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Conteúdo



Estas orientações devem ser usadas por 
empresas que promovam a Apple e que tenham 
links a partir de seu site, site móvel ou app para  
apple.com ou aplicativo da Apple Store.  

Para representar a Apple de forma correta em 
sites, dispositivos móveis, anúncios ou outras 
comunicações de marketing, estas orientações 
devem ser seguidas sempre que for usado um 
banner, uma marca ou um link de texto para 
apple.com. 
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Apple.com é o destino nº1 do mundo para comprar produtos Apple online. Quando sua empresa é aprovada 
para usar material fornecido pela Apple, como banners para web  para direcionar os clientes para apple.com, é 
importante seguir as orientações deste documento.

Visão geral

http://apple.com
http://apple.com


Ao mencionar a compra no site da Apple, é 
possível usar as seguintes frases: 

Compre em apple.com 

Compre no site da Apple 

Compre online na Apple 

Compre no app Apple Store 

Compre com preço especial para a área 
da educação 

O nome da empresa, Apple, sempre deve ficar 
em inglês, independente do idioma do texto. 

Situações a evitar 
Veja alguns erros comuns que devem ser 
evitados ao promover ofertas de produtos Apple 
em suas comunicações: 

• Não coloque material da Apple (banners, o 
logotipo da Apple ou fotos de produtos 
Apple) em títulos ou no corpo do texto. Todas 
as exceções devem ser analisadas e aprovadas 
por escrito. 

• Não use títulos, texto ou imagens do site da 
Apple. 

• Não sugira propriedade ou personalização do 
site apple.com. Por exemplo, não diga: “Use 
pontos para comprar em apple.com”, mas sim 
“Use seus pontos para comprar em 
apple.com.” 
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Como divulgar apple.com
Exemplos de situações a evitar

http://apple.com
http://apple.com
http://apple.com
http://apple.com


Apenas a Apple e suas licenciadas autorizadas e aprovadas podem usar o logotipo da empresa em anúncios e materiais promocionais e de vendas.  
O logotipo da Apple só pode ser usado da seguinte forma: 

Uso apropriado 

• Use o logotipo da Apple no tamanho em que 
foi fornecido. 

• Use o logotipo da Apple junto com outros 
logotipos que identificam as empresas 
relacionadas à oferta. 

• É possível usar o logotipo da Apple em uma 
página dedicada apenas a produtos da marca. 

O que não fazer 

• Não coloque o logotipo da Apple dentro de 
um banner. 

• Não use o logotipo da Apple dentro das 
opções do menu. 

• Não use o logotipo da Apple como item de 
navegação. 

• Não coloque o logotipo da Apple dentro do 
conteúdo editorial. 

Programa de Afiliados Apple Diretrizes para marcas e fotos  5

Logotipo da Apple 
Melhores práticas

Exemplos de situações a evitar



Uso apropriado 

• Use apenas banners para web atualizados, 
disponíveis na plataforma de afiliados. 

• Exiba apenas um banner da Apple por página. 
Por exemplo, você pode exibir um banner do 
iPod ou do Mac em uma página da web, mas 
não os dois juntos. 

• O banner da Apple deve ser colocado na área 
de anúncios, no topo ou na lateral da página 
da web (above the fold). 

• Use os banners da Apple no tamanho em que 
foram fornecidos.  

• Seu site deve refletir a identidade corporativa 
da sua empresa. 

O que não fazer 

• Não repita um banner várias vezes na mesma 
página. 

• Não altere o tamanho ou o layout do banner 
de acordo com a página. Se precisar de um 
tamanho que não foi fornecido, fale com a 
equipe de afiliados. 

• Não traduza banners da Apple por conta 
própria. 

• Do not place an Apple banner within another 
banner. 

• Não coloque banners da Apple dentro de 
outros banners. 

• Não acrescente elementos visuais, fontes ou 
imagens aos banners da Apple. 

• Não coloque outros banners ou mensagens 
em banners da Apple. 

• Não distorça os banners da Apple. 

• Não remova a foto de um produto Apple de 
um banner para usá-la. 

• Nunca exiba apenas uma parte de um banner 
da Apple. Não use banners da Apple como sua 
fonte principal de conteúdo. Os banners da 
Apple são desenvolvidos para apoiar o seu 
conteúdo e encaminhar os clientes para o 
lugar certo no site apple.com. 

• Nunca use títulos e textos da Apple como se 
fossem seus. 

• Não use banners pop-up ou pop-under para 
promover produtos Apple. 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Banners da Apple para web 
Melhores práticas



Não coloque banners da Apple dentro de outros 
banners. 

Não acrescente elementos visuais, fontes ou 
imagens aos banners da Apple. 

Não coloque outros banners ou mensagens em 
banners da Apple.  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Banners da Apple para web 
Erros de design a evitar em banners



Não use vários banners da Apple para criar o 
conteúdo da sua página. Sua página deve conter 
conteúdo criado pela sua empresa. 

Este exemplo contém um banner da Apple 
seguido por um título editorial, sugerindo que a 
Apple endossou ou forneceu o texto. Deve ficar 
claro para os leitores que o afiliado é 
responsável pelo conteúdo. 

Não remova a foto de um produto Apple de um 
banner para usá-la. Não reorganize os elementos 
dos banners nem crie banners novos. Nunca 
exiba apenas uma parte de um banner da Apple. 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Banners da Apple para web 
Erros de layout a evitar



Cada aspecto das fotos de produtos Apple, do 
enquadramento e composição da luz até o 
ângulo da câmera é controlado com cuidado 
pela Apple. Quando sua empresa é autorizada a 
usar as fotos de produtos da Apple, é 
importante seguir estas orientações. 

Uso de fotos fornecidas pela Apple 
As fotos de produtos fornecidas pela Apple 
apresentadas nestas orientações devem ser 
usadas apenas pelos parceiros do programa de 
Editores Afiliados Apple (afiliados) que 
concordaram com os termos e condições do 
programa e foram aprovados para participar. As 
fotos também podem ser usadas por outras 
empresas que tenham permissão da Apple. Você 
deve seguir estas orientações sempre que usar 
fotos de produtos fornecidas pela Apple. 

A Apple se reserva o direito de retirar a 
permissão de uso das fotos a qualquer 
momento caso considere que a utilização é 
imprópria ou não cumpre estas orientações. 
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Fotos de produtos Apple 
Visão geral



Fotos de produtos Apple 
Use apenas fotos de produtos atuais designadas 
para uso por afiliados Apple e fornecidas através 
da plataforma de afiliados ou pelo fornecedor 
afiliado aprovado na sua região. 

Nunca baixe nem copie imagens do site 
apple.com. Não produza suas próprias fotos dos 
produtos Apple para uso promocional; use 
apenas o material fornecidos pela Apple ao criar 
um link para apple.com. Nunca use imagens de 
estilo de vida ou outras imagens promocionais 
da Apple. 

Para fins editoriais, use as fotos fornecidas pela 
equipe de Relações Públicas (RP) da Apple, que 
podem ser encontradas em www.apple.com/br/
pr/products. 

Posicionamento e tamanho 
As fotos de produtos Apple não devem dominar 
toda a sua página da web. Elas devem ser 
sempre menores que a identidade da sua 
empresa ou loja, e não podem assumir o lugar 
dessa identidade. As fotos são fornecidas para 
complementar conteúdos claramente 
relacionados aos produtos Apple. Sempre use as 
fotos de produtos Apple no tamanho em que 
foram fornecidas e mostre totalmente os 
produtos. Os produtos Apple devem ser 
apresentados em proporções corretas em 
relação uns aos outros. Nunca aumente ou 
reduza os arquivos de fotos de produtos. 

 

Mantenha as fotos da Apple atualizadas 
A Apple sempre atualiza as fotos de produtos 
disponíveis para os afiliados. Não mostre 
produtos Apple antigos. Use apenas as fotos de 
produtos Apple mais atuais disponibilizadas 
pelo fornecedor afiliado aprovado em sua 
região. 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Fotos de produtos Apple 
Melhores práticas

As fotos de produtos Apple devem ser colocadas ao lado de conteúdo relacionado a eles. Para vendas padrão 
e listas de produtos, use apenas uma foto de um produto específico Apple em uma página da web. O 
fornecedor só pode exibir mais de uma foto do mesmo produto em comparações.

http://apple.com
http://apple.com


Evite estes erros comuns ao usar fotos de 
produtos Apple. 

• Não coloque uma foto de produto Apple 
sobre um fundo muito cheio, colorido ou com 
textura. As fotos de produtos Apple podem ser 
colocadas apenas sobre fundo branco, off-
white, cinza claro ou preto. 

• Não altere fotos dos produtos Apple nem 
adicione textos, elementos visuais ou outras 
imagens. 

• Não edite as fotos de produtos Apple nem as 
use para criar animações. 

• Nunca coloque uma foto de produto do 
Programa de Afiliados Apple dentro do 
conteúdo editorial. As fotos de produtos Apple 
obtidas por meio do programa de afiliados 
devem ser usadas apenas no conteúdo de 
vendas e promoção. 

• Use apenas as capturas de tela (imagens 
exibidas na tela do produto apresentado) 
fornecidas pela Apple; não as altere ou crie 
imagens de tela para colocar nas fotos de 
produtos Apple. 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Fotos de produtos Apple 
Erros a evitar

As fotos de produtos Apple fornecidas aos 
afiliados têm fundo branco ou preto sólido 
para facilitar a visualização do produto pelos 
clientes.

Não coloque texto, imagens ou outros 
elementos nas fotos de produtos Apple.

Não coloque fotos de produtos Apple sobre 
fundos muito cheios, coloridos ou 
desordenados. Use o fundo fornecido pela 
Apple como parte da foto.

Use as fotos de produtos da Apple no tamanho 
em que foram fornecidas. Não as aumente. As 
fotos devem estar nítidas e totalmente legíveis.



Tipografia 
Todos os títulos e textos de produtos no seu site que façam referência a Apple ou a qualquer produto Apple 
devem ser formatados de forma consistente com a identidade da sua empresa. Não imite a tipografia da 
Apple. A Apple usa uma versão patenteada da fonte Myriad. Os afiliados Apple não têm permissão para usar 
essa fonte em suas comunicações. Para evitar que o cliente se confunda, não use outras versões da Myriad, 
como a Adobe Myriad, nas suas comunicações. 

Política de marketing social 
Todos os posts em redes sociais para divulgar 
promoções ou produtos Apple devem ser 
autorizadas por escrito com antecedência. Todos 
os posts aprovados devem ter um link para o 
conteúdo do seu site. A Apple não autoriza os 
afiliados a usar posts em redes sociais 
unicamente para promoção e encaminhamento 
direto para apple.com. 

Política de marketing por e-mail 
O conteúdo de e-mails de marketing 
promovendo produtos Apple deve ser aprovado 
com antecedência. O conteúdo deve apresentar 
um link para o seu site. A Apple não permite que 
os afiliados usem e-mails e boletins informativos 
que levem diretamente a apple.com. 

Texto aprovado pela Apple 
Ao escrever sobre produtos Apple, não dê 
informações falsas nem exageradas. Siga estas 
regras: 

Ofertas 
A Apple não oferece códigos promocionais, 
cupons ou vouchers, então não represente 
nossas ofertas em formato de cupons, vouchers, 
descontos ou códigos promocionais. Se 
necessário, use o termo “ofertas”. 

Outros termos proibidos -  

• Desconto(s) 

• Cupom(ns) 

• Código(s) de cupom 

• Código(s) promocional(is) 

• Voucher(s) 

• Código(s) de voucher(s) 

• Devolução de dinheiro pela Apple 

• Não use pontos de exclamação para 
representar ofertas da Apple (Ex: Oferta!!) 

Falando sobre preços 
Para o preço especial para a área da educação, 
recomendamos "Economize com o preço 
especial para a área da educação", ou 
"Economize na compra de um Mac". Não diga 
que o preço é um desconto para a educação. 
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Seu conteúdo 

http://apple.com
http://apple.com


Os afiliados Apple devem seguir os critérios abaixo ao desenvolver conteúdo para seus sites, e-mails e apps. 

• O conteúdo, inclusive artigos, no site editorial 
deve mostrar novas informações e artigos 
atuais. 

• Não devem conter rumores sobre a Apple. 

• Não devem conter artigos que incentivem o 
jailbreak de produtos Apple. 

• Não devem conter conteúdo que apoie 
grupos religiosos ou partidos políticos 
específicos. 

• Não deve apresentar conteúdo sexual ou 
violento. 

• Não deve conter software ilegal ou sites de 
download de conteúdo. 

Em sites de editores que contenham uma 
página dedicada a promover a Apple, é 
necessário apresentar uma lista completa de 
propostas de valor da Apple, como "frete grátis" 
por exemplo. Essa lista pode ser fornecida pelo 
representante de contas do Programa de 
Afiliados Apple de sua região. 

O Programa de Afiliados Apple é apenas para 
vendas no site apple.com e do app Apple Store.  
Todas as comunicações de marketing offline 
devem ser aprovadas por escrito com 
antecedência. 

Os banners e logotipos da Apple são fornecidos por código através da plataforma do programa de afiliados e contêm um link para a página 
correspondente em apple.com. Não hospede banners ou badges fora dos links hospedados pelo Programa de Afiliados Apple. Os textos relacionados a 
produtos Apple dentro do conteúdo também podem conter um link para apple.com. 

Não coloque links para a página de um revendedor Apple nos banners da Apple. Em vez disso, use um banner fornecido pelo revendedor.  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Como incluir links para apple.com 

Seu conteúdo 
Melhores práticas

http://apple.com
http://apple.com
http://apple.com


Uma marca registrada pode ser um nome, um logotipo ou até mesmo um slogan: qualquer palavra, 
símbolo ou dispositivo usado para identificar os produtos ou serviços de uma empresa e diferenciá-los 
dos de outras empresas. Como as marcas comerciais são essenciais para a construção de marcas fortes, 
elas são ativos extremamente valiosos. É importante usar as marcas comerciais da Apple com cautela para 
evitar confusão por parte dos clientes sobre propriedade e responsabilidade, e também para proteger os 
investimentos que a Apple fez em suas marcas registradas.  

Símbolos de marca registrada 
Use o símbolo apropriado (TM, SM ou ®) na 
primeira vez que qualquer marca registrada da 
Apple aparecer no seu texto. Consulte a Lista de 
Marcas registradas da Apple em 
www.apple.com/legal/trademark/
appletmlist.html para ver o símbolo apropriado. 
Não use esses símbolos de marca registrada em 
comunicações que serão distribuídas fora dos 
Estados Unidos. Não adicione símbolos de 
marcas registradas aos banners da Apple, ao 
logotipo da Apple ou a outros ativos fornecidos 
pela Apple. 

Texto de crédito 
Inclua texto de crédito em todas as 
comunicações, indicando as marcas registradas 
da Apple que aparecem no seu texto. Sempre 
indique a Apple e o logotipo da Apple. Consulte 
a Lista de Marcas Registradas da Apple em 
www.apple.com/legal/trademark/
appletmlist.html para ver os nomes e status das 
marcas registradas corretas. Verifique se a 
ortografia, as letras maiúsculas e a pontuação 
estão corretas. Coloque os créditos das marcas 
registradas junto com as outras observações 
legais no seu material de comunicação. 
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Como usar marcas registradas e texto de crédito

http://www.apple.com/legal/trademark/


Como selecionar o endereço do site 
O endereço ou nome de domínio do seu site está sujeito às Diretrizes de marca registrada da Apple, em 
www.apple.com/legal/trademark/guidelinesfor3rdparties.html. É proibido selecionar uma marca 
registrada idêntica ou praticamente igual à da Apple como o nome de domínio de segundo nível de seu 
site. No entanto, você pode incorporar as marcas registradas da Apple ao seu nome de domínio se 
atender a todos estes critérios: 

• Seu nome de domínio não é composto apenas 
por uma ou mais marcas registradas da Apple. 

• Seu site é editorial e/ou fornece informações 
sobre os produtos Apple. 

• Seu site não é comercial nem de e-commerce, 
e não vende produtos nem serviços online. 

• Seu nome de domínio ou site não implica 
nem transmite a ideia de endosso, patrocínio 
ou falsa associação com a Apple ou com 
produtos e serviços Apple. 

• Nomes não aceitáveis para sites: 

imac.com 

imacapple.com 

imac-apple.com 

ipodnano.com 

• Nomes não aceitáveis para sites de e-
commerce: 

appleproducts.com 

cheapmacbooks.com 

macdeals.com 

ipodaccessories.com 

podmart.com 

• Nomes aceitáveis para sites editoriais e 
informativos: 

appleinfo.com 

macdeals.com 

iphonenews.com 

Estas orientações não autorizam você a usar as 
marcas registradas da Apple no seu nome 
comercial ou em nomes de produtos, conforme 
detalhado nas Diretrizes de marca registrada da 
Apple. 

Para saber mais sobre como usar as marcas 
comerciais da Apple, acesse www.apple.com/
legal/trademark/guidlinesfor3rdparties.html 

Caso ainda tenha alguma dúvida depois de ler 
as informações legais contidas no site da Apple, 
em www.apple.com/br/legalentre em contato 
com o Departamento de Marcas Comerciais da 
Apple por e-mail, appletm@apple.com. Aguarde 
até uma semana para receber uma resposta. 
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A Apple proíbe especificamente qualquer membro do Programa de Afiliados Apple de: 

• Comprar tráfego de fornecedores de spyware. 

• Fazer leilões com as marcas registradas da Apple em mecanismos e redes de busca. 

• Usar qualquer tipo de “spyware”, adware, sequestro de navegador, “malware” ou SPAM. 

• Usar barras de ferramentas (A Apple não deve ser incluída em qualquer barra de ferramentas de programas 
de fidelidade) ou Adware, “programas de fidelidade“ e softwares similares que levem ao link do afiliado 
quando os usuários solicitam o site do vendedor. 

• Carregar links do afiliado de forma invisível, sem que o usuário final clique nesses links (“cookie stuffing”). 

• Carregar links do afiliado em pop-ups e pop-unders, sem que o usuário final clique nesses links. 

• Promover a Apple em redes sociais sem aprovação prévia do gerente de afiliados da Apple. 

 

Se precisar de mais informações ou tiver perguntas sobre o uso destas orientações, entre em contato com o 
representante do Programa de Afiliados Apple na sua região.
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Atividades proibidas

Mais informações

© 2016 Apple Inc. Todos os direitos reservados. Apple, o logotipo da Apple, Apple TV, iMac, iPod, iTunes, Mac e MacBook são marcas comerciais da Apple Inc., 
registradas nos EUA e em outros países. iPhone e MacBook Air são marcas comerciais da Apple Inc. Apple Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registrada 
nos EUA e em outros países. Os demais produtos e nomes de empresas aqui mencionados podem ser marcas comerciais das respectivas empresas. 
Qualquer afirmação feita por representantes da Apple que contradiga estas orientações não é autorizada nem de responsabilidade da Apple.


