[]

abcdefghijklmnopqrstuxwyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXWYZ

123456789 %$#@&8()/?!}{[]

Calisto

FAMÍLIAS DE 
FONTES

A tipografia é vital para o 
conceito e personalidade da 
marca. As três famílias de 
fontes foram selecionadas 
criteriosamente para 
harmonizarem com 
o logotipo TATICCA e 
transmitem toda a força e 
personalidade da marca. 
Nunca altere a sua escala 
horizontal e nem modifique 
o espaço entreletras.
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TIPO 
GRA 
FIA

Avant Garde

Avant Garde
Regular

Avant Garde 
Light

Avant Garde 
Bold

“Etarum que consequ 
ationsed qui optatis 
et officiam resenduci 
nonsequisaibu”
Derum quam ilicilitis ut dolorias 
eos assita quasperumet enduntorit, 
voluptae et qui ne eos solorepero es 
doluptate nusciisi odiam, inullup tature 
non corporpos escienduci doluptas 
estrum voloris enis modipis soluptur, 
asperumet enduntorit, voluptae et qui 
ne eos solorepero es doluptate nusciisi 
odiam. 

ETARUM QUE 
QUIONSED E 
QUIONSED
TARUM QUE.

 

“Etarum que consequ 
ationsed qui optatis 
et officiam resenduci 
nonsequisaibu”
Derum quam ilicilitis ut dolorias eos 
assita quasperumet enduntorit, 
voluptae et qui ne eos solorepero es 
doluptate nusciisi odiam, inullup tature 
non corporpos escienduci doluptas 
estrum voloris enis modipis soluptur, 
asperumet enduntorit, voluptae et qui 
ne eos solorepero es doluptate nusciisi 
odiam. 

ETARUM QUE 
QUIONSED E 
QUIONSED
TARUM QUE.

 

“Etarum que consequ 
ationsed qui optatis 
et officiam resenduci 
nonsequisaibu”
Derum quam ilicilitis ut dolorias 
eos assita quasperumet enduntorit, 
voluptae et qui ne eos solorepero 
es doluptate nusciisi odiam, inullup 
tature non corporpos escienduci 
doluptas estrum voloris enis modipis 
soluptur, asperumet enduntorit, 
voluptae et qui ne eos solorepero es 
doluptate nusciisi odiam. 

ETARUM QUE 
QUIONSED E 
QUIONSED
TARUM QUE.

 

Fonte Primária | Utilizada desde a “tagline” do logo a 

materiais impressos como papelaria, cartões, etc.

CALISTO

Calisto
Regular

Calisto
Italic

Calisto
Bold

“Etarum que consequ 
ationsed qui optatis 
et officiam resenduci 
nonsequisaibu”

Derum quam ilicilitis ut dolorias eos assita 
quasperumet enduntorit, voluptae et qui ne 
eos solorepero es doluptate nusciisi odiam, 
inullup tature non corporpos escienduci 
doluptas estrum voloris enis modipis 
soluptur, asperumet enduntorit, voluptae et 
qui ne eos solorepero es doluptate nusciisi 
odiam. 

ETARUM QUE 
QUIONSED E 
QUIONSED
TARUM QUE.

 

“Etarum que consequ ationsed 
qui optatis et of ficiam 
resenduci nonsequisaibu”

Derum quam ilicilitis ut dolorias eos assita 
quasperumet enduntorit, voluptae et qui ne eos 
solorepero es doluptate nusciisi odiam, inullup 
tature non corporpos escienduci doluptas 
estrum voloris enis modipis soluptur, asperumet 
enduntorit, voluptae et qui ne eos solorepero es 
doluptate nusciisi odiam. 

ETARUM QUE 
QUIONSED E 
QUIONSED
TARUM QUE.

 

“Etarum que consequ 
ationsed qui optatis 
et officiam resenduci 
nonsequisaibu”

Derum quam ilicilitis ut dolorias eos 
assita quasperumet enduntorit, voluptae 
et qui ne eos solorepero es doluptate 
nusciisi odiam, inullup tature non 
corporpos escienduci doluptas estrum 
voloris enis modipis soluptur, asperumet 
enduntorit, voluptae et qui ne eos 
solorepero es doluptate nusciisi odiam. 

ETARUM QUE 
QUIONSED E 
QUIONSED
TARUM QUE.

 

Secundária | Utilizada em textos longos, propostas, contratos, etc.
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FON
TES

Aller

Aller 
Regular

Aller
Light

Aller 
Bold

“Etarum que consequ 
ationsed qui optatis 
et officiam resenduci 
nonsequisaibu”
Derum quam ilicilitis ut dolorias 
eos assita quasperumet enduntorit, 
voluptae et qui ne eos solorepero 
es doluptate nusciisi odiam, inullup 
tature non corporpos escienduci 
doluptas estrum voloris enis modipis 
soluptur, asperumet enduntorit, 
voluptae et qui ne eos solorepero es 
doluptate nusciisi odiam. 

ETARUM QUE 
QUIONSED E 
QUIONSED
TARUM QUE.

 

“Etarum que consequ 
ationsed qui optatis 
et officiam resenduci 
nonsequisaibu”
Derum quam ilicilitis ut dolorias eos 
assita quasperumet enduntorit, voluptae 
et qui ne eos solorepero es doluptate 
nusciisi odiam, inullup tature non 
corporpos escienduci doluptas estrum 
voloris enis modipis soluptur, asperumet 
enduntorit, voluptae et qui ne eos 
solorepero es doluptate nusciisi odiam. 

ETARUM QUE 
QUIONSED E 
QUIONSED
TARUM QUE.

 

“Etarum que consequ 
ationsed qui optatis 
et officiam resenduci 
nonsequisaibu”
Derum quam ilicilitis ut dolorias 
eos assita quasperumet enduntorit, 
voluptae et qui ne eos solorepero es 
doluptate nusciisi odiam, inullup tature 
non corporpos escienduci doluptas 
estrum voloris enis modipis soluptur, 
asperumet enduntorit, voluptae et qui 
ne eos solorepero es doluptate nusciisi 
odiam. 

ETARUM QUE 
QUIONSED E 
QUIONSED
TARUM QUE.

 

Fonte Terciária | Utilizada em títulos, 

chamadas e materiais digitais.

APLICAÇÃO

Títulos 

AVANT GARDE, ALLER

Corpo de texto 

AVANT GARDE, CALISTO

Citações legendas 
e complementos 

AVANT GARDE, ALLER

Destaques e aspas 

AVANT GARDE, ALLER

|  EXEMPLO29
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Paribus quo to berio. Itaturem nonsequ iaspiet inci que sum 

adic tem ius rero cus eossenimusam rem rehente pro dis autem 

natium alitatibus prae volut exceatius as volore voluptintem 

cum il et, alignis iscidelit volores secatem. Dolupta eprorro eos 

et occus doluptae. Ebis archillum et que re ernam eost quiduci 

psandam fugiti alique porem volecest, ut ea aut fugianima 

consequam invenda susam volorem. Ihil inci consectore landern 

atiberupta qui re cume nis is andi beatem aperi id quis aut odipis 

exerunt, odi id quias sunti ulpa doluptas doluptu remquid ut 

occate nosaeperum sequas molore asped quo corem voluptatur.

Adi odi quis suntionserum qui blaboressit volupta sperro 

bea ipiendunt voluptatem ut ped quidus audigendit hiciame 

cusapie ntisquamus doluptae. Itae. Ribus, con nullabor molenti 

umquiam unt aut re idempor estota aut adi omnimusam laut 

optatia nulla ni que renda volumque esto cusda voluptatur aut 

lam exceaque num nonsendit laborenim il ex et, nonet ut et 

eicab int quam, tem ulla quae seriorero.Simus cores fue diem 

moli caes! Ublincles aticae aciam et quemerei se vive, faciam 

octusquam elate, cerferes di pubit vidius aurobut num tu mus 

invehebulla consulvit; hoc.

Paribus quo to berio. Itaturem nonsequ iaspiet inci que sum 

adic tem ius rero cus eossenimusam rem rehente pro dis autem 

natium alitatibus prae volut exceatius as volore voluptintem.

“Paribus quo to 

berio. Itaturem 

nonsequ iaspiet 

inci que sum adic 

tem ius rero cus 

eossenimusam 

rem rehente pro 

dis autem.”

Paribus quo to berio. 

Itaturem nonsequ 

iaspiet inci que sum 

adic tem ius rero 

cus eossenimusam 

rem rehente pro 

dis autem natium 

alitatibus prae volut 

exceatius as volore 

voluptintem cum il 

et, alignis iscidelit 

volores secatem.

High 
expertise 

for you
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KEY
VISUAL

O símbolos geométricos trazem volume e percepção 

tátil que reforçam a multissensorialidade da marca. 

Utilize linhas transversáis, explore as perspectivas. 
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Alguns exemplos de aplicação do Key visual em materiais 
impressos e digitais. Faça uso das formas triangulares, 
transversais e perspectivas. utilize volume, efeitos 3d sempre 
priveligiando uma linguagem sofisticada e clean. 

Exemplo de capas com variações do key visual.

NA
PRÁ 
TICA
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KEY VISUAL 

APLICADO EM 

ESTILIZAÇÃO DO 

MAPA MUNDI

EXEMPLO DE 

APLICAÇÃO EM 

APRESENTAÇÃO 

POWERPOINT

PÁGINAS INTERNAS DO TEMPLATE DE APRESENTAÇÕES

Exemplo de composição de cores e formas para gráficos 
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A malha é um recurso poderoso muito utilizado para 

identificação da marca. Podendo ser aplicado de 

inúmeras formas, evitando a repetição excessiva do 

logo. Ex. em textura de paredes e ambientações, stands, 

backgrounds de apresentações, propostas, etc.

MA 
LHA
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PAPE 
LARIA



IDEN 
TIDA 
DE VER 
BAL

TAG CLOUD

Experiência, Versatilidade, Global, Estratégia, Confiança, 

Qualificação, Auditoria, Impostos, Contabilidade, Consultoria, 

Tecnologia, Treinamento, Sustentabilidade, Finanças, 

Multinacional,Rapidez, Pontualidade, Profissionalismo, Soluções, 

Aprimoramento, Gestão, Eficiência, Eficácia, Suporte, 

Multidisciplinar, Excelência, Resultados, Sagacidade, Habilidade, 

Talento, Astúcia, Perícia, Informação, Conhecimento, Colaboração, 

Organização, Empoderamento, Solidez.

A voz é a personalidade da 

TATICCA e para descrevê-la 

identificamos os seguintes 

adjetivos: Experiente, 

Versátil, Eficiente, Ágil e 

Transparente.

Entendemos que o 

público-alvo da TATICCA 

é formado por executivos 

que buscam resultados 

para suas empresas, de 

forma objetiva, clara e 

transparente.

Por isso, privilegiaremos a 

conversa, a transparência, 

a clareza e a proximidade 

no diálogo, mantendo a 

formalidade necessária ao 

segmento.

VOZ DA MARCA
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ESTILO 
LINGUÍS 
TICO
O discurso deve ser único, 

facilmente identificável, 

deve refletir os atributos 

da empresa e sua 

cultura corporativa, seja 

internamente junto à 

equipe de parceiros 

e colaboradores, seja 

externamente junto ao 

cliente e ao mercado.

PREMISSAS

> Use linguagem clara, 
simples e objetiva.

> Humanize o diálogo, 
fale diretamente de 
pessoa para pessoa.

> Seja formal, entretanto 
não seja excessivo.

> Não seja vago 
- seja preciso.

> Evite clichês.

> Utilize palavras e 
expressões da nossa 
Tag Cloud.

COLOCANDO 
EM PRÁTICA

Marketing Digital

PREPARADO PARA 

TRANSFORMAR SUA EMPRESA?

Nossas ferramentas são integradas 

e atendem à cadeia de valor de 

seus negócios de ponta a ponta. 

Tudo para tornar sua empresa mais 

competitiva em sua especialidade 

de atuação.

Clique aqui e Maximize Resultados

OS MELHORES PROFISSIONAIS 

CUIDANDO DOS SEUS NEGÓCIOS

Nossa equipe qualificada e 

experiente, além de possuir mais 

de 20 anos de experiência de 

atuação, possui mestres formados 

no Brasil e no exterior.

Clique e fortaleça seus negócios

Atendimento

Antes

Taticca bom dia...

Depois

“Bom dia, aqui é o Robison da 

Taticca, tudo bem? Em que 

posso ajudá-lo?

Como melhorar:

- Fale na primeira pessoa, clientes não 

gostam de ser atendidos por máquinas. 

- Use linguagem clara e simples. 

- Utilize expressões de nossa Tag Cloud

Para te ajudar 

a colocar estes 

princípios em 

prática, aqui estão 

alguns exemplos:

E-mails: Respondendo 

Solicitações de Clientes

Antes

“Prezado Cliente, gostaríamos de lhe 

informar que em breve estaremos 

respondendo à vossa solicitação”.

Depois

“Olá Jorge, recebemos sua solicitação 

e já estamos desenvolvendo estratégias 

eficazes para o seu projeto. Em breve você 

receberá uma proposta que com certeza 

irá satisfazer suas expectativas”. Obrigado.

Como melhorar:

- Use linguagem clara e simples. 

- Fale na primeira pessoa, clientes 

não gostam de ser atendidos por máquinas. 

- Transmita positividade e assertividade. 

- Utilize expressões de nossa Tag Cloud.

EXEMPLOEXEMPLO EXEMPLO



CON 
SIDERA 
ÇÕES 
FINAIS

Obrigado por seguir nossas 

recomendações, consulte sempre este guia 

ao desenvolver qualquer material para 

o grupo TATICCA e ajude-nos a preservar 

nossa identidade visual. Se tiver alguma 

dúvida, por favor, envie um e-mail para 

taticca@taticca.com.br.

Para baixar os elementos da nossa marca 

acesse www.taticca.com.br/branding


