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jornada do 
fornecedor
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seja bem vindo!

Preparamos este 
material para você, 

que já é fornecedor do 
Itaú ou pretende se 

tornar um, possa 
encontrar 

informações que 
facilitem a sua 

jornada e esclareça 
eventuais dúvidas 

relacionadas a este 
processo.
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este material está organizado da 
seguinte forma:

• O Itaú Unibanco

• Nossas Causas

• Código de Relacionamento

• Código de Ética

1. Conceitual 2. Processo

• Sua Jornada :-)

• Homologação

• Necessidade de compra

• Concorrência

• Fornecimento

• Pagamento
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o Itaú Unibanco

Banco Universal | 95 anos de história | Maior banco da América Latina³

Valor de Mercado¹
US$ 45.9 bi

Ativos Totais ¹
R$ 2.075,1 bi

Carteira de Crédito¹
R$ 811,3 bi

ROE ²
13.5%

Lucro Líquido ²
R$ 4,2 bi

Capital Tier I ¹
12,1%

(1) Maior banco em valor de mercado; (2) Ranking Interbrand em 2019; (3) Em junho de 2020; (4) No 2º trimestre de 2020. (5) Em abril de 2020.

milhões
De clientes no Varejo

Presentes em

Países

mil
Colaboradores

Acionistas diretos

mil 4,5mil Agências e PABs

46mil Caixas Eletrônicos R$33,5bi

A marca mais valiosa do Brasil ⁴
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nossas causas
Como agentes de transformação, queremos contar ao mundo o que fazemos fora
do nosso negócio que pode, de fato, mudar a vida das pessoas, das empresas e da sociedade,
colocando nossa inteligência, conhecimento e recursos a serviço de todos.

Cultura_ Mobilidade_

Esporte_ Educação_
Valorizar o que o Brasil tem de melhor e 
apostar no esporte como estímulo para 
crescimento do país. Saiba mais em 
Esporte. 

A cultura muda as pessoas. E as pessoas 
mudam o mundo.  Conheça nossas 
iniciativas de apoio à cultura e lazer.

Contribuímos para o 
desenvolvimento sustentável com a 
melhora da infraestrutura da cidade. 
Saiba mais em: Bike Itaú.

Com a nossa atitude contribuímos para a 
transformação na vida de crianças e 
adolescentes em todo o Brasil. Clique 
aqui e conheça nossas ações.

https://www.itau.com.br/institucional/sobre-o-itau/nossas-atitudes/
https://www.itaucultural.org.br/
https://bikeitau.com.br/
https://www.itausocial.org.br/
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código de relacionamento
Buscamos a excelência em todas as nossas relações, sejam elas com nossos colaboradores, 
clientes, parceiros ou fornecedores. Desenvolvemos os Nossos Princípios e o nosso Código de 
Relacionamento com Fornecedores com o intuito de disciplinar as interações entre nossos 
colaboradores e fornecedores.

Nossos Princípios, Atitudes Esperadas e 
Diretrizes Comportamentais

Cumprimento de Disposições Legais e 
Contratuais

Compromissos Assumidos no Relacionamento 
com Fornecedores

Gestão de Consequências

Documentos e Legislações Relacionados

1.

2.

3.

4.

5.

Clique aqui para acessar o Código de Relacionamento

https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/Itau/PDF/manual-codigo-de-relacionamento-nav.pdf
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código de ética
Para assegurar que a conduta dos colaboradores do banco seja conhecida e praticada no dia a 
dia, criamos o nosso Código de Ética. Ele está dividido e quatro pilares estratégicos, a seguir:

Nossa identidade corporativa

Como interagimos com nossos públicos de 
relacionamento

A boa-fé e nossa postura profissional

Como administramos os conflitos 

de interesses

1.

2.

3.

5.

Clique aqui para acessar o Código de Ética

Como você sabe,

para nós, “ética é inegociável”.

https://www.itau.com.br/content/dam/itau/fornecedores/pdfs/Codigo_Etica_IU_2020-portugu%C3%AAs-site-RI.pdf
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sua jornada começa aqui :-)

1

homologação

2

necessidade de 
produto/serviço

4

concorrência

3

contratação

5

pagamento
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Clique aqui obter mais detalhes sobre o processo de

cadastramento em nossa plataforma

h
o

m
o

lo
g

a
çã

o Nesta etapa a situação cadastral e

financeira da empresa será

analisada de acordo com os

critérios do Itaú. É importante

garantir que sua empresa esteja

aderente a Classificação Nacional

de Atividades Econômicas na

Receita Federal (CNAE) com a

categoria que está selecionando no

momento do cadastro.

Nesta etapa, você irá receber instruções para
preenchimento das informações no Ariba.

Você deverá fazer o cadastro na plataforma Ariba
que contempla um pré-cadastro e depois, um
questionário específico do Itaú.

A empresa passará por uma análise com base em
critérios definidos pelo Itaú

Após conclusão da análise, você será informado do
resultado - aprovado ou reprovado.

Pronto! A empresa está apta a participar de
concorrências do Itaú

https://www.itau.com.br/content/dam/itau/varejo/fornecedores/Manual-de-cadastro-para-fornecedores.pdf
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n
e

ce
ss

id
a

d
e

 d
e

 c
o

m
p

ra

Tudo começa quando as

áreas de negócios do Itaú

sentem a necessidade de

contratação de algum

fornecedor que agregue

valor para suas atividades.

As áreas de negócio acionam a área de Compras
detalhandomais a sua necessidade.

O comprador entenderá a demanda, consolidará as
informações necessárias para abrir uma concorrência

Enviará um convite por email aos fornecedores
homologados para aquela demanda.
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Clique aqui obter mais detalhes em como acessar os eventos

no Ariba

co
n

co
rr

ê
n

ci
a Aqui é onde sua empresa

irá participar de Leilões

e/ou Cotações do Itaú

Unibanco. Utilizamos a

plataforma SAP Ariba para

operacionalizar os nossos

processos de forma clara e

transparente para todos.

Você receberá um e-mail para participar do lance e
colocar o valor acordado junto ao comprador.

Após todas as empresas darem o lance, a
concorrência se inicia. Neste momento é estabelecido
o Período de Silêncio e qualquer informação comercial
necessária será dada pela área de Compras do Itaú
Unibanco.

A empresa que apresentar o melhor preço e
condições será premiada e seguirá no processo para
formalização do contrato.

https://www.itau.com.br/content/dam/itau/varejo/fornecedores/ARB_Guia_Sourcing-Fornecedor_20181027.pdf
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co
n

tr
a

ta
çã

o
A assinatura do contrato ocorre

através de ferramenta de assinatura

digital. Para assinar os instrumentos

contratuais é necessário que o(s)

representante(s) tenha(m) poderes

para representar a empresa, que

deve ser demonstrado através do

Contrato social ou Estatuto social e

ata de reunião ou procuração. As

próximas etapas serão conduzidas

pela área contratante.

Após a negociação noAriba, será gerado o contrato.

Atraves de plataforma digital Docusign, o comprador
enviará o contrato para assinatura.

Você receberá um email com link para realizar
assinatura do contrato de forma digital. O documento
estará disponível para consulta sempre que
necessário.
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Clique aqui obter mais detalhes sobre o processo de envio de

nota fiscal no Inotas.

p
a

g
a

m
e

n
to

Logo após a prestação do

serviço, conforme acordado

em contrato, chegou a hora

do pagamento. Essa fase

contempla 3 etapas: o

pedido de consumo, o aceite

e o envio da nota fiscal no

sistema Inotas.

O pedido de consumo é gerado pela área contratante
do Itaú e após aprovação irá gerar o número
62000XXXXX.

Não precisa se preocupar! O aceite também é gerado
pela área contratante e ao final será enviado a você o
número 100XXXXXXX caso tenha prestado um
serviço, e 500XXXXX se forneceu ummaterial.

Com o número de aceite emmãos, basta emitir a nota
fiscal (ou DANFE), e inseri-la no portal Inotas.

https://www.itau.com.br/content/dam/itau/varejo/fornecedores/FAQ_iNotas_Fornecedor.pdf
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dúvidas?

Se ainda ficou com alguma dúvida, entre em contato através dos 
canais de atendimento: 

itaufornecedores@itau-unibanco.com.br

suporteinotas@itau-unibanco.com.br


