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Criamos esse material  
para você saber um  
pouco mais sobre nós :)
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Pode Contar Comigo
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Eu sou o Paraná Banco  
e não tenho clientes.  
Tenho amigos.

Cuidar dos relacionamentos é o melhor  
investimento que aprendi a fazer nos  
meus 40 anos. 

Aprendi também que a vida fica mais fácil  
quando cada um dá o que tem de melhor.

E quando precisar, pode me chamar.  
Nas minhas lojas, por telefone ou na internet.  

Qualquer tecnologia que houver hoje - e  
amanhã - eu vou usar para fazer o que  
mais gosto: estar perto dos meus amigos.

Paraná Banco. Pode contar comigo.

Manifesto
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Estamos organizados
dessa maneira
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Resultados
2018

O Paraná Banco, ao longo dos últimos anos,  
vem acumulando ótimos resultados. Em 2018, 
obtivemos o maior lucro líquido da nossa história. 

R$

215,6 MI
Lucro líquido

R$

1,5 BI
Caixa líquido

17,8 %
ROAE recorrente
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Confiança  
é algo que 
se conquista

O Paraná Banco é avaliado  
por três agências globais  
de avaliação de risco que  
confirmam a segurança  
nas operações.

brAA+

AA-(bra)

10,98

Abril 2019

Julho 2019

Julho 2019
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Modelo de  
negócio

Empréstimo Consignado

O Paraná Banco criou a submarca  
PB Consignado para a área de  
empréstimos para aposentados  
do INSS e servidores públicos.

Investimentos 

Outra submarca é o Paraná Banco  
Investimentos, que oferece produtos  
para clientes que desejam investir seu  
dinheiro em uma instituição segura. 



8

Não temos  
clientes,
temos  
amigos
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Exclusivo para aposentados do INSS,  
servidores públicos e Forças Armadas

Uma das opções de crédito com  
as menores taxas do mercado

Desconto automático na folha 
de pagamento do contratante   

O PB Consignado é especialista  
nessa modalidade de empréstimo
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Nossos canais
FÍSICO E DIGITAL

O cliente PB Consignado  
escolhe com quer ser atendido.  
Uma das opções é o atendimento  
nas lojas físicas para quem prefere  
ir pessoalmente às unidades.  
E o cliente também pode pedir 
empréstimo pelo celular, sem  
sair de casa. 
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+ 170  
unidades

+ 36 Lojas Próprias

+ 134 Correspondentes Exclusivos

Regiões sul, sudeste,  
centro-oeste e nordeste
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O Paraná Banco Investimentos  
é reconhecido pelo atendimento 
exclusivo e por oferecer sempre  
as melhores aos cliente.

Oferecemos um portfólio diversificado 
de produtos e temos excelentes notas 
nas mais importantes agências de 
avaliação de risco do mundo.  

CDB’s com diversas opções  
de vencimento

Fundos de investimentos com  
ótimas rentabilidades históricas

Atendimento exclusivo com nossos 
especialistas em investimentos 

Tecnologia a serviço da melhor  
experiência dos clientes
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Investimentos
na palma
da mão
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Conta de investimento 
sem tarifas

Realização de resgates  
e transferências

Saldos e extratos dos  
seus investimentos

Notícias e novidades  
em primeira mão



14

Investimos  
em sorrisos
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Transfor- 
mação
digital

O Paraná Banco quer ficar  
sempre perto dos clientes.  
Por isso, estamos passando  
por um processo de  
transformação digital que  
vai melhorar ainda mais a  
experiência dos usuários.   

Criação de squads com  
objetivos específicos

Desenvolvimento  
de soluções digitais  
para os clientes

Implantação da  
metodologia Agile 
em diversos setores 
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#Team
Incentivamos a diversidade e temos  
grandes talentos que trabalham  
juntos com um único objetivo:  
oferecer a melhor experiência 
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We Are
Great

Trabalhamos com um time de alta performance, 
com profissionais especializados e com muita  
vontade de fazer acontecer. Por isso, investimos 
constantemente em capacitação.

Cursos Palestras

Meetups Coaching

Aulas Talks

Meetups Feedbacks

Treinams

Meetups
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paranabanco.com.br

/paranabanco @paranabanco_

Pode contar
comigo


