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1. CADASTRO 
 

1.1 Cadastro de corretores 
 

Para garantir a integridade das informações do cadastro de corretores entre as 

empresas Porto Seguro e Itaú Auto e Residência, foi decidido que a Porto Seguro 

ficaria responsável pela gestão de novos cadastros e manutenções. 

 

1.1.1 Manutenção no cadastro 
 

Como a manutenção no cadastro dos corretores deverá ocorrer no sistema da Porto 

Seguro, desde junho de 2010 foi implantada a carga sistêmica diária, que garante:  

 

 a inclusão de novos corretores; 

 o bloqueio/desbloqueio de produção ou;  

 qualquer alteração cadastral* efetuada na base Porto Seguro, seja replicada 

automaticamente para a base Itaú. 

 

De acordo com esse escopo, não é possível manter no cadastro da Itaú Auto e 

Residência informações que divergem do que está no cadastro da Porto Seguro, 

pois as informações podem ser sobrepostas quando houver qualquer movimentação 

no cadastro que gere atualização das informações entre as bases. 

 

*Exceto telefone do cartão 24h. Nesses casos, o corretor deverá solicitar na Central 

de Atendimento ao Corretor. 

 

1.1.2 Procedimento para solicitar alteração 
 

Email e telefone: 

A alteração deverá ser realizada pelo Corretor Online da Porto Seguro. 

 

Clique aqui e veja o endereço do portal Corretor Online. 

 

Em caso de dúvida, consulte o Help Desk Corretores, clique aqui e veja o telefone. 

https://wwws.portoseguro.com.br/col/trs
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Dados bancários e demais alterações: 

A solicitação deverá ser encaminhada por e-mail para: 

cad.producao@portoseguro.com.br 

 

O prazo de retorno é de até três dias úteis. 

 

Importante: para alterar os dados bancários, é necessário enviar um comprovante, 

que pode ser: cópia do cheque, carta do banco com os dados bancários ou cartão 

magnético. 

 

1.2 Composição do código 
 

O código do corretor na Itaú Auto e Residência é composto por dez dígitos e, 

quando desmembrado, fornece informações importantes sobre o cadastro.  

 

Exemplo: 

 

Código 01.12345.6-00 

 

01: representa o perfil, indica o relacionamento com a 

seguradora (composto por dois dígitos). Exemplo: corretor 

01 e assessoria 50; 

12345: representa o código, é o número de identificação 

do corretor na seguradora (composto por cinco dígitos); 

6: representa o DAC, validador do código (apenas um 

dígito); 

00: representa o LP, identifica se é o CNPJ da Matriz ou 

Filial da corretora (composto pelos dois dígitos finais). 

Exemplo: matriz 00, filial 01 e filial 02. 

 

1.3 Como obter o código 
 

Nos casos em que for necessário obter o código do corretor antes do cadastramento 

da hierarquia, que vincula o código do corretor ao Gerente Comercial responsável, a 

mailto:cad.producao@portoseguro.com.br
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solicitação deverá ser encaminhada preferencialmente via e-mail para: 

atendimento.comissao@itauautoeresidencia.com.br 

1.4 Acesso ao portal 
 

Para novos cadastros, a liberação do portal ocorre de forma automática, em até dois 

dias úteis após a conclusão do cadastramento na Itaú Auto e Residência. 

 

O login padrão é o código seguido de 1111 e a senha é „portalitau‟ e deve ser 

alterada após o primeiro acesso. 

 

Clique aqui e veja o endereço do Portal do Corretor Itaú. 

 

Exemplo:  

 

Código 01.12345.6-00 

 

Login: 123451111 

Senha: portalitau 

 

1.5 Hierarquia do corretor 
 

O cadastramento da hierarquia ocorre mensalmente, entre os dias 15 e 20 e, 

somente após esse processo, o Gerente Comercial consegue visualizar os 

novos/transferência de corretores para sua grade no Portal do Gestor. 

 

Atualmente, essas atividades são de responsabilidade da área de Desenvolvimento 

Canal Corretor. Em caso de dúvidas, entre em contato com:  

 

Mariana Tiburzio Ress 

E-mail: mariana.ress@itauautoeresidencia.com.br 

Telefone: (11) 3503-4458 

 

 

mailto:atendimento.comissao@itauautoeresidencia.com.br
http://www.itauseguros.com.br/portal
mailto:mariana.ress@itauautoeresidencia.com.br
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2. COMISSÃO 
 

2.1 Base de cálculo da comissão 
 

A base de cálculo para comissão é o prêmio liquido. Na plataforma Itaú, o adicional 

de fracionamento não é considerado no cálculo. 

 

2.2 Tipos de comissão 
 

Fracionada: é a comissão paga de acordo com o número de parcelas da apólice, 

aplicando o percentual de comissão sobre o prêmio líquido da parcela. 

 

Acelerada: é a comissão paga de forma antecipada, de acordo com a regra de cada 

produto. 

Para os dois casos, a comissão é paga após a quitação e baixa da(s) parcela(s) no 

sistema, de acordo com a regra de periodicidade de pagamento. (clique aqui e leia 

mais sobre o assunto) 

 

2.3 Comissão por produto 
 

Auto Individual e Residência: 

É padrão acelerar a comissão para todas as contratações em até quatro parcelas. 

Para as contratações em cinco ou mais parcelas, a regra para pagamento é a 

modalidade fracionada.  

 

Veja como funciona: 

 

Contratação da apólice Pagamento da comissão Percentual da comissão 

Até 4 parcelas 1 parcela 100 

Acima de 4 parcelas Fracionado 
% comissão X prêmio 
líquido da parcela 

 

Auto Empresas: 

O produto possui aceleração padrão em até doze parcelas e a comissão possui uma 

forma de pagamento diferenciada.  
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Veja como funciona: 

 

Contratação da apólice Pagamento da comissão Percentual da comissão 

Até 4 parcelas 1 parcela 100 

5 á 7 parcelas 2 parcelas 50 | 50 

8 á 10 parcelas 3 parcelas 40 | 30 | 30 

11 e 12 parcelas 4 parcelas 25 | 25 | 25 | 25 

 

A aceleração de comissão é cadastrada no código de novos corretores em até 15 

dias, após o seu cadastramento na Itaú Auto e Residência. 

 

O corretor pode optar pelo pagamento da comissão de forma fracionada para as 

contratações em até quatro parcelas. Para isso, basta entrar em contato com a 

Central de Atendimento ao Corretor para formalizar a solicitação. 

 

2.4 Comissão sobre custo de apólice 
 

É a remuneração de 20% sobre o valor do custo de emissão de apólice, somente 

nos produtos do ramo Auto (exceto Socorro Auto Itaú). O crédito integral será 

realizado após a quitação da primeira parcela da apólice e será exibido no extrato 

como “Campanha Custo de Apólice”. 

 

Esta comissão é paga somente para novos negócios ou renovações de apólices do 

ramo Auto e não é aplicada sobre custo de emissão de aditamento. 

 

A comissão não é paga para o produto Residencial, pois o valor do custo de apólice 

não foi elevado para o teto de R$100,00 – como acontece no produto Auto. O valor 

do custo de apólice continua em 10% sobre o valor do prêmio, limitado a  

R$ 60,00. Desta forma, o produto Residencial possibilita comissão até 40% e o 

corretor pode elevar a comissão e ter o mesmo rendimento em valores absolutos. 

 

2.5 Pagamento de comissão 
 

O pagamento da comissão é realizado via crédito em conta ou DOC/TED, sem 

exceções. O corretor poderá acompanhar os lançamentos no extrato, atentando-se 
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que o pagamento ocorre efetivamente no segundo dia útil a contar da data de 

lançamento no extrato, sempre com uma das literais abaixo: 

 Crédito em C/C (Banco Itaú) 

 Pagamento em DOC (demais bancos) 

 Pagamento em TED (acima R$3.000,00) 

 

2.6 Periodicidade do pagamento 
 

O pagamento da comissão possui um limite mínimo diário (tanto para C/C como 

DOC/TED), para ser creditado em conta.  

 

Veja como funciona: 

 

Valor da comissão Periodicidade do pagamento 

R$ 50,00 ou acima Diário 

R$ 30,00 até R$ 49,99 Semanal* 

Inferior a R$ 30,00 Retido até atingir o limite mínimo 

*O pagamento é lançado no extrato de comissão na sexta-feira 

 

2.7 Recuperação de comissão 
 

Recuperamos a comissão do corretor nas seguintes situações: 

 

 Aditamento com devolução de prêmio ao segurado; 

 Cancelamento de apólice, quando a comissão foi acelerada; 

 Cancelamento de apólice, por sinistro indenizado e com devolução das 

garantias não utilizadas ao segurado; 

 Redução de vigência da apólice*. 

 

Por se tratar de um assunto com diversas variáveis para chegar ao valor 

recuperado, não existe uma fórmula padrão para realizar o cálculo. Nos casos em 

que o corretor tiver dúvida sobre a recuperação, oriente-o a entrar em contato com a 

Central de Atendimento ao Corretor para obter orientação. 
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*Caso a situação de pagamento seja normalizada e a apólice continue vigente, o 

valor recuperado será devolvido. 

 

2.8 Consulta do extrato de comissão 
 

O Portal do Corretor Itaú está disponível para consulta do extrato de comissão, veja 

como proceder: 

 

Clique aqui acesse o Portal do Corretor Itaú e utilize login e a senha informada. 

 

 

 

Na página inicial, seção “atalhos”, o corretor deverá selecionar a aba “comissões“ e, 

em seguida, a opção “extrato”. 

 

http://www.itauseguros.com.br/portal
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Na página seguinte, basta preencher os campos disponíveis, atentando-se ao 

campo (2) para a companhia “Itaú Auto e Resid”. Após escolher o período do 

extrato, selecione “enviar”. 

 

 

A tela abaixo será apresentada com o resumo da movimentação financeira, tributos 

retidos e valor para emissão da nota fiscal. Para visualizar o extrato completo, basta 

clicar em “detalhes”. 
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Após clicar em “detalhes”, o extrato completo será exibido. Ao final da página, o 

corretor poderá gerar um arquivo PDF ou TXT do extrato. 
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3. TRIBUTOS 
 

3.1 Imposto de renda 
 

Pessoa Física (PF): 

É aplicada a tabela* progressiva vigente. Neste caso, existe acumulatividade de 

valor dentro do mês. 

 

Base de cálculo mensal (R$) Alíquota % Parcela a deduzir do imposto (R$) 

Até 1.637,11 - - 

De 1.637,12 até 2.453,50 7,5 122,78 

De 2.453,51 até 3.271,38 15,0 306,80 

De 3.271,39 até 4.087,65 22,5 552,15 

Acima de 4.087,65 27,5 756,53 

*Tabela válida para o exercício de 2013, ano-calendário de 2012 

 

Veja o exemplo: 

Data Valor de comissão Acumulado Retenção de IR 

01.01.20XX 300,00 300,00 Não 

15.01.20XX 1000,00 1300,00 Não (inferior 1.637,12) 

31.01.20XX 1200,00 2500,00 
Sim (de 2.453,51 até 3.271,38) - 
alíquota 15% 

 

Cálculo: 2.500,00 x 15% = 375,00 (-) 306,80 = 68,20 (valor que deverá ser retido) 

 

Pessoa Jurídica (PJ): 

É aplicada a alíquota de 1,5% sobre o valor bruto, mas se o tributo apurado for igual 

ou menor a R$ 10,00 não haverá retenção sobre o pagamento. Neste caso, não há 

acumulatividade no mês. 

 

Exemplo: R$ 666,00 X 0,015 = R$ 9,99 (por ser inferior a R$ 10,00 - não há retenção 

de IR) 
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3.2 Imposto sobre serviços 
 

Por ser um imposto municipal, é necessário verificar a legislação de cada município 

em que a Itaú Auto e Residência está estabelecida. 

A primeira condição para que ocorra a retenção do ISS é que o tomador 

(seguradora) e o prestador de serviço (corretor) estejam estabelecidos fiscalmente 

no mesmo município. Além disso, deve haver substituição tributária neste local.  

 

Veja a tabela com as alíquotas de ISS de cada município onde a Itaú Auto e 

Residência está estabelecida: 

 

Município Alíquota ISS 

Recife (PE)* 5 

Rio de Janeiro (RJ) 5 

Belo Horizonte (MG) 2 

São Paulo (SP) 2 

Santos (SP) 3 

Campinas (SP) 5 

Curitiba (PR) 2,5 

Campo Grande 5 

Cuiabá 5 

Salvador (BA)* 5 

São Caetano do Sul (SP) ** 

Santo André (SP) ** 

Jundiaí (SP) ** 

Bragança Paulista (SP) ** 

Ribeirão Preto (SP) ** 

Dourados (MS) 5 

João Pessoa 5 

Porto Alegre 3 

Natal (RN) 5 
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Indaiatuba (SP) ** 

São José do Rio Preto (SP) 3 

Guaratinguetá (SP) ** 

Rio Claro (SP) ** 

*Podem existir corretores com alíquota diferenciada de 2%. 

**Sem substituição tributária. A obrigação do recolhimento é do prestador do serviço. 

 

3.3 Contribuição previdenciária 
 

De acordo com a Lei nº 10.666/2003 e Instrução Normativa RFB nº 971, de 

13/11/2009, as companhias seguradoras passaram a reter e recolher a contribuição 

previdenciária de 11% sobre as comissões pagas aos corretores de seguros. 

 

No inicio de cada exercício fiscal, o corretor (PF) deve renovar a declaração com a 

opção de retenção da contribuição previdenciária e, poderá utilizar o formulário 

disponibilizado no Corretor Online/Serviços/Administração do Corretor/Declaração 

de INSS. 

O corretor poderá indicar qualquer companhia/empresa para efetuar a retenção e o 

recolhimento da contribuição, devendo apenas atentar-se a regra abaixo. 

 

Empresa escolhida para efetuar a retenção: 

  

 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (CNPJ 61.198.164/0001-60): não é 

necessário reconhecer firma na declaração. 

 

 Demais companhias e/ou empresas (inclusive Itaú Auto e Residência e 

Azul): o formulário deve ser entregue obrigatoriamente com firma 

reconhecida. 

 

Importante: Caso o corretor indique de nenhuma companhia/empresa, a Itaú Auto e 

Residência fará a retenção da contribuição. 
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A via original da declaração deverá ser direcionada ao Departamento Tributário da 

Porto, que faz o controle e arquivo do documento e, posteriormente, repassa a 

informação para a Itaú Auto e Residência. 

 

Depto. Tributos 

Rua Tagipuru, 906 6º andar Barra Funda - São Paulo/SP CEP 01156-000 

 

3.4 Emissão de nota fiscal 
 

Embora o nome usado em nosso dia a dia seja Itaú Auto e Residência, a Razão 

Social da empresa é Itaú Seguros de Auto e Residência S.A, e deverá ser 

utilizado desta forma nas notas fiscais de prestação de serviço. 

 

Caso a empresa esteja em um domicílio fiscal em que a Itaú Auto e Residência 

esteja estabelecida, a Nota Fiscal de Prestação de Serviço deverá ser preenchida 

com os dados da respectiva Filial. Para as corretoras estabelecidas nas demais 

localidades, a emissão da nota fiscal continua sendo para a Matriz em São 

Paulo/SP. 

 

Veja os locais onde a Itaú Auto e Residência está estabelecida: 

 

São Paulo – SP (matriz) 

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S.A 

CNPJ: 08.816.067/0001-00 

Av. Eusébio Matoso, 1375 - Butantã 

- São Paulo/SP 

CEP 05423-905 

Inscr. Municipal: 3.636.595-5 

 

 

 

 

 

 

 

Santo André – SP 

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S.A 

CNPJ: 08.816.067/0013-44 

Av. Dom Pedro II, 3056 - Campestre 

- Santo Andre/SP 

CEP 09080-001 

Inscr. Municipal: 199391 
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        São Caetano do Sul – SP 

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S.A 

CNPJ: 08.816.067/0002-91 

Rua Manoel Coelho, 600 - Centro - 

São Caetano do Sul/SP 

CEP 09510-101 

Inscr. Municipal: 75971 

 

Santos – SP 

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S.A 

CNPJ: 08.816.067/0010-00 

Av. Dona Ana Costa, 14 - Vila 

Mathias - Santos/SP 

CEP 11060-000 

Inscr. Municipal: 192408-8 

 

Campinas – SP 

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S.A 

CNPJ: 08.816.067/0011-82 

Av. Aquidabã, 591 - Centro - 

Campinas/SP 

CEP 13015-210 

Inscr. Municipal: 179778-6 

 

Jundiaí – SP 

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S.A 

CNPJ: 08.816.067/0009-68  

Rua Senador Lacerda de Vergueiro, 

1300 - Jardim Ana Maria - 

Jundiaí/SP 

CEP 13208-780 

Inscr. Municipal: 97240-1 

 

Rio de Janeiro – RJ 

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S.A 

CNPJ: 08.816.067/0020-73 

Rua Jaceguai, 07 - Tijuca - Rio de 

Janeiro/RJ 

CEP 20550-150 

Inscr. Municipal: 488783-2 

 

Belo Horizonte – MG 

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S.A 

CNPJ: 08.816.067/0029-01  

Av. Afonso Pena 1700 - Centro - 

Belo Horizonte/MG 

CEP 30130-005 

Inscr. Municipal: 278313/001-1 

 

Recife – PE 

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S.A 

CNPJ: 08.816.067/0022-35 

Av. Antonio de Goes, 617 - Pina - 

Recife/SP 

CEP 51110-000 

Inscr. Municipal: 425324-8 

 

Bragança Paulista – SP 

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S.A 

CNPJ: 08.816.067/0030-45 

Av. Alpheu Grimello, 600 

Taboão – Bragança Paulista / SP 

CEP: 12916-010 

Inscr. Municipal: 42675 
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Ribeirão Preto – SP 

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S.A 

CNPJ: 08.816.067/0017-78 

Av. Jose Adolfo Bianco Molina, 2251 

Jardim Canadá – Ribeirão Preto / 

SP  

CEP: 14024-210 

Inscr. Municipal: 20001872 

 

Dourados - MS 

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S.A 

CNPJ: 08.816.067/0026-69 

Av. Joaquim Teixeira Alves, 1280 

Centro - Dourados - Mato Grosso do 

Sul – CEP: 79.801-014 

Inscrição Municipal: 1000058996 

 

Campo Grande – MS 

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S.A 

CNPJ: 08.816.067/0032-07 

Av. Ricardo Brandão, 646 

Jd. Santa Catarina – Campo Grande 

/ MS  

CEP:  79003-027 

Inscr. Municipal: 0016435900-0 

 

Cuiabá – MT 

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S.A 

CNPJ: 08.816.067/0024-05 

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 988 

Bosque da Saúde – Cuiabá / MT 

CEP: 78050-000 

Inscr. Municipal: 116369 

 

Curitiba – PR 

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S.A 

CNPJ: 08.816.067/0051-70 

Rua. Mariano Torres, 780 

Centro – Curitiba / PR 

CEP:  80060-120 

Inscr. Municipal: 635292-2 

 

Salvador - BA 

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S.A 

CNPJ: 08.816.067/0052-50 

Rua Padre Eloy, 326 parte 

Acupe de Brotas – Salvador / BA 

CEP: 40290-190 

Inscr. Municipal: 415795/001-78
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João Pessoa - PB   

Itaú Seguros de Auto e Residência           

S/A 

CNPJ: 08.816.067/0021-54 

Rua João Bernardo de Albuquerque, 

nº 62 

Tambia – João Pessoa – Paraíba 

CEP: 58020-565  

Inscrição municipal: 117045-7  

Porto Alegre - RS   

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S/A 

CNPJ: 08.816.067/ 0031-26 

Rua: Av. Ipiranga, nº 5790 parte 

Azenha – Porto Alegre    

Rio Grande do Sul / RS  

CEP: 90610-000 

Inscrição municipal: 2614392-5 

 

Filial Natal - RN 

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S/A  

CNPJ: 08.816.067/ 0066-56 

Endereço: Av. Prudente de Morais, 

4055 LJS/N Parte, 

 Lagoa Nova - Natal / RN 

CEP: 59.064-630 

Inscrição municipal: 202.843-3 

 

 

 

Filial Indaiatuba - SP 

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S/A  

CNPJ: 08.816.067/0060-60 

Endereço: Av. Visconde de 

Indaiatuba, 1612,  

Jardim Sevilha - Indaiatuba / SP 

CEP: 13.338-010 

Inscrição municipal: 135.950-4 

 

Filial São José do Rio Preto - SP 

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S/A  

CNPJ: 08.816.067/0048-74 

Endereço: Rua Jaci, 3447, Parte 

Vila Redentora  

 São José do Rio Preto / SP 

CEP: 15.015-810  

Inscrição municipal: 3174790 

 

 

 

Filial Guaratinguetá - SP 

Itaú Seguros de Auto e Residência 

S/A  

CNPJ: 08.816.067/0061-41  

Endereço: Av. Juscelino Kubistchek 

de Oliveira, 1244 

Campo Galvão – Guaratinguetá / SP  

CEP: 12.505-300  

Inscrição municipal: 91000250 
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Filial Rio Claro - SP 

Itaú Seguros de Auto e Residência S/A  

CNPJ: 08.816.067/0059-27  

Endereço: Av. 31, 1426, Parte 

Estádio - Rio Claro / SP 

CEP: 13.501-430  

Inscrição municipal: 60992 

  

3.5 Envio da nota fiscal de comissão 
 

Nota Fiscal Eletrônica 

Para notas fiscais da Itaú Auto e Residência, o corretor (a) poderá cadastrar o e-

mail: comissoesseguros@itauautoeresidencia.com.br 

 

Para notas fiscais da Itaú Seguros, que permanece operando em demais ramos 

(exceto auto e residência), o corretor(a) poderá utilizar o e-mail: 

unid_cadastro_aspc@correio.itau.com.br 

 

Nota Fiscal Manual 

O envio deverá ser realizado preferencialmente via GED (Gerenciador Eletrônico 

de Documentos), disponível no Portal do Corretor Itaú. 

 

O corretor também pode entregar nota fiscal de comissão em uma 

Sucursal/Escritório da Porto Seguro e solicitar que seja enviado via malote para a 

matriz da Itaú Auto e Residência.  

 

Unidade de Pagamento, Cadastro e Comissão 

Av, Eusébio Matoso, 1375 2º andar – Butantã – São Paulo/SP 05423-905 

 

 

 

 

 

mailto:comissoesseguros@itauautoeresidencia.com.br
mailto:unid_cadastro_aspc@correio.itau.com.br
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4. ATENDIMENTO 
 

4.1 Canais de atendimento ao gerente comercial 
 

Possuímos uma equipe treinada para auxiliar nas eventuais dúvidas dos Gerentes 

Comerciais. As dúvidas/questionamentos podem ser encaminhadas por email para: 

atendimento.comissao@itauautoeresidencia.com.br 

 

Importante: A chave departamental Atendimento Comissão atende apenas 

demandas internas dos Gerentes Comerciais, dessa forma, salientamos a 

importância da correta utilização do endereço, não o disseminando para os 

corretores, que possuem uma Central de Atendimento específica para atendê-los. 

 

Equipe de Pagamento, Cadastro e Comissão: 

Simone Lima   

E-mail: simone.a.lima@itauautoeresidencia.com.br 

Telefone: (11) 3503-2792 

 

Deize Ribeiro 

E-mail: deize.ribeiro@itauautoeresidencia.com.br 

Telefone: (11) 3503-4401 

 

Nadia Rodrigues  

E-mail: nadia.borges@itauautoeresidencia.com.br 

Telefone: (11) 3503-2538 

Coordenação:  

Roque Vioto 

E-mail: roque.vioto@itauautoeresidencia.com.br 

Telefone: (11) 3503-5864 

 

4.2 Canais de atendimento ao corretor 
 

Central de Atendimento ao Corretor 

Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-6006 

mailto:atendimento.comissao@itauautoeresidencia.com.br
mailto:simone.a.lima@itauautoeresidencia.com.br
mailto:deize.ribeiro@itauautoeresidencia.com.br
mailto:nadia.borges@itauautoeresidencia.com.br
mailto:roque.vioto@itauautoeresidencia.com.br
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Demais localidades: 0800 702 6006 

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. 

 

 

Suporte Portal do Corretor Itaú 

Fone: (11) 3003-1777 (capitais e principais regiões metropolitanas); 

e 0800 720 1777 (demais localidades). 

Email: kit@itau-unibanco.com.br 

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. 

 

Help Desk Corretores 

Fone: 4004-2300 

Email: helpdeskcorretores@portonline.com.br 

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, 

das 9h às 15h. 

 

 

mailto:kit@itau-unibanco.com.br
mailto:helpdeskcorretores@portonline.com.br

