
MANUAL DE IDENTIDADE 
VISUAL E APLICAÇÃO DA MARCA
2019



02

Manual de Identidade Visual de Aplicação de Marca01Apresentação

Banpará: Posicionamento
Fundado em 1961 para ser agente 

do desenvolvimento sócio-econômico do 
Estado, o BANPARÁ se deu como missão 
ser um banco moderno, auto-sustentado, 
comprometido com a excelência no 
atendimento, com políticas de fomento e 
desenvolvimento. Para isso, posicionou-
se como um banco "capaz de atender com 
eficiência e de forma segmentada aos 
setores público, de atacado e de varejo".

As instituições financeiras estão 
aprendendo que o cliente, e não apenas 
o produto, é uma das partes mais 
importantes da transação e que, na 
verdade, os negócios podem ser divididos 
em três componentes distintos - o 
produto, a entrega e o cliente. O momento 
é de total reformulação do conceito de 
garantias - o que aponta para a exigência 
de tecnologias muito mais flexíveis, 
substituindo as que produzem excesso de 
informações e insegurança nas pessoas, 
e que aumentam substancialmente a 

volatilidade das carteiras de clientes.

O novo cliente bancário, por razões 
diversas, transformou a insegurança em 
inconformismo e passou a exercitar o seu 
poder de escolha. Para atrair o interesse 
desse novo cliente, que é “bombardeado” 
regularmente por diversas e aliciantes 
ofertas, o BANPARÁ necessita adotar 
um marketing avançado, agressivo e 
criativo, porque é assim que se trata a 
concorrência em seu ramo de negócio. 
Os investimentos em marketing geram 
uma melhor imagem da marca quando 
as instituições financeiras estabelecem 
vínculos emocionais, envolvem-se em 
causas sociais, culturais e esportivas, além 
de solidificar sua visibilidade através de 
propaganda contínua e bem posicionada.

Outros tipos de investimento em 
marketing são os focados em: promoção 
de produtos e serviços; expansão de 
territórios, ou segmentos de mercado; 
demonstração de segurança gerada pela 

estrutura do negócio; maior penetração 
de seus mercados; identidade visual 
ostensiva.
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Marca: Síntese e identidade
A marca deve ter como âncora visual 

um símbolo. Vivemos em uma sociedade 
visual. As pessoas pensam e sonham 
visualmente. Formas, tamanhos, cores 
e texturas comunicam para nós limites 
e possibilidades em nossa vida em 
sociedade, na escolha de produtos que 
consumimos e nas referências espaciais 
que nos orientam. Quando optamos 
por representar uma marca por um 
símbolo, seus pontos positivos devem 
ser explícitos. O melhor símbolo é aquele 
que remete diretamente a uma palavra 
(uma concha para uma empresa chamada 
"Shell" ou uma maçã para uma marca 

chamada "Apple"), ou à inicial do nome 
da empresa (como o B duplo do Banco do 
Brasil, o VW da Volkswagen, o onipresente 
M da McDonald's, etc).

"Logotipo" é uma palavra que se 
origina da soma das palavras gregas 
Logos (símbolo ou sinal) e Typos (letra ou 
conceito), isto é, o "símbolo do conceito", 
"a representação simbólica do conceito". 
O logotipo é a representação de uma 
empresa, entidade, organização ou grife, 
construído apenas com tipografia (letras). 
O símbolo (ou marca) é um sinal gráfico 
que não seja uma letra ou algarismo 
presente na composição. “Marka” vem 

do germânico e quer dizer “significado”, 
“conceito” ou “a essência do conceito”. 
Para que nossa marca expresse alta 
densidade de informação no mínimo de 
espaço, optamos pela inicial “B” como 
âncora visual a ser trabalhada.
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Uma inicial: Assegurando um lugar na mente
Podemos representar modernidade 

e o novo posicionamento de maneira 
impactante com um logotipo?

Sim, podemos. Como? Criando uma 
forte âncora visual que seja a base da 
edificação da nova imagem do banco, 
que o associe a modernidade e solidez. 
O ícone será formado por dois "B" 
espelhados de maneira pouco usual: 
eles estão imbricados, formam um único 
desenho. Podemos resumir a anatomia 
da marca assim: um "B" sólido cortado 
por arcos que formam outro "B", interno + 
tipologia exclusiva que destaca a unidade 
de seus caracteres. Nós analisamos as 
particularidades do ramo de negócio 
e achamos necessário caracterizar a 
idéia através dessa âncora visual, e não 
simplesmente através da tipologia, como 
o banco tem usado.

O primeiro "B" é a segurança. Com 
ele, criamos uma base referencial capaz 
de representar a idéia de "solidez". É o 

"B" que serve de suporte, que protege. 
Em seguida, criamos um segundo "B" 
interno, formado por duas faixas curvas 
que passam a idéia de um movimento 
convergente. Tais faixas, grossas, 
encontram-se em um ponto central, 
representando os elos de uma corrente 
(força), as asas de uma borboleta 
(transformação), os detalhes de uma 
pétala de rosa desenhada em auto-
contraste (natureza), a intersecção de um 
viaduto (modernidade), um "8" deitado 
que simboliza o infinito (perenidade), 
etc. Assim, com uma simples associação 
das duas referências básicas da inicial 
do Banco ("B"), nós comunicamos os 
conceitos: modernidade+ renovação.

O BANPARÁ deve, ele próprio, ser o 
fator diferenciador que justifique a marca. 
No livro "Logos do Brasil", o especialista 
Pedro Guitton (2002) escreve: "Bancos: 
talvez a principal percepção de valor dos 
seus clientes deva ser de fato a segurança. 
Parece óbvio, pois com dinheiro não se 

brinca. As marcas dos cinco principais 
bancos do Brasil representam o conceito 
de proteção por sua forma e traços 
geometricamente espelhados". A nova 
marca do BANPARÁ não apenas tangibiliza 
a empresa, mas também o seu campo de 
atuação.
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Design, forma e cor: Uma unidade
Como comunicar o elemento 

dinâmico do avanço interno do banco 
através de um logotipo estático?

Usando forma e cor de maneira 
adequada. As transformações que 
têm ocorrido no setor bancário nos 
últimos anos são frutos de globalização 
da economia, desintermediação, 
desregulamentação, aumento de 
intensidade concorrencial, da evolução 
do comportamento do consumidor 
e desenvolvimento tecnológico. Elas 
originaram alterações profundas nas 
estratégias dos bancos. Com essas 
mutações, o aumento da competitividade, 
a redução de custos, o desenvolvimento 
de uma oferta de valor agregado, e de 
competências de marketing e tecnologia, 
a estratégia multicanal e a abordagem 
segmentada são, cada vez mais, 
indispensáveis para o sucesso. As novas 
diretrizes precisam ser informadas para 
o público através de uma identidade 
visual sólida, consistente e única. Por isso 

criamos um formato único de "B" para 
representar o BANPARÁ e um desenho 
único e exclusivo para a sua tipologia. 
A ênfase da dinâmica da marca está 
no "B" interno, a alma ou o coração da 
marca, representando o elemento mais 
evocativo do posicionamento: os círculos 
sobrepostos a denotar movimento, 
continuidade, progresso, evolução. A 
união desses elementos cria uma imagem 
de desdobramento, superação, aliança e 
força, que nos convida a fazer parte de 
um empreendimento que traz na marca 
o nome da nossa raiz: PARÁ.

As cores da bandeira do Pará - 
vermelho e azul - permanecem, porém 
renovadas, porque queremos gerar novas 
associações e sensações. Azul é a estrela 
do Pará, mas também é a cor do céu, 
dos mares - 2/3 da Terra são compostos 
de água, que é representada pela cor 
azul. Em tom mais escuro, transmite 
segurança, confiança e tranqüilidade. 
90% dos indivíduos preferem a cor azul. 

O vermelho é a cor predominante na 
bandeira do Pará. Escritos da época 
do Império explicam o vermelho na 
bandeira portuguesa: "representa o valor 
e o sangue derramado nas conquistas, 
nas descobertas, na defesa e no 
engrandecimento da Pátria", as mesmas 
palavras que, posteriormente, viriam 
a justificar o vermelho na bandeira do 
Pará. Estimulante, excitante, o vermelho 
direciona e transmite energia.
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Representação gráfica: Idéias-força por trás da marca

Infinito

Faixa equatorial, Brasil
(o Pará é a estrela acima da faixa).

Progresso, caminho, integração Natureza

Força, unidade Coração, emoção, vida, gente
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Como usar este manual
Para uma marca se estabelecer e 

ser facilmente reconhecida e distinta das 
demais, ela precisa ter consistência e 
uniformidade em todos os seus momentos 
de aplicação. Para isso, desenvolvemos 
este manual. Nele, você encontrará 
normas e diretrizes para a correta 
reprodução da nova marca "Banpará" nos 
mais diversos materiais de comunicação.

Obedecendo rigorosamente 
às diretrizes aqui estabelecidas, 
alcançaremos nossos objetivos: a 
comunicação eficiente com o nosso 
público e a construção de uma marca 
forte. 
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Marca Oficial - Versão Plena Horizontal
A marca Banpará é estruturada para aplicação nas mais variadas situações. Existem 

duas versões oficiais: plena horizontal e vertical. Elas são constituídas por dois elementos: 
Símbolo e Logotipo. Nenhum desses elementos podem ser alterado, reposicionado ou 
separado, com exceção das formas permitidas neste manual.

Esta é a versão predominante da marca, devendo ser privilegiada sua aplicação.

Símbolo

Texto
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Versão Vertical
A versão vertical da marca consiste em dois elementos inseparáveis: Símbolo e 

Logotipo. Existe uma relação fixa entre seus elementos; nenhum deles pode ser alterado, 
reposicionado ou separado, com exceção das formas permitidas neste manual. 

Símbolo

Tipos
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Para garantir o posicionamento consistente de cada um dos elementos que constituem 
a marca "Banpará", desenvolvemos um grid que assegura a perfeita reprodução e 
aplicação da marca em qualquer tipo de suporte. No diagrama, o módulo principal X 
constitui a base do grid, juntamente com as suas subdivisões, formadas pelo módulo 
Y e Z. A utilização do grid é essencial para o alinhamento da tipografia e dos elementos 
gráficos que compõem a marca, bem como para a manutenção das proporções, dos 
espaços e das medidas de sua composição.

O módulo X equivale a metade da 
altura da letra "B", sendo a referência 
básica para a construção da marca. O 
módulo X se subdivide no módulo Y, 
que equivale a 1/4 de X. O módulo Y se 
subdivide no módulo Z, que equivale a 1/4 
de Y. Estas medidas servem de referência 
para o posicionamento dos componentes 
da marca e não devem ser alteradas.

Módulos de Constituição 
do Grid

= X

= Y

1X 1Y 1Z

= Z
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A reserva de integridade determina o 
espaçamento mínimo de outros elementos 
em relação à marca Banpará. Seu objetivo 
é assegurar a integridade visual da marca 
caso necessite de elementos gráficos ou 
outras assinaturam que possam dificultar 
sua visualização.

Orientação: O espaçamento correto 
(x) é igual a metade da altura da letra “B”.

A marca em redução máxima deve 
respeitar as medidas ao lado. Adapte o 
tamanho da arte somente dentro dos 
padrões de forma que mantenham a 
maior qualidade possível.

Não use a marca Banpará em tamanho 
menor do que o mínimo permitido.

30mm

Redução máxima

Reserva de integridade

25mm

X

4X

4X

X
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A cor, como um componente fundamental na identidade visual de uma marca, deve 
ser sempre utilizada de maneira correta e consistente. A marca “Banpará” possui 2 cores 
padrão. A versão quadricromia (CMYK) abaixo serve para orientar a correta aplicação 
dessas cores, tornando-as um meio rápido e eficaz de reconhecimento visual.

Vermelho Logo

C  0

M 100

Y  100

K  0

R 234

G 28

B 36

#EA1C24

Pantone 

485 C

Azul Texto

C  100

M 100

Y  0

K  0

R 47

G 54

B 142

#2F368E

Pantone 

2370 C

Azul Fundo

C  100

M  90

Y  10

K  50

R 8

G 31

B 96

#081F60

Pantone 

2147 C
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A marca “Banpará” também pode ser utilizada em versão com Slogan de campanha 
publicitária em vigor, conforme abaixo, mantendo as cores padrão, o dessas cores, e 
respeitando a integridade da marca. 


