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Este relatório é interativo. Os
ícones dos tópicos no sumário e no
rodapé das páginas levam aos seus
respectivos temas. Boa leitura!

Mensagem do Presidente

Mensagem do Presidente GRI G4-1
O ano de 2015 foi um ano marcado por
profundas transformações no cenário nacional movidas por tensões políticas, pela
recessão da economia e a alta do dólar.
Esse foi um momento de oportunidades para os bancos em geral, especialmente para o Banpará, diante de um mercado
regional promissor para a expansão da sua
rede de atendimento e fomento da economia do estado do Pará.
O Banco promoveu mudanças na sua
estrutura, criando novas áreas e reestruturando outras, o que proporcionou melhoria dos seus processos, maior divulgação
e fortalecimento da sua marca, investindo
ainda mais em um portfólio de produtos e
serviços com um elevado nível de aceitabilidade no mercado, destacando-se pela sua
competitividade em taxas e diversidade,
objetivando sempre atender às expectativas dos nossos clientes e dos órgãos da
esfera municipal e estadual.

sumário

Além disso, ampliou seu quadro de
funcionários, formando mais de 200 novos
bancários e investiu intensamente na valorização da sua força de trabalho, através de
programas voltados à qualificação e satisfação do seu público interno, reforçando a
ideia de ser e pertencer, que gera satisfação, bom desempenho e comprometimento de toda a equipe com a missão, visão e
valores da Instituição.
O ano de 2015 também foi marcado
pela promoção de medidas socioambientais no âmbito interno e externo, através de
planos de ações motivados pela implantação da Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco, buscando adequá-lo
à Resolução 4.327/2014, do Banco Central,
que dispõe sobre diretrizes às instituições
reguladas pelo órgão, no que tange à implantação da sua política.
Cumpre salientar que a Instituição
como um todo tem vivido essas mudanças,

cada área engajada
em implementar ações
efetivas de responsabilidade socioambiental,
quebrando
paradigmas,
contribuindo para a sustentabilidade da Instituição e aprimorando o relacionamento com as
suas partes interessadas.
O plano de expansão do Banco proporcionou a abertura de mais 10 novas
unidades de atendimento, sendo 8 em municípios não cobertos pelo Banco, que passou a estar presente em 60% do Estado, e
prevê, até 2019, garantir que todos os 144
municípios paraenses recebam uma agência do Banpará.
A área de negócios do Banco apresentou resultados favoráveis com a abertura
de mais de 49 mil novas contas, ampliando
a cobertura nos municípios em que o Banco já está presente, promovendo a inclusão
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Mensagem do Presidente

econômica e social possibilitando milhares

tégicos fossem alcançados e mais, o Ban-

sabilidade socioambiental em seu planeja-

de pessoas o acesso à rede bancária, além

co encerrou 2015 com um lucro líquido de

mento estratégico, reforçando a perenida-

de aproximar o governo da sociedade, fa-

R$204.077 mil, um desempenho 37,8% su-

zendo com que a renda gere mais oportu-

perior ao de 2014, e registrou um aumento

de da Instituição.

nidades à população e aos empresários de

no patrimônio líquido de 21,5%, alcançan-

todo o Estado.

do R$691.762 mil.

A área de Desenvolvimento Econômico

Para 2016, a expectativa de crescimen-

e Social do Banpará investiu R$23.279 mil

to é de 12,2% para as operações de crédito,

através dos seus produtos de microcrédi-

percentual superior ao do mercado nacio-

to e rural, que fomentaram a economia do

nal, cujas pesquisas da Federação Brasilei-

Estado.
O Banco também atua como agente financeiro do Governo Estadual e dos Governos Municipais, administrando Fundos que
contribuem para a redução das desigualdades sociais, para o fortalecimento da cidadania, geração de novas oportunidades
de trabalho e renda, por meio da aplicação
R$10.535 mil em projetos e programas de
desenvolvimento.
Isso tudo é resultado de inovação e

ra de Bancos – FEBRABAN apontam para

Diretoria Colegiada, agradeço ao Acionista
Controlador, o Estado do Pará, aos demais
acionistas, ao público em geral e, sobretudo, aos paraenses. Acentuo ainda a participação ativa e comprometida dos mais de
1.900 funcionários nos resultados satisfa-

um crescimento de 7,8%, o que ressalta a

tórios do Banpará em 2015 e entendemos

estabilidade do Banpará no mercado nacio-

que tais resultados são fruto da dedicação

nal.

e ousadia ao longo de toda a sua existência.
Em 54 anos de existência, o Banpará re-

afirma sua solidez e equilíbrio no mercado,
pautados pela escolha do varejo predominantemente no Estado como principal indicador de democratização do crédito e de
inclusão bancária.

aprimoramento de ideologias, produtos,

O Banco atua regimentado por princí-

infraestrutura e tecnologias do Banco, o

pios morais e éticos, procurando integrar

que garantiu que os seus objetivos estra-

valores como a transparência e a respon-

sumário

É com satisfação que, representando a

Augusto Sergio Amorim Costa
Diretor-Presidente
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PERFIL

Perfil

Apresentação

Operações Contratadas por Carteira
(quantidade e valor contratado – R$ mil)

O BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A,
doravante denominado Banpará, é uma
sociedade mista, de capital aberto, de médio porte, agente financeiro do Governo do
Estado do Pará, criada pela Lei nº 1.819, de
30/11/1959, que se rege pela Lei das Sociedades por Ações. GRI G4-3 | G4-7 | G4-9
O Banpará, ao longo dos anos, tem gerado capital suficiente para suportar sua
expansão de crédito no Estado e está presente em 85 municípios do Estado do Pará,
possui 131 agências e postos de atendimento espalhados em todas as regiões e
almeja em seu planejamento estratégico
alcançar todos os 144 municípios do Estado até 2019. Conta com a colaboração de
1.941 funcionários, distribuídos entre Matriz e agências da capital e interior. GRI G4-8
A base de clientes e o portfólio de empréstimos do Banpará estão atualmente
concentrados entre os servidores públicos
e aposentados do Estado, enquanto os segmentos de empréstimos consignados e de
empréstimos ao consumidor representam
70% e 21% dos empréstimos totais do Banco, respectivamente.

sumário

A recente desaceleração na concessão
de crédito pelos principais bancos públicos
fortaleceu o reconhecimento da marca do
Banpará no Estado e aumentou sua participação de mercado entre clientes de varejo.
A estratégia da Administração é operar
com um nível confortável de capital regulatório e liquidez, o que contribui para a rentabilidade historicamente sólida do Banco,
que vem crescendo a cada ano, proporcionando sua estabilidade no mercado.
O Banpará é uma instituição que valoriza os princípios éticos ao expressar a busca
da coerência entre o discurso e a prática,
tornando um compromisso público fazer
valer estes princípios em práticas concretas
no cotidiano.
Assim sendo, o Banpará posiciona-se
ao lado das melhores práticas de instituições que se empenham no desenvolvimento sustentável e se comprometem com iniciativas que promovam o desenvolvimento
ambiental, social, cultural e ético das sociedades.

Comercial Pessoa Física
617.532
R$2.964.094

Comercial Pessoa Jurídica
1.271
R$16.135

Microcrédito
2.858
R$22.191

Crédito Rural
2
R$38

Câmbio
998
R$156.509
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DESEMPENHO
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Desempenho Econômico-Financeiro

Principais Indicadores
O Banpará não compõe um Grupo
Econômico, portanto, suas Demonstrações
trazem informações apenas de uma
entidade. Além disso, o Banco não recebe
aporte financeiro do Governo do Estado
do Pará, seu acionista majoritário, pois
os depósitos são remunerados a taxas de
mercado. Atualmente, o Banco apresenta
orçamento próprio e distribui dividendos.
GRI G4-17 | G4-EC4

Valor Econômico Direto Gerado (R$ mil) GRI G4-EC1
Receitas

1.551.353

Valor Econômico Distribuído (R$ mil)
Custos Operacionais

709.413

Insumos Adquiridos/Remuneração de Capital de Terceiros

201.151

Retenções

20.129

Salários e benefícios de funcionários

239.443

Pagamentos a provedores de capital

81.361

Pagamentos ao governo (por país)
Investimentos Comunitários - Patrocínios

174.358
3.052

Valor Econômico Retido
Lucro Retido

sumário

122.446
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Desempenho Econômico-Financeiro

Rentabilidade (R$ mil)

31/12/2015

31/12/2014

Variação %

Lucro Líquido

204.077

148.064

37,8

Patrimônio Líquido

691.762

569.316

21,5

32,4

27,5

17,5

4

3,1

28,2

21,44

15,55

37,9

Ativo Total

5.269.067

5.032.293

4,7

Ativos Rentáveis Médios

4.548.328

4.154.641

9,5

Operações de Crédito

3.357.976

3.036.476

10,6

Depósitos

3.690.449

3.899.754

-5,4

Margem Financeira

20

19

5,5

Índice de Eficiência Operacional

56

58

-3,7

Índice de Cobertura

29

30

-2,3

Índice de Basileia

21

19

6,6

796.525

632.669

25,9

71.405

59.895

19,2

485.552

402.334

20,7

Retorno sobre o PL Médio Anualizado (%)
Retorno sobre o Ativo Médio Anualizado (%)
Lucro Líquido por ação
Balanço Patrimonial (R$ mil)

Índices de Desempenho (%)

Resultado (R$ mil)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas e de Pessoal

sumário
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Desempenho Econômico-Financeiro

Rentabilidade
Em 2015, o Lucro Líquido alcançou
R$56.013 mil a mais que no ano anterior,
registrando um crescimento de 37,8%.
Enquanto isso, o Patrimônio Líquido
registrou aumento em 21,5%, R$122.446
mil a mais que em 2014, com rentabilidade
anualizada sobre o Patrimônio Líquido
Médio de 32,4%.

2015
691.762

Patrimônio Líquido
(milhões)

2014
569.316

2015
204.077

2013
506.133

2014
148.064

2012
419.837

2013
140.865
2012
129.022

sumário

Lucro Líquido
(milhões)
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Desempenho Econômico-Financeiro

Resultados
As despesas das Intermediações Financeiras
aumentaram 4,7% em 2015, as receitas cresceram
16,4% em relação ao ano de 2014 e o resultado bruto
atingiu o montante de R$542.462 mil. O crescimento
reflete a redução nas despesas de provisão para
perdas em operações de crédito que, no exercício
de 2015, totalizaram R$120.215 mil, decréscimo de
25,3% em relação a 2014.
Com o aumento das contratações dos pacotes
de tarifas e o aumento do portfólio de produtos e
serviços, as receitas de serviços, incluindo as rendas
de tarifas bancárias, cresceram 19,2% o equivalente
a R$71.405 mil.
Com o aumento de despesas decorrentes do
processo de expansão do Banco, as despesas gerais
(pessoal, administrativas e tributárias) aumentaram
20% em comparação com 2014, encerrando o
exercício com uma despesa de R$534.133 mil. Ao
final de 2015, o índice de cobertura operacional
registrou 28,9%. O Índice de Eficiência Operacional
registrou 55,9%, uma diminuição de 3,7 pontos
percentuais em relação a 2014, o que demostra que
houve uma melhora na gestão do Banpará.

sumário

Valor Adicionado
O valor adicionado somou, em 2015, R$627.397
mil, um crescimento de 26% em relação ao ano
anterior. Desse valor, 28% foram direcionados para os
cofres públicos (tributos), 38% foram destinados aos
seus colaboradores (25% a mais que em 2014) e 13%
aos acionistas (37,8% a mais que em 2014).

19%

13%

2%
38%
28%
Lucros retidos no período
Despesas de pessoal
Tributos

Aluguéis
Dividendos
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Desempenho Econômico-Financeiro

Ativos e Passivos

Base de Clientes

Em 2015, os ativos totais (64% de operações de
crédito, 14% de aplicações financeiras de liquidez
e 12% de títulos e valores mobiliários) do Banpará
cresceram 4,7%, o que equivale R$5.269.067 mil.

A base de clientes do Banpará e a sua carteira
de crédito de empréstimos são, essencialmente,
funcionários e aposentados do setor público,
totalizando 98% da carteira.

Contas Correntes abertas em 2015 e Clientes Ativos

Clientes Ativos
688.670

Pessoas Físicas
46.716
672.961

Pessoas Jurídicas
3.004
15.709

sumário
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Desempenho Econômico-Financeiro

Carteira de
Crédito Comercial
Os empréstimos consignados correspondem a 70% da carteira de empréstimos
e o financiamento ao consumo representa
26,8%. Os funcionários públicos do Estado
e pensionistas representam 93,1% da carteira de consignados. Em 2015, a carteira de
crédito alcançou R$3.357.976 mil, aumento de 10,6% em relação a 2014. O saldo da
carteira de crédito comercial Pessoa Física
em dezembro de 2015 foi de R$3.328.952
mil, um aumento de 13,2% em relação ao
mesmo período do ano anterior.
Esse é um importante indício de que o
Banpará tem conseguido manter a estabilidade de crescimento, não obstante o cenário econômico nacional seja de contração.

sumário

Carteira de
Desenvolvimento
Econômico e Social
O Banco em busca de atingir a sua Missão
e Visão, atua na área de desenvolvimento
econômico e social com diversas linhas de
financiamento e durante o ano de 2015,
atuou com microfinanças e crédito rural,
o saldo da carteira alcançou R$20.331 mil,
tendo a carteira de microfinanças uma
representatividade de 85,3% do total da
carteira.

Carteira de
Câmbio
Priorizando
uma
cultura
de
sustentabilidade, a carteira de câmbio
movimentou US$ 45.105 mil em volume
de negócios, aproximadamente R$ 156.509
mil, o que representa uma receita de
R$ 5.781 mil, referente a 998 operações
contratadas.
A expectativa para 2016 é implantar
novos produtos bancários que sejam
rentáveis e inovadores, otimizando ainda
mais os resultados da carteira.

A perspectiva é que para os próximos
anos o Banco efetue o lançamento de novas
linhas de financiamento, logrando atingir
os mais variados públicos.
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Desempenho Econômico-Financeiro

Depósitos
O
volume
dos
depósitos,
em
2015, totalizou R$3.690.449 mil contra
R$3.899.754 mil registrados em 2014,
representando uma redução de 5,4%.

Depósitos

2015

2014

Depósitos à Vista

25,6%

25,7%

Depósitos de Poupança

22,1%

20,3%

4,0%

5,1%

47,9%

43,0%

0,5%

6,0%

Depósitos Interfinanceiros
Depósito a Prazo
Depósito a Prazo com Garantia Especial – DPGE

Os depósitos realizados por “tipo de
cliente” cresceram: Pessoas Físicas (7,8%),
Pessoas Físicas LIGADAS (94,1%) e Pessoas
Jurídicas (27,4%). Já os depósitos à vista alcançaram o valor de R$944.230 mil, um decréscimo de 5,8% ocasionado, principalmente, pelo crescimento do CDB Conta Mais,
o qual terminou o período com saldo de

sumário

R$216.728 mil. Os depósitos de poupança
cresceram 3%, já os interfinanceiros diminuíram em 26,4% quando comparados com
2014.
Apesar da retração econômica e da forte
inflação, obtivemos um incremento de 5,4%
na Captação Rede, alavancada pelo Depósito a Prazo.

Relatório de Sustentabilidade 2015
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Desempenho Econômico-Financeiro

Letra Financeira
Captações de Rede e Institucional

sumário

Captação de Letras Financeiras

Captação DI

Poupança

9

52

2.062.441

• Oferta e Emissão de Letras
Financeiras e CDBs institucionais;
• Estreitamento com as principais
CTVMs e DTVMs;
• Emissão para Itaú, Votorantim,
Reglus, Banestes;
• Lançamento
Banpará.

do

Conta

Mais

Planejamentos para 2016

Realizações de 2015

Destacamos o esforço em novas
captações através de Letras Financeiras,
fechando o exercício de 2015 com o saldo
de R$226.127 mil contra R$162.086 mil
registrados no mesmo período de 2014,
representando um aumento de 39,5%.

• Lançamento
de
novos
parâmetros dos produtos de
captação CDB e RDB;
• Emissão pública de dívida
(financiamento de longo prazo);
• Lançamento de campanhas de
incentivo à captação para rede
de agência em conjunto com a
área comercial.
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Desempenho Econômico-Financeiro

Gestão da Distribuição de Numerários

Despesa de Transporte de Numerário
Na composição geral, o total da despesa
com Transporte de Valores é 57% superior
ao ano anterior, impactado pela abertura
de 30 novas unidades no interior.

Transporte de Numerário (R$ Milhões)

2012

2013

2014

2015

6,16

4

4,08

6,46

Saque e Alívio de Numerário no Interbancário

Interbancário - Economia (R$ Milhões)

sumário

2012

2013

2014

2015

3,9

4,24

4,36

4,6

Na composição geral, a economia nas
despesas anuais com tarifas de saques é
4,8% superior ao ano anterior.
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GESTÃO ESTRATÉGICA

Gestão Estratégica

Estratégia GRI G4-2 | G4-DMA
O Banpará tem como lema fortalecer
o seu posicionamento frente ao mercado
paraense. Desta forma, busca constantemente o aperfeiçoamento da relação entre
a Instituição e as partes interessadas, principalmente diante de um contexto de mudanças contínuas que exige alta capacidade de adequação às novas circunstâncias
do ambiente.
Diante disso, a Instituição, na formulação do planejamento, realiza um diagnóstico estratégico que consiste em avaliar as
condições atuais da Organização em relação ao ambiente e a si própria, monitorando as variáveis que afetam a realização dos
objetivos e os seus principais riscos organizacionais. As constantes transformações
no panorama econômico socioambiental
evidenciam que cada vez mais as organizações precisam estar alinhadas à conjuntura
em que estão inseridas, frente às contingências dos ambientes interno e externo.

sumário

A ferramenta utilizada pela Instituição
para elencar os possíveis impactos, oportunidades e riscos é a matriz SWOT, construída com base em informações levantadas através de diversos métodos, como por
meio das entrevistas com a Alta Administração, onde foram extraídas as prioridades e potencialidades da Diretoria, e ainda
via análise do desempenho histórico dos
resultados financeiros.
O Banpará tem apresentado um histórico recente de rentabilidade acima da média. Os resultados apresentados atestam os
ganhos em gestão e qualidade, reforçando
a solidez da Instituição perante o mercado.
Os resultados dos principais indicadores,
em 2015, demostram o bom desempenho
que o Banpará tem apresentado.
Em 2015, o lucro do Banpará atingiu
R$204.077 mil. Quanto ao ROE, o Banco
tem se mantido nos últimos anos como
benchmark entre as principais instituições

financeiras do país. O retorno sobre o patrimônio foi de 32,4%. O Patrimônio Líquido, por sua vez, alcançou o montante de
R$691.762 mil, logo o Índice de Basiléia,
que demostra a relação entre o capital da
Instituição e o volume de recursos exigidos
para fazer face aos riscos de sua operação,
ficou em torno de 20,7%.
Quanto ao indicador que demostra relação entre as despesas administrativas e
de pessoal com o resultado operacional, o
Banco registrou uma eficiência de 56% ao
final de 2015. Já o Índice de Cobertura, que
indica a capacidade de fazer frente às despesas administrativas e de pessoal com as
receitas advindas da prestação de serviços,
o Banco registrou 28,9%.
Com relação à capilaridade no Estado
do Pará, que é analisada através da rede de
atendimento da Instituição, até o final de
2015, o Banpará estava presente em 60%
dos municípios paraenses.
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Gestão Estratégica

• Manter o ROE nos níveis
desejados;

• Melhorar o índice de satisfação dos clientes;

• Elevar o Lucro Líquido;

• Aumentar a participação
de correntistas nao servidores públicos na base de
clientes;

• Elevar o Índice de Cobertura;
• Melhorar o índice de eficiência;
• Manter o índice de Basiléia em níveis adquados;
• Controlar os níveis de
inadimplência.

sumário

• Aprimorar o portfólio de
produtos e serviços;
• Implantar diretrizes socioambientais em consonância com as práticas de mercado;
• Instituir o marketing e comunicação estratégicos;
• Elevar a concessão de crédito para fomento de atividades produtivas.

tão. Os objetivos estratégicos definidos são
organizados com base na metodologia do
Balanced Scorecard – BSC, que viabiliza a
avaliação do desempenho através de indicadores, que garantem a rápida mensuração de desempenho nos diversos níveis de
análise, tornando-a menos subjetiva. Estes
objetivos, por sua vez, estabelecem entre
si uma relação de causa e efeito (árvore de
impacto), tendo suas metas alinhadas com
os resultados de longo prazo.

Gestão e
Tecnologia

Na formulação do Planejamento Estratégico, é revisada/definida a identidade organizacional do Banpará, onde é expressa de forma resumida a razão de ser
da Organização, contemplando as partes
interessadas e os principais anseios da ges-

Mercado e Imagem

Finanças

O bom desempenho desses indicadores gera impacto positivo para todos os

stakeholders, principalmente em virtude
deles expressarem o desempenho e a saúde financeira da Instituição, permitindo que
as partes interessadas ponderem os pontos fortes e fracos na gestão, promovendo
a transparência no relacionamento.

Aprendizado
e Crescimento

O plano de expansão do Banpará o tem
permitido ampliar sua participação no Estado, atingindo alguns municípios que não
dispunham dos seus serviços bancários.
Dessa forma, o Banco consegue se consolidar naquela praça, tendendo a concentrar
as atividades financeiras, atuando também
no desenvolvimento da população local, de
forma a fortalecer a economia através do
acesso a recursos financeiros.

• Implantar
programas
de aprimoramento de
processos internos;
• Adequar o planejamento
e a capacidade de TI ao
crescimento do negócio.

• Implantar
programa
de desenvolvimento de
funcionários;
• Implantar programa de
retenção de talentos.
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Missão
Gerar valor para o Estado do
Pará, como um Banco autossustentável que atua para o
desenvolvimento econômico e
social.

Visão
Ser reconhecido como o Banco regional que gera os melhores resultados econômicos e sociais.

Inovação com foco em
resultado

Alinhar medidas que buscam resultados cada vez melhores nos
indicadores de rentabilidade e eficiência.

Inovar em serviços e produtos
que agreguem valor para o Banco, clientes e sociedade.

Ética nas ações, decisões e comunicação que geram confiança e
reforçam a imagem do banco perante todos os públicos: acionistas, funcionários, clientes e fornecedores.

Compromisso com o cliente
Superar expectativas com excelência no atendimento.

fio de cumprir sua missão através da

reconhecido como banco regional que

sua visão desafiadora, mas factível, e

gera os melhores resultados econômi-

também passível de ser mensurada

cos e sociais, pauta a forma de gestão

de forma objetiva, e dos seus valores,

no seu Planejamento Estratégico, bus-

que representam aquilo que o Banco

cando direcionar os esforços de todas
as áreas para o alcance da visão de

Lucro como medida de
desempenho

Transparência

O Banpará, com o intuito de ser

Meritocracia
Valorização dos funcionários
pelo desempenho e alcance dos
resultados de acordo com as políticas e valores do Banco.

futuro e seus resultados. Dessa for-

O ano de 2015 foi marcado por

ma, há um alinhamento das diversas

acontecimentos importantes, que pro-

ações e projetos da Organização em

moveram desdobramentos do Banpa-

direção a um objetivo comum a longo

rá no campo da sustentabilidade, re-

prazo, orientando o trabalho das pes-

forçando o tratamento transversal

soas e o uso eficaz de recursos.

do tema em nossos negócios. Dessa

Esse processo tem sido eficaz,
uma vez que permite a participação e
o comprometimento dos líderes e demais funcionários do Banco e contribui para a concretização da razão de

Responsabilidade
Socioambiental
Promover e valorizar ações que
contribuam para o desenvolvimento socioambiental do Estado.

prioriza em seus negócios.

ser do Banco, do seu propósito como
instituição, que é a missão de gerar

forma, o seu novo Planejamento Estratégico contemplou indicadores de
Sustentabilidade, que subsidiaram a
revisão das diretrizes da Organização
para o tema e a definição de objetivos
estratégicos e projetos que serão instituídos para alcançá-los.

valor para o Estado do Pará.
A definição do seu atual Planejamento Estratégico aponta para alguns
indicadores imprescindíveis no desa-

sumário
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Engajamento de Stakeholders
GRI G4-24 | G4-25 | G4-26 | G4-27

O processo de inclusão de diretrizes socioambientais no Mapa Estratégico está alinhado às exigências estabelecidas pela Resolução nº
4.327/2014 do Banco Central, que
regulamenta as práticas socioambientais das instituições financeiras,
através da implementação de uma
Política de Responsabilidade Socioambiental.
O Banpará atualizou e divulgou
a sua nova Política de Responsabilidade Socioambiental e constituiu
um plano de ação para aprimorar a
sua atuação em consonância com as
práticas de mercado. GRI G4-DMA FS1

sumário

O Planejamento Estratégico do Banpará é elaborado baseado em um modelo de
gestão participativa, desde sua construção
até a execução, de forma coordenada com
todas as partes interessadas. O processo
de formulação do Planejamento Estratégico surge como uma forte ferramenta que
tem entre seus principais propósitos o engajamento dos diversos elementos internos e externos em prol da construção de
estratégias necessárias para o alcance dos
objetivos almejados para o curto, médio e
longo prazos.

A construção do Plano de forma conjunta e com o apoio da Alta Administração
possibilita a definição de estratégias sólidas e a disseminação das diretrizes de forma mais eficaz entre o corpo funcional, fazendo com que os colaboradores se sintam
também responsáveis pelas estratégias traçadas.

É fundamental destacar que a participação e o comprometimento dos líderes e
dos funcionários da Instituição são imprescindíveis em todas as etapas que compõem
os fluxos de formulação e revisão do Planejamento Estratégico. Tornar o processo
participativo desde a sua concepção facilita a implementação e também promove
maior engajamento dos envolvidos.
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Como mencionado, o Banpará busca
estar em interação constante com suas
partes interessadas, sejam elas internas ou
externas. O engajamento entre as mesmas
é feito através de uma abordagem diferenciada e em períodos distintos para cada
grupo.
Quando se trata do envolvimento com
o Governo, a Instituição procura manter
a relação o mais estreita possível, participando da elaboração quadrienal e revisão
anual do Plano Plurianual – PPA, e trazendo
as diretrizes deste para o seu próprio planejamento. No PPA, o Banco desenvolve
algumas ações que visam fomentar o desenvolvimento da economia local.
Quanto ao engajamento com a Alta Administração, a participação é fundamental
no direcionamento estratégico. Por meio
das expectativas e inquietudes dos executivos, captadas por meio de entrevistas,
é possível identificar as estratégias que a
Instituição deverá seguir nos anos seguintes. Tais entrevistas são realizadas quadrienalmente, na formulação estratégica, com
todos os membros da Diretoria Colegiada
e com representante do Conselho de Administração do Banco, a fim de capturar as
percepções e anseios dos executivos para

sumário

Principais Stakeholders

os próximos períodos. A partir dessa visão de futuro, de pesquisas de mercado e
análise interna, são definidas as opções estratégicas, ou seja, alternativas de alcance
das estratégias. Neste contexto também há
a participação da Diretoria, priorizando as
ações estratégicas apontadas pelos representantes de algumas unidades do Banco,
atreladas às expectativas da Alta Gestão.
Já o engajamento com o corpo funcional é realizado constantemente, pois eles
participam de todo o ciclo do Planejamento
Estratégico, desde o levantamento das respostas para os anseios da Diretoria, perpassando pela formulação da identidade
organizacional da Instituição, até o processo de execução e monitoramento das estratégias delineadas.
Quanto ao seu processo inicial de desenvolvimento do Relatório de Sustentabilidade, o Banpará contou ainda com a participação indireta de diversos stakeholders
através de mecanismo de diálogo e colaboração pautado em pesquisa de opinião, em
um contexto global, com o intuito de ouvir
a manifestação de diversos setores ligados
ao Banpará quanto à sua expectativa a respeito da responsabilidade socioambiental
do Banco por ocasião da elaboração da Po-

Governo
Alta
Administração

Sociedade

Funcionários

Clientes

Fornecedores

lítica de Responsabilidade Socioambiental
– PRSA, e outras preocupações relevantes
quanto à sustentabilidade da Instituição.
As
principais
preocupações
levantadas reportam para a necessidade
de aprofundamento das ferramentas
socioambientais
para
difusão
da
sustentabilidade dentro e fora da
Instituição, como educação ambiental e
projetos voltados para a sociedade e o meio
ambiente.
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Neste sentido, a Instituição buscou, ao
longo de 2015, estudar mecanismos para
ampliar suas perspectivas quanto a projetos sustentáveis, educação ambiental e produtos relevantes para fomentar a economia
e o meio ambiente.
Para os clientes externos, o Banco procura aprimorar constantemente produtos e
serviços, investindo em qualidade e proporcionando o suprimento das suas necessidades. Para tanto, anualmente são realizadas
pesquisas de satisfação com o intuito de
medir o grau de contentamento dos clientes com a Instituição e obter o feedback sobre pontos de melhoria.
De modo geral, por meio da formulação
do Planejamento Estratégico do Banco, foi
possível extrair das diversas ferramentas
utilizadas, como as entrevistas com a Alta
Administração, com os Grupos de Trabalho
formados com vários membros do corpo
funcional e da análise de mercado, as preocupações mais relevantes que atualmente
afligem os stakeholders. Das quais podemos citar:

sumário

• Carências de ordem tecnológica: sistemas não integrados, processos não automatizados e dificuldades com comunicação de dados;
• Dependência do Governo em relação ao
funding: Parte significativa dos recursos
captados pelo Banpará provém de aplicações do Governo do Estado, o que ainda
faz com que o Banco seja dependente
desse recurso. Tal questão vem sendo
contornada por iniciativas como ampliação da captação de varejo e investimento
em captação institucional, relativamente
mais cara, mas que contribui para a pulverização da carteira de depósitos;
• Portfólio de produtos e serviços limitado: Este é um dos pontos que dificulta
a expansão da atuação do Banpará para
outros públicos. A diversificação do portfólio é premissa para que o Banco consiga atingir outros mercados, para além
dos servidores públicos estaduais, e oferecer produtos específicos para cada nicho. Para tanto, algumas adequações de
processos internos estão sendo realizadas no sentido de aprimorar o fluxo de
projetos de novos produtos;

• Concorrência de bancos públicos federais, subsidiados pelo Governo: Bancos
como Caixa e Banco do Brasil dispõem
de vantagens competitivas em relação ao
Banpará, pois contam com apoio irrestrito do Governo Federal, como por exemplo, subsidiando redução de taxas de juros e, no caso da Caixa, com a utilização
dos recursos do FGTS como funding para
operações de crédito;
• Crescimento da inadimplência: O contexto econômico, com aumento do desemprego, taxas de juros e inflação, tem
reduzido o poder de compra das famílias
brasileiras, bem como deteriorando a sua
capacidade de pagamento;
• Cenário macroeconômico desfavorável: Para os anos de 2015 e 2016, as previsões macroeconômicas não são das mais
favoráveis. O cenário é de instabilidade,
juros e inflação elevados e expectativa de
contração do PIB.
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Inovação e Tecnologia
A Tecnologia da Informação – TI do
Banpará tem passado nos últimos anos
por um processo de reorganização para
proporcionar condições de cumprir sua
missão institucional e de habilitar as áreas
operacionais e de negócio na execução de
suas atividades.

do Banco, atuando em todos os processos.
Nesse contexto, a busca por uma gestão
cada vez mais efetiva a torna preeminente,
de modo a garantir que os investimentos
na área sejam alinhados aos objetivos do
Banco, conhecido como Alinhamento Estratégico.

Além disso, o princípio constitucional
da eficiência e economicidade aponta para
um processo de planejamento que possibilite o melhor uso dos recursos públicos e
o cumprimento dos objetivos institucionais
do Banpará.

O Alinhamento Estratégico é definido
como um processo de transformação da
estratégia do negócio em estratégia de
Tecnologia da Informação, garantindo que
os objetivos de negócio sejam alcançados
e o recurso financeiro investido em TI gere
valor à Instituição e, consequentemente,
atenda aos preceitos estratégicos do Banco estabelecidos pela Administração Superior.

A Área de TI do Banpará é de suma importância para o atendimento da missão
e dos objetivos estratégicos desta Instituição, além de ser fundamental para a inserção definitiva do Banco no mercado financeiro no que tange: à captação de recursos,
às operações de crédito e ao cumprimento
da missão social (desenvolvimento econômico e social). GRI G4-DMA
A Tecnologia da Informação desempenha um papel essencial para a existência

sumário

A primeira versão do Planejamento
Estratégico de TI (PETI) foi institucionalizada em dezembro de 2014 e o documento
representa a primeira revisão do planejamento. Nessa revisão, os objetivos estratégicos de TI foram atualizados e novos foram criados.

A gestão estratégica da TI se iniciou
com a elaboração da primeira versão do
PETI, que é um processo contínuo, o qual
só terá sucesso se houver esforço e engajamento institucional e da TI, devendo ser
constantemente enriquecido e ajustado a
partir das tendências e resultados de cada
etapa do processo e do aprendizado obtido na execução das ações.
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Perspectivas para 2016
Em 2015 também, foi institucionalizado o Núcleo de Qualidade em TI –
NUTEC, tendo como principal objetivo
promover a cultura da qualidade de
processos na Área de TI, resguardada
por um sistema de gerenciamento de
qualidade, de forma a controlar todo o
processo produtivo, com foco na pesquisa e planejamento, voltado para
orientar os gestores de sistemas e
processos. O Núcleo também trabalha
na definição de ações estratégicas, em
conjunto com as demais áreas, para
alinhar as ações de TI com o negócio.

Tecnologia
da
Informação

sumário

Aumentar a qualidade de TI em 6 frentes

Melhoria
Contínua
Processos
Desenho de
cinco novos
processos e
automação de
processos já
existentes.

Conformidade
Novas avaliações
dos processos já
implantados.

Criação do
portal de
Qualidade em
TI

Implantação
do software
do Sistema
de Gestão de
Qualidade de
TI e definição
do portfólio
de serviços
prestados pela
tecnologia.

Produtividade
Realização
de workshop
sobre o tema e
implantação de
nova ferramenta
de comunicação.

Contratação
dos serviços
de consultoria
em tecnologia
Gartner

Qualidade

Estratégia

Promoção
da qualidade
em busca
de melhoria
contínua.

Primeira
revisão do
planejamento
estratégico de
TI.

Implantação
do Sistema
de Gestão da
Qualidade
(SGQ)
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O BANPARÁ E A GERAÇÃO
DE VALOR PARA O ESTADO

O Banpará e a geração de valor para o Estado

Investimentos e Impactos
GRI G4-EC7 | G4-DMA | FS13 | FS14

Conforme expresso na missão e visão,
o Banpará exerce e pretende continuar
exercendo forte influência no que tange ao
desenvolvimento econômico e social do Estado do Pará. E uma das formas de assegurar o cumprimento dessa missão é se fazer
presente no Estado, fomentando e dinamizando as economias locais e contribuindo
para a bancarização dos municípios paraenses, motivo pelo qual o Banpará tem investido fortemente em infraestrutura, tecnologia da informação e telecomunicações.
Uma das principais iniciativas conduzidas pelo Banpará é o investimento no Plano
de Expansão da sua rede de atendimento.
O objetivo dessa estratégia é se instalar em
municípios em que o Banpará ainda não
atua, desta forma conseguindo se consolidar naquele local com uma estrutura adequada para a população aumentando as
opções de acesso desta aos serviços bancários. Com esta inciativa espera-se, em linha

sumário

com sua atuação comercial, que o Banco,
além de garantir os retornos financeiros
adequados aos investimentos providos,
forneça à população o acesso ao crédito.
Outra iniciativa que o Banco tem empreendido nos últimos anos é a disponibilização de novos produtos e serviços,
atingindo públicos diferenciados, visando
alcançar cada vez mais o seu objetivo de
estimular o desenvolvimento socioeconômico da região, ampliar a renda, fomentar
as atividades produtivas potenciais, contribuindo com o macro-objetivo do Banco e
do Governo de reduzir a pobreza e as desigualdades sociais e regionais.

tação de uma infraestrutura de fibra óptica que levará internet de alta capacidade a
vários municípios paraenses que ainda utilizam a comunicação via satélite, que além
de possuir alto custo e baixa velocidade, limita os serviços prestados pela Instituição.
Além de contribuir para a inclusão digital no
Estado, ampliando o acesso da população à
informação, este investimento irá ampliar
a capacidade tecnológica do Banpará em
atender à demanda dos clientes de forma
rápida e eficiente.

Outra linha para qual o Banpará tem
direcionado os seus investimentos é a expansão tecnológica e de telecomunicações.
Uma das inciativas que representa esse direcionamento é o projeto Infovias. Em parceria com o Governo do Estado, o Banco
atua neste projeto que objetiva a implan-
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O Banpará e a sua estratégia de gerar valor
para o Estado através das microfianças:

• Promove o desenvolvimento local através do financiamento a micro
e pequenos empreendedores, pessoas físicas do setor formal e
informal da economia;
• Insere os empreendedores no mercado de forma competitiva
combatendo a exclusão social, ampliando e democratizando o
acesso ao crédito para a população de baixa renda;
• Beneficia a economia local e o desenvolvimento regional através
dos microempreendimentos, a capacidade de geração de renda e
de novos postos de trabalho;
• Contribui para a geração de emprego e renda à medida que financia
investimentos de empreendimentos econômicos;
• Beneficia o setor produtivo paraense à medida que expande os
negócios para pessoas físicas e jurídicas.

sumário
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Banco do

Produtos e Serviços GRI G4-4 | G4-9

Produtor

SMS

Terminal
Dispensador
de Cheques

Na disponibilização de produtos e serviços do Banco não há aplicabilidade das
informações de rotulagem, porém pode-se
destacar que o Banco fornece, em atendimento ao direito à informação do consumidor, os requisitos mínimos referentes às
leis, normativos de órgãos disciplinadores
ou reguladores, como por exemplo, taxas,
tarifas, forma de cobrança e condições da
operação, além da preocupação com requisitos de responsabilidade socioambiental.

Banpará
Giro Rápido

Cred

Consignado

Computador
BCard
Conta Mais
Internet

Débito

e Mobile

Banpará

Automático

Banking

Comunidade
CDB

GRI G4-PR3 | G4-PR4

Cartão
Smartcard

Combustível
Multicred
Débito
Direto

Cheque

Autorizado

Empresarial

Banparacard
Cobrança

Antecipação

Banpará
Mastercard

Registrada

13º e LR
BNDES

Banpará

Câmbio
Cheque
Seguros

sumário

Especial PF

Capital de
Giro

Passaporte
Pará
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Avanços em 2015
Smartcard
O Banpará iniciou em 2014 o teste piloto
do Smartcard só para funcionários e em 2015
expandiu para os clientes. Ele é um cartão de
chip que oferece mais segurança às transações
realizadas pelos clientes e traz maior comodidade
e agilidade ao permitir a movimentação de mais de
uma conta (conta corrente e conta poupança) com
apenas um cartão.

Conta Mais Banpará
É uma conta com aplicações e resgates
automáticos com liquidez diária, disponível para
clientes Pessoas Físicas e Jurídicas que autorizem
a operação. Os valores iguais ou superiores a
R$100,00 são automaticamente aplicados, gerando
rendimentos para o cliente.
Até dezembro de 2015 o estoque atingido na
Conta Mais soma R$216.728 mil, proporcionando
rendimentos aos clientes que aderiram ao produto.

sumário

Cheque Especial Pessoa Física
Em 2015, foi implementada a regra de renovação
automática para o limite do Cheque Especial PF
buscando atender às expectativas de clientes e
tornar mais seguro e eficiente o processo de gestão
desses limites por meio da emissão de mensagens
de alerta nos canais de autoatendimento (Cash e
IBK) a cada acesso do cliente com 30 dias antes do
vencimento do limite, bem como a disponibilização
de relatório de renovações inconsistentes para
controle e acompanhamento das agências.
Para 2016, o Banpará prevê além da mensagem
de alerta informando sobre o iminente vencimento
do limite, os canais emitirão mensagem informativa
de impossibilidade de renovação por motivo
de restrição ou impeditivo, com a finalidade de
regularização antes de findar o prazo de renovação.
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Produtos da Carteira de Crédito
Comercial Pessoa Jurídica

Consignado
Foram lançadas 27 novas linhas de Consignado,
possibilitando o atendimento de mais clientes com
garantia de expansão do crédito junto ao Estado,
totalizando 120 linhas de Consignado.

Implantado o modelo de concessão de crédito para
Grupo Econômico. O objetivo desse modelo é identificar e
mensurar o nível de risco de crédito do Grupo Econômico
e atendimento às indicações dos órgãos reguladores.

BCard
Em 2015, foi lançado o Comércio Eletrônico, serviço
de compras com o cartão BCard pela internet, utilizando
as opções de pagamento ao crédito (à vista e parcelado
sem juros ou com juros) no Passaporte Pará.

499 mil

transações
realizadas

1.908 lojas
credenciadas

R$ 69.266 mil
em transações

Somente em 2015 foram credenciadas
130 lojas no BCard estendendo ainda
mais a rede de lojistas parceiros.

sumário
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Cobrança Registrada - CRB

Novos Seguros

O Banpará iniciou em 2015 o plano
piloto do serviço Cobrança Registrada
Banpará (CRB), em substituição ao serviço
até então prestado de cobrança não
registrada. A cobrança registrada é um
serviço de arrecadação, para PF e PJ, por
meio de boleto bancário que permite a
gestão do título (boleto) de forma eletrônica
desde a emissão até a sua liquidação
ou baixa (quem pagou, o que pagou e
quando pagou), garantindo ao cliente mais
praticidade e qualidade nos controles de
seus boletos. Em 2016, ocorrerá a expansão
do serviço.

O Banpará estabeleceu uma nova
parceria para disponibilização de seguros,
em 2015, com a Seguradora SulAmérica.
Iniciou-se a comercialização das linhas
de seguros Vida Simples, Vida Banpará,
Acidentes Pessoais Premiado e Residencial
Premiado.

Vantagens:
• Agilidade :
Emissão de boletos diretamente pelo sistema CRB, disponibilizado
via web;
Atualização das informações a qualquer tempo.
• Praticidade :
Emissão de 2ª via de boleto;
Geração de grupos de cobrança;
Manutenção dos dados do título após o registro/emissão;
Visualização de relatórios de títulos emitidos e liquidados.

sumário
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Câmbio
Como banco genuinamente paraense
e que valoriza, sobretudo, a mão de obra
local, o Banpará presta serviços bancários
em câmbio visando o desenvolvimento de
negócios sustentáveis e, para isso, realiza
uma busca contínua por altos padrões tecnológicos pretendendo melhorar constantemente o atendimento e a relação com
colaboradores e fornecedores locais, obedecendo às leis e regulamentos que regem
a proteção ambiental. Oferece soluções
bancárias diferenciadas e adequadas às
necessidades dos clientes, com destaque
aos exportadores e importadores, os quais
têm seus negócios realizados de forma ágil
e sem burocracia na mesa de operações situada em Belém – PA. GRI G4-PR3
Os produtos exportáveis que tem a
produção e negociação financiadas são os
produtos constantes da Pauta de Exportação Paraense, já listados pelo MDIC, do
total da pauta, atualmente temos financiado: madeira, pimenta do reino, peixes ornamentais e óleos e resinas vegetais. Cada
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produto desses é submetido à inspeção por
órgãos estaduais e federais, como: ANVISA,
IBAMA, INMETRO, Receita Federal, dentre
outros, que atestam a sua conformidade
com toda e qualquer exigência legal.
Em 2015, o Banco atribuiu uma meta
para o câmbio de R$2.508 mil em receitas. Entretanto, foi gerado o montante de
R$5.781 mil, movimentando US$45.105 mil
em volume de negócios, aproximadamente
R$156.509 mil, realizando 998 operações
de câmbio, resultado que foi superior ao
estabelecido em 231%.
O resultado mais que satisfatório que
o Banpará teve, em 2015, foi devido ao
mapeamento de novos clientes potenciais
de câmbio comercial (que se adequam às
leis ambientais), divulgação dos produtos
de câmbio e turismo em todos os canais
de comunicação disponíveis focando nos
clientes potenciais descritos anteriormente e a conclusão do estudo de viabilidade
para a expansão da Carteira de Câmbio Turismo. Além disso, obtivemos a consolida-

ção de empresas instaladas em municípios
paraenses que, com a oferta de serviços
e Linhas de Crédito para câmbio e comércio exterior, tiveram suas ações facilitadas,
viabilizando o financiamento da produção,
distribuídas em grupos familiares, gerando
renda e ocupação a comunidades no seu
entorno.
Em 2016, com objetivo de aprimorar e
impulsionar o crescimento da Carteira de
Câmbio, o Banpará pretende implementar
as seguintes ações:
• Instalação das Carteiras de Câmbio e Turismo em mais cinco agências da capital e
do interior;
• Estratégia de divulgação por meio de canais e sites de turismo;
• Implantação de novos produtos rentáveis
e inovadores; e,
• Maior utilização da tecnologia da informação com o objetivo de tornar ainda mais
ágeis e seguros os fechamentos de câmbio.
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Desenvolvimento Econômico e Social
GRI G4-EC8 |G4 DMA

O BANPARÁ atua nas suas ações de
desenvolvimento econômico e social através da aplicação de recursos de diversas
fontes. Determinadas fontes de recursos
envolvem programas de financiamento de
aplicação obrigatória, enquanto que outros
são de livre aplicação da instituição.
O BANPARÁ atua como instituição financeira de fomento e como agente financeiro do Governo do Estado do Pará e de
Governos Municipais, estimulando o desenvolvimento econômico e social do Estado.
O Banco atua diretamente no setor de
microfinanças e com as linhas de financiamento de crédito rural, contribuindo para
o fomento a atividades econômicas, disponibilizando produtos e serviços para pessoas de baixa renda, impactando a economia
dessas comunidades, contribuindo para o
fortalecimento das políticas públicas municipais e a inserção da população na produ-
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tividade de cada região. Colaboram diretamente com o crescimento econômico das
regiões afetadas, no que tange a geração
de novos postos de trabalho, na criação de
cadeias produtivas, entre outros, como a
geração de empregos indiretos na cadeia
de fornecedores ou distribuição pelas empresas financiadas.

O Banpará reveste a concessão de seus financiamentos com
a rigorosa observação de todas
as normas e procedimentos ditados pela Política de Responsabilidade Socioambiental, buscando
sempre uma conjugação de redução de impactos negativos com a
maximização dos resultados a serem alcançados. GRI G4-DMA FS1
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O Banco operacionaliza os programas

que é uma linha de crédito destinada a

Amazônia no qual já foram investidos

de desenvolvimento criados pelo Governo

financiar pessoas físicas que atuam como

R$2.300 mil.

do Estado do Pará e pelos Governos

empreendedores de micro e pequenos

Municipais,

forma

negócios do setor informal e profissionais

geral, incrementar a geração de postos de

que prestam serviços como mototaxistas,

da concessão de financiamentos com

trabalho e renda.

com o objetivo de fortalecer a cidadania,

recursos do BNDES e de Crédito Rural

gerar emprego e renda e reduzir as

através do lançamento de novas linhas de

desigualdades sociais no Estado do Pará.

financiamento.

que

objetivam,

de

Em se tratando de Crédito Rural,
em 2015, houve aplicação de recursos
relacionados à cultura do dendê, no

Este programa está presente em mais

município de Moju/PA, que apresenta o

de 80 municípios paraenses e, em 2015,

IDHM de 0,547, constituindo um baixo índice

concedeu R$22 milhões para micro e

de desenvolvimento. Um financiamento

pequenos empreendimentos, beneficiando

desta natureza contribui para melhorar

2.824

a renda de agricultores familiares de

principalmente nos setores de comércio e

baixa renda, garantir a possibilidade de

serviços no Estado do Pará.

abastecimento e garantir o aproveitamento
das potencialidades da região, e ainda,
fortalece a cadeia de fornecedores às
empresas beneficiadoras do óleo de palma,
sendo também os agricultores estimulados
pela integradora a plantar outras culturas.

pessoas

físicas

que

atuam

O Banco atua também com o FIP
Amazônia Sustentável, que é um Fundo
de Investimentos em Participações em
Empresas

Sustentáveis

na

Amazônia,

onde o Banco participa com a aplicação
de R$5 milhões que serão investidos em

Além do Crédito Rural, o Banpará atua

companhias localizadas na Amazônia, com

por meio de um programa de microfinanças

atuação em setores alvo, que contribuam

próprio denominado Banpará Comunidade,

para o desenvolvimento sustentável da
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A expectativa para 2016 é a retomada
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CLIENTES |
RELACIONAMENTO E SATISFAÇÃO

Clientes | Relacionamento e Satisfação

Presença no Estado
GRI G4-6 | G4-8 |GRI G4-13 | GRI FS13 | FS14
Como um Banco que tem como missão
gerar valor para o Estado do Pará e honrando o seu compromisso com o cliente, o
Banpará, em 2015, realizou ações visando à
satisfação de seus clientes e usuários pautado na excelência no atendimento. Dentre
elas, a ampliação de sua rede de atendimento através da inauguração de novas
agências e reestruturação de diversas unidades, realização de novo concurso público
para os níveis médio e superior otimizando
o atendimento nas unidades e lançamentos de novos produtos e serviços, levando
maior conforto, comodidade e acessibilidade a todos os clientes.
Em parceria com o Banco24horas e a
Rede Saque e Pague disponibilizou mais de
32.000 pontos de atendimento pelo país
e ofereceu novos produtos e serviços aos
seus clientes, dentre eles a liberação de
empréstimos na Rede Saque e Pague, que
é uma rede de autoatendimento indepen-
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Pará
dente que oferece inúmeros serviços bancários e não bancários.
Em 2015, a Rede Saque e Pague, além
de inaugurar 37 novos pontos somente no
Estado do Pará, inseriu a opção de liberação
de empréstimos – Banparacard e Sazonais
(Banpará na Volta às Aulas, Banpará Vai à
Praia e Antecipação Círio) –, liberando um
montante de R$3.878 mil, até 31/12/2015.

89

Agências

85

Municípios
Atendidos

42

Postos de
Atendimento

9

Caixas
Deslocados

2

Agências que
Mudaram de
Base Física

18

Postos
Transformados
em Agências

140

Ao final de 2010, o Banpará registrava
42 agências em funcionamento. O investimento realizado alcança mais de R$7.600
mil na locação e reforma de imóveis, na
aquisição de mobiliário máquinas e equipamentos, soma-se a inclusão de 49 novas
agências nos últimos 5 anos.
O objetivo é alcançar cada um dos 144
municípios do Estado com pelo menos uma
agência do Banpará até 2019, assegurando
a inclusão bancária para toda a população
paraense.

PAE

82%
8

Agências
Inauguradas em
Municípios não
Cobertos

2

População
Paraense
Alcançada

Agências
Inauguradas
em Municípios
Cobertos
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Clientes | Relacionamento e Satisfação

Canais de Relacionamento
GRI G4-57 | G4-58 | GRI G4-SO11
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Ética e Governança

Conduta Ética GRI G4-56
O Banpará vem ao longo dos anos
aperfeiçoando seus valores e promovendo
elevados padrões éticos, buscando aprimorar seu relacionamento com as diversas
partes interessadas no processo, com base
na confiança, na integridade e no respeito.
Em suas mais variadas formas de se
relacionar, aplica os princípios e diretrizes
pautados em seu Código de Ética, esperando um relacionamento transparente e motivado de boas práticas e intenções.

tos e atitudes e considera seus funcionários
como legítimos representantes da empresa, reconhecendo-os como seus agentes
éticos por excelência. Cada indivíduo tem
o seu próprio padrão de valores, por isso
torna-se imperativo que cada empregado
faça sua reflexão, de modo a compatibilizar
seus valores individuais com os valores expressos nos princípios éticos da Instituição.

Dessa forma, em 2015, o Banco estudou
formas de aprimorar seu Código de Ética,
realizando um processo participativo e representativo, que envolveu funcionários de
diferentes áreas do Banco, para que suas
diretrizes estejam em sintonia com o foco
da Instituição, em virtude do seu Planejamento Estratégico, que busca a coerência
entre a teoria e a prática, fundamentando a realidade dos seus relacionamentos
a tratamentos adequados que ressaltem
os valores e os princípios institucionais do
Banpará.

No relacionamento com os colegas de
trabalho e com a sociedade, os funcionários devem agir de acordo com o Código
de Ética e de Conduta Institucional, que são
regras de comportamento fundamentadas
em princípios éticos a serem observados
por todos os integrantes da Instituição. Ainda no trabalho, os funcionários devem levar em consideração a legislação aplicável,
os Códigos de Ética e de Conduta das categorias profissionais, o Plano Estratégico e
as normas internas do Banpará. Diante de
situações não previstas, deve ser escolhida
sempre a alternativa que gerar maior retorno ou benefício para o Banco e à sociedade
na qual atua.

O Banpará valoriza a reflexão ética
como forma de aprimorar comportamen-

O Código de Ética e de Conduta do
Banpará tem por objetivos: ser referência
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formal e institucional para a conduta pessoal e profissional de todos os funcionários, independentemente do cargo ou da
função que ocupem, de forma a tornar-se
um padrão de relacionamento interno e
externo, no interesse dos funcionários,
acionistas, parceiros, fornecedores, prestadores de serviços, concorrentes, mercado,
sociedade, sindicatos, governo e comunidade; viabilizar um comportamento ético
pautado em valores a serem incorporados
por todos; o exercício compartilhado dos
princípios do Código de Ética e de Conduta do Banpará para sustentar o seu sucesso duradouro e consolidar sua imagem de
empresa ética; reduzir a subjetividade das
interpretações sobre princípios morais e
éticos; e fortalecer a imagem do Banco e
dos seus funcionários junto à sociedade
como um todo.
Ainda é necessário o aperfeiçoamento
gradual desses mecanismos no cotidiano
da Instituição, mas o Banpará posiciona-se
ao lado das melhores práticas das instituições que se comprometem com iniciativas
que promovam o desenvolvimento ambiental, social, cultural e ético das sociedades.
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Governança GRI G4-34
Assembléia Geral de
Acionistas

Conselho de
Administração
CONSAD
Núcleo de
Auditoria
NUAUD
Presidência

Núcleo de
Marketing
NUMAC

Diretoria
de Crédito
e Fomento
DICRE

Núcleo de
Relações
Institucionais
com o Governo
NUGOV
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Diretoria
Financeira
DIFIN

Núcleo Jurídico
NUJUR

Diretoria de
Tecnologia
DITEC

Diretoria
Administrativa
DIRAD

Núcleo de
Qualidade
em TI
NUTEC

Comissão
Permanente
de Licitação
CPL

A composição do mais alto
órgão de governança do
Banco do Estado do Pará é
estabelecida pelos Conselhos
de Administração e Fiscal e
por uma Diretoria de caráter
colegiado.

Diretoria de
Controladoria,
Planejamento
e Relação com
Investidores
DICOP

Núcleo de
Relação com
Investidores
NURIN
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Conselho de Administração
Seus membros têm mandato de 2 anos
e são eleitos em Assembleia Geral, podendo
ser reeleitos. O Presidente do Conselho de
Administração do Banco do Estado do Pará
S/A não exerce cumulativamente o cargo
de Diretor Executivo. GRI G4-39

Conselho de Administração
GRI G4-38

Membros Efetivos
Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha
Augusto Sergio Amorim Costa
José Carvalho de Melo Filho
Francisco Nogueira Neto

Representante Controlador - Presidente
Representante Controlador
Representante Minoritário
Representante Funcionários

Membros Suplentes
Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva

Representante Controlador

Sérgio Roberto Bacury de Lira

Representante Controlador

Timara de Souza Miranda

Representante Controlador

Marco Antonio Lima de Gusmão

Representante Controlador

Benedito Passos Góes
Manoel da Silva Pereira Junior

sumário

Representante Minoritário
Representante Funcionários
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Conselho Fiscal

Membros Efetivos
Adelia Maria Macedo Monteiro

Representante Controlador

Maria do Céu Guimarães de Alencar

Representante Controlador

José Maria Tavares Teixeira

Representante Minoritários

Membros Suplentes
José Alberto da Silva Colares

Representante Controlador

José Munhôs Nina

Representante Controlador

Oscarina de Souza Rodrigues

Representante Minoritários

Diretoria Colegiada
Augusto Sergio Amorim Costa
Jorge Wilson Campos e Silva Antunes
Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo
Márcia Regina Maués da Costa Miranda
Eugênio Luís de Sousa Pessoa
Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva

sumário

Diretor-Presidente
Diretoria de Crédito e Fomento
Diretoria Financeira
Diretoria Administrativa
Diretoria de Tecnologia
Diretoria de Controladoria, Planejamento e Relações com Investidores
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Na forma do art. 19, do Estatuto Social,
o Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada, composto de no máximo 6 membros e no mínimo 4 membros
efetivos e mesmo número de suplentes,
será eleito pela Assembleia Geral, ficando
assegurada, na sua composição, a participação do Diretor-Presidente do Banpará e
o assento de 1 representante dos acionistas
minoritários; 1 representante dos empregados, observado o disposto no Parágrafo
Único do Artigo 13 deste Estatuto, e do Secretário de Estado da Fazenda. O Presidente do Conselho de Administração é indicado
pelo Acionista Controlador. O representante dos acionistas minoritários é indicado
entre os acionistas minoritários e eleito em
Assembleia Geral. O Estatuto Social assegura, no art. 13, Parágrafo único, alínea “a”, a
representação dos empregados do Banco
no Conselho de Administração e na Diretoria Colegiada, conforme o que estipulam,
respectivamente, o art. 19 e Parágrafo Primeiro do art. 27 deste Estatuto, sendo os
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representantes no Conselho de Administração, efetivo e suplente, escolhidos em
eleição direta, desde que atendam aos seguintes requisitos: tempo de serviço efetivo
não inferior a 5 anos; exercício de cargo até
2 níveis hierárquicos imediatamente abaixo da Diretoria Colegiada, quer de gestão
ou de assessoramento por, no mínimo, 18
meses; não estar respondendo a processo
administrativo disciplinar e preencher os
demais requisitos legais. O representante
dos empregados no Conselho é escolhido
mediante prévio processo eleitoral. A eleição ocorre em Assembleia Geral. GRI G4-51
De acordo com o art. 27 do Estatuto Social, a Diretoria, investida de poderes que
a Lei e este Estatuto lhe conferem para a
realização dos objetivos sociais e a prática
dos atos necessários ao funcionamento do
Banco, organizada sob a forma de Colegiado, será composta de no mínimo 3 e no
máximo 6 membros, acionistas ou não do
Banco, eleitos e destituíveis pelo Conselho

de Administração a qualquer tempo, constituída por 1 Diretor-Presidente e os demais
denominados apenas Diretores. GRI G4-40
De acordo com o §2º do art. 27 do Estatuto Social, a Diretoria Colegiada pode criar
Comitês consultivos, deliberativos e consultivos e deliberativos, estruturados como
órgãos colegiados e multidisciplinares, com
composição de no mínimo 3 funcionários
de carreira, sendo observadas ainda as seguintes disposições: I - Os Comitês terão
regulamento próprio aprovado pela Diretoria Colegiada, no qual serão estabelecidas
as atribuições e competências necessárias
para o fim visado pela Administração; II A criação, organização, modificação ou extinção dos Comitês deverá ser objeto de
deliberação da Diretoria Colegiada, formalizada por meio de Portaria do Diretor-Presidente. GRI G4-51
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Não existe um processo estabelecido

e

Estatuto Social. O papel desempenhado

para garantir a prevenção e administração

aprova votos relacionados à atualização

por ele consiste na orientação geral

de conflitos de interesse. Isto se dará

de

missão,

dos negócios, estabelecendo políticas e

mediante a análise do caso concreto. O

visão e valores, definição de estratégias,

diretrizes gerais, além de deliberar sobre

políticas e metas relacionadas a impactos

determinadas matérias de sua alçada

econômicos,

exclusiva, conforme descreve o Estatuto.

Diretor-Presidente, conforme art. 19 do
Estatuto Social, participa do Conselho de
Administração na condição de membro
efetivo. O Conselho de Administração
também possui, na condição de membro
suplente, o Diretor de Controladoria e
Relações com os Investidores. O acionista
controlador possui mais de 99% das ações
do Banco. GRI G4-41
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A

Diretoria

propósito,

Colegiada
declaração

ambientais

e

aprecia
de

sociais

da

organização. Neste caso, quando a matéria
está inserida na competência do Conselho
de Administração, na forma do art. 23 do
Estatuto Social, a proposta é submetida a
exame e deliberação deste órgão. GRI G4-42
A competência do Conselho de
Administração está descrita no art. 23 do

GRI G4-45

É da competência do Conselho de
Administração

aprovar

as

políticas

e

diretrizes gerais da Instituição, na forma do
art. 23 do Estatuto Social. GRI G4-48

Relatório de Sustentabilidade 2015

46

Ética e Governança

Remuneração dos Administradores GRI G4-51

A Política Institucional de Remuneração
dos Administradores do Banco consiste em
um conjunto de princípios e regras que visam disciplinar o processo de remuneração
dos administradores da Companhia, com
fundamento na Resolução n° 3.921/2010,
do Conselho Monetário Nacional (CMN),
bem como nas boas práticas de gestão de
riscos vigentes no mercado financeiro e
nas Políticas Institucionais do Banco voltadas ao gerenciamento de riscos.
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Tem por objetivo geral promover o
desenvolvimento de remuneração compatível com a estratégia global de gestão de
riscos, a qual deve ser formulada de modo
a não incentivar comportamentos capazes
de elevar a exposição da Instituição a riscos
acima dos níveis considerados prudentes a
curto, médio e longo prazo.
E tem por objetivo específico estabelecer as seguintes diretrizes e práticas institucionais: a) fixação da remuneração dos
administradores em consonância com a

Resolução n° 3.921/2010-CMN; b) estabelecer, com periodicidade anual, a revisão
da Política; c) alinhar a Política ao gerenciamento da gestão de riscos; d) adequar a
Política às melhores práticas de mercado;
e) compatibilizar a Política com as metas e
a situação financeira atual e esperada da
Instituição.
A Política abrange apenas os membros
da Diretoria Colegiada e Conselho de Administração.
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Comitês
Os Comitês são diretamente ligados à Presidência do
Banco e funcionam com o objetivo de gerir e encaminhar
propostas e opiniões aos assuntos, agregando maior valor
às tomadas de decisões do Conselho de Administração, aumentando a qualidade dos processos decisórios do Banco.

Comitê de Controles
Internos e Risco
Operacional

Comitê de Risco de
Mercado e Liquidez

Comitê de
Crédito da
Agência

sumário

Comitê de Risco
de Crédito

Comitê de
Análise de
Crédito

Comitê de
Prevenção à
Lavagem de Dinheiro

Comitê
Deliberativo de
Crédito

Comitê de
Planejamento
Estratégico

Comitê de
Remuneração

Comitê de
Consistência
das Informações
Contábeis

Comitê de
Governança
Tributária

Comitê de
Relações
Trabalhistas

Comitê
Disciplinar

Comitê de
Segurança Física
e Lógica

Comitê de
Tecnologia da
Informação
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Compromisso com Iniciativas Externas
GRI G4-14 | G4-15 | G4-16

De acordo com o entendido na Declaração Rio 92, a adoção do Princípio da
Precaução protege a organização de riscos
potenciais que ainda não podem ser identificados. Este princípio integra os processos
administrados pelo Banpará, sendo evidenciado em diversas políticas formalizadas e
estabelecidas pela Alta Administração. As
políticas citadas contemplam diretrizes de
gerenciamento de processos, riscos e controles, bem como mecanismos e metodologias voltadas ao monitoramento das atividades operacionais além de projeções
realizadas tendo como foco principal a proteção do capital dos investidores, dentre
eles, a própria sociedade.
Entre as políticas mencionadas, temos:
Política Institucional de Crédito Comercial,
Fomento e Câmbio; Política de Gerenciamento do Risco de Mercado, Crédito, Liquidez e Operacional; Política de Gestão
Financeira, Política de Prevenção à Lava-
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gem de Dinheiro; Política de Segurança da
Informação; Política de Responsabilidade
Socioambiental; Política de Divulgação de
Informações; Política de Apreçamento, todas trazendo tópicos contendo diretrizes
relacionadas ao princípio da precaução visando assegurar o fortalecimento do Banco
como agente desenvolvedor da economia e
dos aspectos sociais e regionais.
As medidas adotadas, além de protegerem o capital, contribuem direta e indiretamente para o fortalecimento do patrimônio
institucional, para a eficiência na gestão e
para o alcance dos resultados esperados
pelos acionistas, possibilitando direcionamentos cada vez maiores nos projetos voltados ao desenvolvimento do Estado.
Nesse sentido, o Banco aderiu de forma voluntária o Sistema de Autorregulação
Bancária – SARB da Federação Brasileira
de Bancos – FEBRABAN, o qual estabelece
uma série de compromissos de conduta

que, em conjunto com as diversas outras
normas aplicáveis às atividades bancárias,
contribuem para que o mercado funcione
de forma ainda mais eficaz, clara e transparente em benefício do consumidor, da
sociedade e contribuindo para um sistema
financeiro saudável, ético e eficiente.
O Banpará reconhece que é possível ir
além do estritamente legal a fim de melhor
atender os consumidores e os anseios da
sociedade diante de um setor tão importante. E o uso do Selo de Autorregulação
Bancária representa o compromisso público do Banco e o efetivo cumprimento das
normas do SARB, e fortalece o relacionamento e a responsabilidade da Instituição
na busca da melhoria contínua e de suas
relações com a sociedade e com os seus
clientes.
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Gestão de Riscos

Gerenciamento de Riscos e Controles Internos
O Banpará vem ampliando e incorporando cada vez mais na sua cultura organizacional uma postura autocrítica e competitiva, características imprescindíveis para
enfrentar o aumento da complexidade nos
negócios.
A dinamicidade das alterações nos cenários de risco exige um sistema ágil e eficiente no que se refere à monitoração e à
cobrança de ações efetivas das unidades,
com o objetivo de aprimoramento contínuo da gestão de riscos e controles, visando contribuir cada vez mais para o alcance
das metas estratégicas.
Em 2015, o Banco, em trabalho de desenvolvimento do gerenciamento dos riscos e aperfeiçoamento dos controles internos, realizou implementações relacionadas
aos processos tecnológicos, à continuidade
dos negócios, à conformidade da TI com as
melhores práticas de mercado. O aprimoramento da gestão das perdas operacionais registradas com a emissão de relatórios e reporte à Alta Administração acerca
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Estruturas criadas ou adequadas
em 2015:
Abertura de novas unidades, em atendimento ao seu Plano de expansão; Criação do
Núcleo de Qualidade em TI – NUTEC, visando
assegurar a condução dos processos e produtos desenvolvidos na área de Tecnologia e
garantir a conformidade da TI às melhores
práticas de mercado; Criação do Núcleo de
Relações com Investidores – NURIN, visando
estabelecer relação entre a administração,
acionistas, seus representantes e os demais
agentes que atuam no mercado de capitais.
das principais ocorrências e das medidas
de tratamento tomadas para mitigação dos
riscos, evidenciando o comprometimento
regulamentar e de conformidade com o
Banco Central, com os clientes, investidores e com o desenvolvimento do Estado.
Os investimentos em estrutura organizacional e de pessoal, desenvolvimento
tecnológico, assim como pelas iniciativas
direcionadas à capacitação e à qualificação

dos funcionários, especialmente por meio
do ensino à distância (EAD), considerando
a amplitude e o crescimento institucional,
confirma o compromisso do Banco com
o fortalecimento do tripé que sustenta a
estrutura dos controles internos: processos, pessoas e sistemas. Nesse sentido,
as unidades do Banco vêm demonstrando
progressivo crescimento relativo ao gerenciamento dos controles intrínsecos às suas
áreas, possibilitando a minimização de potenciais impactos provocados por deficiências, inadequações ou falhas relacionadas
às suas atribuições.
O Banpará, por meio da instituição de
políticas, consolida um conjunto de diretrizes globais de atuação, expressas pela Alta
Administração, objetivando disciplinar o
seu ambiente de controle interno, em consonância com as suas convicções estratégicas e valores éticos, que delineiam a filosofia administrativa do Banco, a qual por sua
vez influencia a cultura e o modo de condução dos negócios.
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O processo de governança prevê a revisão dessas políticas, no mínimo anualmente, para readequação de estratégias e diretrizes visando o aprimoramento com base
nos cenários vivenciados.
A estrutura de gerenciamento de riscos e controles internos do Banco, abaixo
descrita, permite a identificação, avaliação, monitoração, controle e mitigação dos
eventos de riscos, cujas atribuições e competências de cada unidade, denotam uma
gestão descentralizada, onde cada gestor,
pela expertise relacionada aos processos
inerentes à sua unidade, tem a capacidade
de avaliar e graduar os riscos de suas atividades, bem como propor ou implementar
medidas de saneamento e mitigação dos
riscos de forma mais rápida e eficiente: GRI
G4-DMA FS4

• Diretoria de Controladoria, Planejamento
e Relações com os Investidores – DICOP:
Fixar as estratégias e as diretrizes globais da gestão de riscos, controles internos, compliance e prevenção à lavagem
de dinheiro, determinando os papéis e
níveis de responsabilidades por meio da
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divulgação de políticas institucionais que
devem ser observadas e cumpridas por
todas as áreas envolvidas, de forma a assegurar que os procedimentos realizados
estejam de acordo com as normas vigentes e alinhados às diretrizes estratégicas
da instituição.
• Superintendência de Controles e Gerenciamento de Riscos – SUCOR: Administrar
o conjunto de procedimentos necessários
para implementação de políticas e procedimentos de controles internos, conformidade, prevenção à lavagem de dinheiro e
gerenciamento de riscos corporativos do
Banco, bem como disseminar a cultura de
controles, riscos e prevenção, subsidiando a Alta Administração com informações
relevantes à tomada de decisões relativas
aos assuntos anteriormente mencionados.
• Núcleo de Auditoria Interna: Assessorar a
Alta Administração no cumprimento das
responsabilidades de supervisão, analisando e assegurando a observância por
parte do Banco, das políticas, normas e
procedimentos determinados, reportan-

do os assuntos mais relevantes por meio
de sumário executivo de auditoria.
• Demais Unidades: Monitorar as ocorrências de eventos relacionados à gestão
de risco operacional de seus processos,
sistemas e contratos, identificando as
causas da materialização dos eventos, as
formas de mitigação e de controle, comunicando à Gerência de Controles Internos
e Risco Operacional os fatos relevantes
no intuito de manter em níveis aceitáveis
as exposições, dentro do apetite de risco
da Instituição.
• Comitês: Integram a estrutura de gerenciamento de riscos e controles os seguintes comitês: Comitê de Risco de Mercado
e Liquidez (COMLIQ); Comitê de Risco de
Crédito (CORIS); Comitê de Controles Internos e Risco Operacional (CI e RO). Além
desses, temos os comitês voltados a assuntos específicos relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Comitê de
Consistência das Informações Contábeis;
Comitê de Tecnologia da Informação; Comitê de Planejamento Estratégico; e Comitê de Segurança Física e Lógica.
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As atividades do Banpará são organizadas em estruturas formalmente
instituídas para viabilizar o alcance dos
objetivos estratégicos e resultados almejados, estabelecendo linhas de subordinação, coordenação e comunicação, delineando um arcabouço para o
planejamento, execução, controle e monitoramento de seus processos, com a
finalidade de ampliar os negócios, melhor atingir seu potencial administrativo e a qualidade dos controles internos.

a carteira, tendo por objetivo a adoção de
medidas corretivas para o alcance dos resultados esperados.

de estresse, utilizando a Asset Liability Management – ALM como ferramenta para gerenciar o fluxo de caixa.

Riscos Financeiros

As práticas de gerenciamento e controle dos riscos financeiros, utilizadas pelo
Banpará, estão em conformidade com as
Resoluções que dispõem sobre a implementação da estrutura de gerenciamento
desses riscos e as Políticas Institucionais
de Gerenciamento de Risco de Mercado, de
Crédito e de Liquidez.

As posições/exposições ao risco de
mercado são monitoradas diariamente
com a avaliação do valor em risco (VaR) e da
identificação dos fatores que predispõem a
elevação desse risco. A realização do backtesting’s permite verificar periodicamente a
aderência do modelo de cálculo de VaR, em
face da natureza e complexidade das operações.

Avaliação e Gerenciamento de Riscos
O Banpará realiza o gerenciamento
dos riscos a partir da avaliação qualitativa
e quantitativa dos riscos financeiros e operacional, com a utilização de sistemas que
realizam a mensuração dos riscos de mer-

No condizente ao risco de crédito, a Instituição realiza o monitoramento global da
carteira de crédito e identifica indicadores
de risco de crédito. As análises são realizadas considerando também a simulação de
cenários de estresse.

cado, liquidez, crédito e operacional. São

Com relação ao risco de liquidez, as

utilizadas ferramentas com capacidade de

avaliações são realizadas com base no mo-

construção de projeções para diversos ce-

nitoramento diário da margem de liquidez,

nários que afetem direta ou indiretamente

tanto em cenário de normalidade quanto
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Risco Operacional
O gerenciamento do risco operacional
qualitativo tem como objetivos principais
aperfeiçoar os processos e reduzir a probabilidade da ocorrência de perdas financeiras. A gestão desse risco está alinhada aos
preceitos da Resolução CMN nº 3.380/2006,
e agrega as seguintes características de
acordo com as melhores práticas do mercado financeiro: identificação, avaliação e
mitigação dos riscos operacionais inerentes aos negócios por meio da ativação dos
planos de ação e monitoramento.
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Na quantificação dos riscos operacionais, o Banpará adota a metodologia da
Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada (APAS) para a apuração semestral
da exposição dos ativos ponderados pelo
risco operacional (RWAOPAD), considerando nos cálculos o IE (Indicador de Exposição
ao Risco Operacional) e o IAE (Indicador Alternativo de Exposição ao Risco Operacional), conforme estabelecido pela Circular nº
3.640/2013, e Circular nº 3.675/2013, ambas emitidas e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Autoavaliação

Monitoramento

do e assegurando a observância por parte

Considerando o modelo de gestão
descentralizada adotado pelo Banco, os
gestores, mediante atividades contínuas
de monitoramento, avaliam a modificação
de cenários e a adequação das medidas
implementadas para mitigação dos riscos
corporativos. Além desse monitoramento
contínuo, os processos são periodicamente avaliados por meio das autoavaliações
e pelas auditorias interna e externa sob o
foco de identificação de eventos de riscos e
melhoria nos controles.
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Periodicamente é aplicada a metodologia de autoavaliação para monitoramento do risco residual, visando identificar as
maiores fragilidades e estabelecer a obrigatoriedade de planos de ação para mitigação dos riscos relacionados.

Auditoria Interna
GRI G4-DMA FS4

A auditoria interna assessora o Conselho de Administração no cumprimento das
responsabilidades de supervisão, analisando Banco, das políticas, normas e procedimentos, utilizando-se de uma abordagem
sistemática e disciplinada com foco na gestão corporativa, gestão de riscos, processos

rência de Numerário, com a finalidade de
examinar os controles das atividades de Tesouraria e dos equipamentos eletrônicos.

Auditoria Externa
GRI G4-DMA FS4

O trabalho executado pela auditoria
independente tem importante contribuição
para a melhoria dos processos operacionais
da Instituição, uma vez que os pontos
eventualmente levantados são tratados
internamente por meio de planos de
ação elaborados com base na indicação
do auditor externo e na manifestação
da Administração do Banco, para que se
promovam as providências necessárias
de aperfeiçoamento dos processos e
consequente mitigação dos riscos.

e controles internos, reportando os assuntos mais relevantes por meio de sumários
executivos de auditoria.
No ano de 2015, o Núcleo de Auditoria
Interna realizou 7 Auditorias Operacionais,
distribuídas entre 4 agências e 3 unidade
da Matriz, e 48 procedimentos de Confe-
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Gestão de Capital
GRI G4-EC1

O gerenciamento de capital tem como
objetivo principal o processo contínuo de
avaliação e monitoramento do capital mantido pelo Banco versus o capital necessário
para fazer face aos riscos a que a está exposto. A avaliação é realizada considerando os objetivos estratégicos, as projeções
orçamentárias e as exposições projetadas
para um horizonte de 5 anos e monitoradas mensalmente por meio das posições
realizadas.
Referente à exigência mínima de capital estabelecida pela autoridade monetária, que corresponde ao Índice de Basileia,
cujo valor em conformidade com Basileia III
espelha a relação entre o capital da instituição e as exposições aos riscos de suas
operações, o Banco encerrou o exercício de
2015 com índice de 20,7%, bem acima dos
11% estabelecidos pelo BACEN, demonstrando um índice de solvabilidade capaz
de cobrir suas exposições aos riscos, sem
comprometer sua margem operacional.
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Índice de Basileia

31/12/2015

31/12/2014

Patrimônio de Referência – PR

682.236

565.499

Nível I

682.236

565.499

Capital Principal

682.236

565.499

Capital Complementar

-

-

Nível II

-

-

Ativos Ponderados pelo Risco – RWA

3.293.477

2.912.040

Exposição ao Risco de Crédito – RWACPAD

3.005.769

2.662.622

Exposição ao Risco de Variação da Taxa de Juros Prefixadas –
RWAJUR1

3.595

3.420

Exposição ao Risco de Variação Cambial – RWACAM

1.239

2.908

282.875

243.090

80.922

52.151

Valor da Margem

239.031

193.024

Índice de Basileia Banpará – IB

20,71%

19,42%

Exposição ao Risco Operacional – RWAOPAD
Risco Banking – RBAN
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Gestão da Inadimplência
Em 2015, o Banpará, preocupado com
o superendividamento de clientes pessoa
física, deu continuidade à implantação
da Política de Controle de Endividamento
para a carteira de crédito comercial pessoa física. Essa política contempla o fluxo
de cálculo de limites de crédito potencial,
de capacidade de pagamento e de limites
por modalidade, assim como o processo de
avaliação de risco de crédito na concessão
(com a classificação de risco clientes com
base em régua de rating própria do Banpará).
Todo o fluxo será realizado por meio
do Sistema de Avaliação de Risco e Crédito
na Concessão (X-Risk) e pelo Totalizador de
Crédito, ferramenta consolidadora que se
comunica com todos os legados do Banco,
unificando as informações a fim de que os
limites globais e de comprometimento de
renda dos clientes (os valores já utilizados
em operações anteriores são consolidados
para a identificação de limites remanescentes) estejam sempre alinhados à política de
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concessão de operações. Também está em
fase de implantação o Projeto de Estorno,
o qual se refere ao desfazimento de operações no Sistema de Crédito Comercial,
otimizando o processo de concessão e diminuindo o risco operacional e de imagem
do Banco junto ao mercado financeiro. GRI
G4-PR3

Estratégias para Redução da
Inadimplência GRI G4-DMA FS3

• Criação do Grupo de Trabalho para recuperação do crédito pessoa jurídica;
• Treinamento para gestão dos processos
de recuperação de crédito pessoas física
e jurídica;
• Normatização dos procedimentos a serem adotados pelas agências para a renegociação e recuperação do crédito;
• Implementação do projeto de automati-

• Melhorias no sistema de renegociação

zação de registros na Serasa para o pro-

de crédito pessoa jurídica, permitindo

duto de microcrédito Banpará Comunida-

a renegociação de créditos em situação

de;

de normalidade, atraso, inadimplência e
CBP, através de repactuações e/ou renegociações através de múltiplos contratos;
• Implementação da trava de inadimplência pessoa física (10%), especificamente
para o produto Empréstimo Parcelado;
• Implementação da trava de inadimplên-

• Implementação do projeto de automatização do Termo de Acordo Judicial (3ª
fase do projeto de renegociação pessoa
jurídica);
• Criação de Cartilha de Educação Financeira e disponibilização no site do Banco,
para incentivo ao crédito consciente e redução da inadimplência. Esta ação atende

cia para as operações do produto de mi-

ainda o plano de ações da Política de Res-

crocrédito Banpará Comunidade, de 5%;

ponsabilidade Socioambiental do Banco.
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Projetos
• Renegociação Pessoa Jurídica: 3ª fase em

de Acordo Judicial e emissão de todos os
relatórios necessários para a boa gestão
das renegociações PJ.
• Gestão de Inadimplência Pessoa Física:
1ª fase em andamento. Permitirá a automatização da Confissão de Dívida Pes-

• Índice de Inadimplência
de 15 a 90 dias de 0,81%;
• Índice de Inadimplência
> 90 dias de 1,02%;
• Índice de Cobertura
acima de 90 dias de
4,67%.

soa Física, a automatização da régua de
cobrança e a automatização da esteira de
votação dos comitês para renegociação.

Perspectivas de Cobrança e
Recuperação para 2016:

das renegociações efetuadas via Termo

Indicadores de
Inadimplência em 2015:

andamento. Permitirá a automatização
• Redução
da
Inadimplência
Pessoa
Física para 0,61%;
• Redução
da
Inadimplência
Pessoa
Jurídica para 8,46%;
• Não ultrapassar o saldo
em CBP de Pessoas
Físicas de R$217.878 mil;
• Não ultrapassar o saldo
em CBP de Pessoas
Jurídicas de R$85.391
mil.

Resposta ao Risco:
Ações de melhoria em 2015
• 221 Planos de Ação ativados;
• Identificação do Banco Cedente nos
pagamentos de boletos de cobrança nos
ATMs;
• Instalação de 100% do parque de
autoatendimento;
• Ampliação da rede própria de fibra óptica;
• Implantação do projeto Grupo Econômico,
garantindo a qualidade da concessão de
crédito para pessoa jurídica;
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• Automatização do recebimento de
demandas pelo site Banpará (aba
Ouvidoria);
• Implantação do Sistema de Gestão
Estratégica;
• Aprovação da Política de Responsabilidade
Socioambiental (PRSA);
• Divulgação periódica das ações e outros
temas de caráter socioambiental por meio
dos canais de comunicação do Banco;

• Acesso ao Sistema de Dados de Registro
Geral da Polícia Civil, para análise de
documentos suspeitos;
• Monitoramento das transações também
nos dias não úteis;
• Disponibilização do SmartCard aos
clientes, o que previne contra a incidência
de fraude por clonagem de cartão;
• Automatização dos bloqueios judiciais no
sistema BacenJud.
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Compliance
O Sistema de Controles Internos, integrado pelo módulo de Atividades Mandatórias, procede à monitoração da conformidade referente ao envio de documentos
obrigatórios aos órgãos reguladores. Este
módulo, além de alertar com antecedência
os responsáveis pela prestação das informações sobre os prazos regulamentares,
notifica os superiores hierárquicos quando
não há registro do envio dos documentos
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No ano de 2015, foram encaminhados pelas unidades do Banpará um total 3.036 documentos, sendo que 2.877 tiveram seu envio
tempestivo e 181 tiveram envio com atraso,
o que representou um percentual de 94,08%
de conformidade e 5,92% de inconformidade.
As inconformidades registradas passarão
por análise visando à identificação das causas e a respectiva correção das falhas, deficiências ou inadequações com a finalidade de
evitar a recorrência do atraso no cumprimento das demandas.

nas datas previamente parametrizadas
para que sejam tomadas as ações necessárias ao cumprimento e respectivo registro
referente ao envio/reenvio dos documentos, justificativas pelo não cumprimento ou
atrasos, possíveis ocorrências e multas.
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Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e
ao Financiamento ao Terrorismo
O Banpará possui uma Política Institucional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro – PLD, conjunto de medidas preventivas
de combate à lavagem de dinheiro estabelecido pela Diretoria Colegiada. E ainda
disponibiliza na intranet um canal para denúncias de situações relacionadas à PLD,
exclusivo a funcionários. GRI G4-58
O Sistema de Rastreamento de Capitais de Origens Ilícitas – SIRCOI realiza a
detecção das movimentações financeiras
atípicas, parametrizado com os seguintes
enquadramentos: Movimentação de Altos
Valores; Movimentação de Conta Parada;
Aumento no Volume de Depósitos; Depósitos Numerosos; Movimentação Incompatível com a Renda/Faturamento e Mudança
Repentina na Movimentação.
No ano de 2015, o referido sistema
identificou 3.375 clientes com movimentações financeiras atípicas. Desse total, 196,
entre clientes e suas partes relacionadas,
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foram submetidos ao Comitê de Prevenção
à Lavagem de Dinheiro, que decidiu pela comunicação de todos os 196 ao Conselho de
Controle de Atividades Financeiras – COAF,
por movimentação financeira com indícios
de crime de lavagem de dinheiro, conforme
preceitua a Lei n° 9.613/1998, art. 11, inciso
II, § 2°, comunicação de boa-fé. GRI G4-SO3
Em 2015, o Banco teve 5 casos confirmados de desvio de valores de contas de terceiros; 6 casos de punição ou demissão
de funcionários por corrupção. E 3 casos
de demissão devido a Processo Administrativo Disciplinar – PAD. GRI G4-SO5
Em 2015, o Banpará implementou a
funcionalidade de Alerta PLD (Prevenção
à Lavagem de Dinheiro) cujo objetivo principal é controlar as significativas variações
anuais de Faturamento e Lucro Líquido dos
clientes pessoa jurídica por meio de men-

sagens de alerta via e-mail às áreas responsáveis pela PLD (Área de Controle e Gerenciamento de Riscos , Área de Retaguarda de
Crédito Comercial e Área de Cadastro Único) para serem adotadas medidas necessárias conforme a atribuição de cada uma.
O Banco divulga a todos os funcionários a Politica Institucional de Prevenção
a Lavagem de Dinheiro, disponibilizada na
Intranet para conhecimento e aplicação
por todos. Em 2015, pautado na Circular
BACEN n° 3.461/2009 e o Normativo SARB
n° 011/2013 da FEBRABAN, promoveu treinamentos na modalidade à distância (EAD)
sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro
e sobre Controles Internos e Compliance,
com foco na Resolução CMN n° 2.554/1998,
direcionados aos funcionários de agências e postos que exercem as funções de
Gerente, Coordenador, Caixa e às equipes
de atendimento e equipes de serviços de
cobrança, bem como à Matriz cujo direcionamento foi aos funcionários que exercem
as funções de Superintendentes, Chefes de
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Núcleo, Presidente CPL, Gerentes, Analistas e Gerentes de Projetos, totalizando 171
funcionários treinados. GRI G4-SO4
Dentre as medidas preventivas de combate à lavagem de dinheiro estão as políticas: Conheça seu Cliente, Conheça seu Funcionário e Conheça seu Parceiro.
Sansões Monetárias
GRI G4-SO8

O valor registrado na Base de Perdas referente a todos os eventos de multas totalizou R$94.413 no ano de 2015. Sendo
descumprimento de legislação regulatória R$60.924, descumprimento de Legislação Fiscal/Não Recolhimento de Tributos
R$32.383 e descumprimento de Normas
Internas R$1.105. Não há um valor limite a partir do qual se considera um valor
significativo de multa.

Política Conheça seu Cliente
GRI G4-SO3

Esta política é de extrema importância
para a prevenção à lavagem de dinheiro e
financiamento ao terrorismo. Seu principal
objetivo é conhecer a origem e a constitui-
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ção do patrimônio e dos recursos financeiros dos clientes através de diversos procedimentos recomendados pelo Comitê de
Basileia.
A relação dos funcionários com os clientes obedece a procedimentos de reconhecimento do real interesse do indivíduo em
se tornar cliente do Banpará e de avaliação
de compatibilidade de sua vida profissional com seu patrimônio e sua capacidade
financeira. O cumprimento desses procedimentos reduz os riscos da utilização indevida dos produtos e serviços do Banco, além
de proteger sua reputação.
Um dos principais instrumentos dessa
política é o cadastro de clientes, pois identifica, avalia e registra as informações das
pessoas naturais e jurídicas na contratação
de produtos e serviços financeiros.
Como prevenção, o Banpará definiu
setores com os quais não deseja operar e
setores e pessoas que recomenda a adoção
de procedimentos reforçados à diligência
contínua:

Não deseja operar:
• Bingos;
• Empresas sediadas em praça de fronteira;
• Empresas offshore (localizadas em paraísos fiscais e que buscam privilégios tributários);
• Clientes registrados nas listas restritivas
(interna, nacional (CGU) e internacional(ONU, OFAC)).

Procedimentos reforçados e diligência
devida:
• Empresas de fomento
mercantil (factorings);

comercial

ou

• Casas lotéricas;
• Agências de viagens;
• Igrejas, templos e congregações religiosas;
• Organizações não-governamentais (ONGs);
• Pessoas Expostas Politicamente (PEPs);
• Pessoas citadas em mídia negativa (lavagem
de dinheiro e/ou crime antecedente);
• Clientes que realizam operações de câmbio.
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Listas Restritivas GRI G4-HR9
Lista da OFAC

Lista da ONU

Trabalho Escravo e Infantil:

É uma blaklist publicada pela Office
of Foreign Assets Control Regulations
(OFAC), órgão de controle de ativos
estrangeiros do Departamento do
Tesouro dos Estados Unidos, contendo países-alvo estrangeiros e regimes, terroristas, narcotraficantes
internacionais, além daqueles envolvidos em atividades relacionadas à
proliferação de armas de destruição
em massa e outras ameaças à segurança nacional, à política externa
ou à economia norteamericana, aos
quais foram impostas sanções econômicas e comerciais com base na
política externa dos Estados Unidos
e os objetivos de segurança nacional.

É uma blacklist publicada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas,
contendo pessoas e entidades ligadas
a grupos, associações ou organizações terroristas contra as quais foram
impostas sanções de congelamento
de fundos, outros ativos financeiros
ou recursos econômicos, incluindo os
fundos derivados de bens que, direta ou indiretamente, lhes pertençam
ou que estejam sob o seu controle.

O banco realiza pesquisas sobre pessoas jurídicas que tenham sido flagradas pelo Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE) submetendo trabalhadores à condição análoga à de escravidão, ou que possuam indícios de
utilização de trabalho infantil, de acordo com a atividade desempenhada.

Ademais, estamos em fase de implementação de mecanismos
de análise prévia de identificação de risco antes da concessão, que
irão possibilitar o cumprimento das exigências, como questionário
e declaração específica de sustentabilidade e responsabilidade

sumário

socioambiental que serão disponibilizados aos clientes e que irão
complementar o Relatório de Visita, necessários antes da concessão
do crédito, respaldando a Instituição e prevenindo riscos como do
trabalho infantil ou análogo a escravo, dentre outros. GRI G4-DMA FS2
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Política Conheça o seu Funcionário

Política Conheça o seu Parceiro

A política Conheça seu Funcionário baseia-se em procedimentos que visam evitar
a contratação ou vínculo com funcionários
envolvidos em crimes de lavagem de dinheiro e identificar situações consideradas suspeitas. Após a contratação, os superiores
devem conhecer os seus funcionários nos
diversos setores de suas vidas sempre se
atentando para alterações comportamentais fora do comum. Caso haja a percepção
de comportamentos atípicos, o superior
deve comunicar ao Núcleo de Auditoria que
cuidará da apuração e análise da movimentação financeira dos funcionários.

Essa política baseia-se na adoção de regras e procedimentos e controles internos
a fim de identificar possíveis parceiros comerciais suspeitos antes de uma contratação evitando a possibilidade de realização
de lavagem de dinheiro e financiamento do
terrorismo. Dessa forma, o Banco se resguarda de possíveis realizações de negócios inidôneos.
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Ações de Monitoramento
Prevenção à Lavagem de Dinheiro
• Ferramentas para a monitoração de operações;
• Clipping de notícias;
• Listas restritivas;
• Comunicações internas;
• Requerimentos de autoridades;
• Consultas e denúncias feitas por outras
instituições.
Metodologias de Investigação
• Definidas no Manual de Normas e
Procedimentos de Prevenção à Lavagem
de Dinheiro.
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Segurança Empresarial
A segurança empresarial no Banpará,
sempre buscando as melhores práticas,
tem por pressuposto a proteção dos bens
(físicos e pessoais), das instalações e das informações da empresa, atuando tanto preventiva quanto reativamente, assegurando
através de suas técnicas, conhecimentos e
sistemas a segurança e a disponibilidade
necessárias às atividades fins da Instituição. Assim, além de atuar sob três vertentes, quais sejam: Segurança da Informação;
Segurança Física e Patrimonial; e Prevenção
e Combate à Fraude Eletrônica, a Segurança Empresarial do Banpará busca os meios
protetivos necessários à continuidade do
negócio, através de seus Planos de Continuidade – PCN e Plano de Recuperação de
Desastres – PRDs. Tudo constituído por um
conjunto de controles, representados por
procedimentos, processos, estruturas organizacionais, políticas e normas, além de
soluções de Tecnologia da Informação.
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A Segurança da Informação tem por objetivo precípuo a proteção das informações
nos aspectos de confidencialidade, integridade e disponibilidade.

R$30.356 mil foram investidos em

segurança física e patrimonial, sendo que
66,3% desse valor foram investidos em
itens diferenciados de segurança que valorizaram e reforçaram ainda mais a integridade física e patrimonial da Instituição.
A Prevenção à Fraude Eletrônica atua
sob a premissa de evitar e/ou diminuir prejuízos financeiros aos clientes e à Instituição.
A Segurança Física e Patrimonial atua
de forma a resguardar os ambientes do
Banco, bem como, seus bens, incluídos
neste rol clientes, usuários e funcionários,
gerenciando o cumprimento dos requisitos de segurança das diversas unidades do
Banco. A continuidade atua com o objetivo
de fazer com que a empresa, em casos de
incidentes, continue com suas atividades

normalmente, seja no atendimento ao público, seja nas suas rotinas enquanto empresa.
A segurança empresarial não depende
apenas do departamento de segurança da
empresa, mas envolve todos os setores e
todo o seu pessoal. Sendo assim, a observância dos normativos internos e dos procedimentos de segurança é de fundamental importância para mitigação dos riscos
de sinistros.
O Banpará está adequado a todos os
itens de segurança exigidos por Lei, em
atendimento à Portaria DPF n° 3.233/2012,
e, em 2015, a Instituição não identificou nenhum caso de não observância de leis ou
regulamentos na área de segurança.
Quanto às queixas e reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade do cliente, foram efetuadas um total de
659 demandas, divididas da seguinte forma: GRI G4-SO8; G4-PR8
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Medidas de Segurança
Atendimento Interno
Canal

Demandas

Deferidas

Indeferidas

SAC

284

117

167

Agências

126

46

80

25

5

20

3

1

2

Outras unidades
Ouvidoria

Atendimento Externo
Canal
Outros Bancos
CSU

Demandas

Deferidas

Indeferidas

207

11*

196

14

-

14

*Os incidentes foram referentes a Fraudes Eletrônicas, com captura de informações.

O Banpará intensificou, em 2015, as

Pensando no reforço da segurança nas

orientações e medidas de prevenção e

unidades, mantém contrato firmado com

segurança a fim de mitigar riscos aos fun-

empresa de vigilância armada terceirizada

cionários, clientes e terceiros, bem como,

e conta com o total de 634 vigilantes que

minimizar o prejuízo em ocorrências de si-

atuam nos postos efetivos e na abertura e

nistros nas suas unidades.

fechamento das unidades.
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Definição de regra para que haja
emissão de cartão de crédito com o
status de bloqueio por fraude, nos casos
de inconsistência nos dados.
Aprimoramento na rotina de ralização de
transações financeiras pelos agente de
Call Center.
Alteração do tipo de validação do chip do
cartão de crédito, diminuindo o risco de
fraude.
Maior celeridade e eficiência nas
análises de suspeitas de fraude pelo
monitoramento da área de segurança.
Celeridade no processo de migração dos
cartões magnéticos para o cartão com
chip.
Padronização dos procedimentos para
o acesso de pessoas às unidades do
Banco.
Padronização dos procedimentos para
solicitação de serviços extraordinários de
vigilância armada.
Implantação do desbloqueio de senha
dos cartões SmartCard pela Unidade de
Resposta Audível (URA).
Elaboração do Plano de Gerenciamento
de Incidentes.
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Valorização dos Funcionários
O Banpará tem uma cultura sólida de
valorização dos seus profissionais e, para
isso, incentiva e produz mecanismos para
o desenvolvimento de competências e de
carreira, garantindo igualdade de condições a todos os seus funcionários.
As metas configuradas no Planejamento Estratégico reportam para uma melhoria
no aprendizado e no crescimento dos funcionários, buscando aprimorar a estratégia
com o programa de desenvolvimento de
funcionários e implantando o programa de
retenção de talentos.
Em 2015, o Banco investiu em diversos
treinamentos aos seus funcionários na capital e em outros estados, promovendo capacitação e desenvolvimento em diversas
áreas, iniciando ainda a aplicação de treinamentos à distância (EaD). E acredita que
essa prática reflete o valor dado aos seus
funcionários e retorna para a Instituição
motivação, empenho, qualificação e melhores resultados.

sumário
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Funcionários e Administradores por
Categoria
O Banco iniciou o ano de 2015 com
1.730 funcionários, aumentou em 12%
o quantitativo durante o ano e encerrou
2015 com 1.941 funcionários, sendo 1.084
do gênero masculino e 857 do gênero feminino, todos admitidos via concurso público,
não cabendo à Instituição contratar trabalhadores legalmente reconhecidos como
autônomos. GRI G4-9 | G4-10

Funcionários por Cargo e Gênero
Cargo

Masculino

Feminino

14

15

Auxiliar de Manutenção

2

0

Auxiliar de Serviços Gerais

6

0

Consultor Sistema Informação

1

0

Diretor

2

1

Diretor Presidente

1

0

Engenheiro

20

5

Escriturário

1

1

Motorista

5

0

107

52

12

10

913

773

1.084

857

Advogado

Técnico Nível Superior
Técnico Bancário
Técnico Bancário Nível Médio
Total

*O Banco possui ainda dois Diretores que são cedidos de outros órgãos e, portanto, não fazem parte do
quadro funcional do Banco.
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O Banpará está presente em todas
as regiões do Estado, com número
mais expressivo em Belém e região
metropolitana.

sumário
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Subordinados à Presidência, 32 funcionários fazem parte da governança na
administração do Banco, dentre Diretores,
Chefes de Núcleo e Superintendentes. GRI
G4-LA12

Demais Colaboradores

Gênero
Governança

Idade

Homens

Mulheres

Até 30
anos

De 30 a 50
anos

Acima de
50 anos

Total

DiretorPresidente

1

-

-

-

1

1

Diretor

3

2

-

1

4

5

Diretor - CAFBEP

1

1

-

-

2

2

Chefe de Núcleo

2

4

1

2

3

6

Superintendente

8

10

1

11

6

18

Mulheres

Homens

Total

Estagiários

100

83

183

Aprendizes

30

23

53

Mulheres

Homens

Total

127

26

153

20

50

70

Recepção

3

1

4

Motorista

0

5

5

10

82

92

Comunicação

0

1

1

Impressão

0

1

1

Suporte Informática

0

5

5

Monitoramento e Service Desk

1

11

12

Serviços Terceirizados
Limpeza
Contínuo (APPD)

Suporte Desenvolvimento Sistemas
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O Banco ainda conta com 579 colaboradores e prestadores de serviços terceirizados que contribuem com a força de trabalho própria, findando o ano de 2015 com
uma força de trabalho no total de 2.520
pessoas. GRI G4-10
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Gênero

Distribuição do Quadro de
Funcionários GRI G4-10; G4-LA1

Função

Foram contratados no ano de 2015 248
funcionários, sendo a taxa de novas contratações de 0,13%. A taxa de rotatividade foi
de 1,91%, sendo do gênero feminino 0,62%
e do masculino 1,29%.

Assessor

Rotatividade por faixa etária

Analista

Acima de
50 anos
22%

Acima de
50 anos

Total

2

12

3

17

Auditor

6

4

-

1

9

10

Adm. de Banco de Dados

4

1

1

3

1

5

35

35

9

26

35

70

6

14

-

6

14

20

45

29

16

45

13

74

208

113

62

152

107

321

Chefe de Núcleo

2

4

1

2

3

6

Chefe de Subnúcleo

4

4

2

5

1

8

Chefe de Gabinete

-

2

-

-

2

2

88

43

21

75

35

131

158

188

48

199

99

346

Diretor CAFBEP

1

1

-

-

2

2

Presidente CAFBEP

1

-

-

-

1

1

Operador de Computador

5

2

-

4

3

7

1

-

-

1

1

Agente de Área
Agente de Call Center

Gerente

Composição do Quadro | Comissionados

Até 30 De 30 a 50
anos
anos

6

Coordenador

De 30 a
50 anos
40%

Homens Mulheres
11

Caixa
Até 30
anos
38%

Idade

Ouvidor
Piloto de Reserva

2

2

-

2

2

4

Pregoeiro

1

5

3

3

-

6

1

-

1

-

1

GRI G4-10 | G4-LA12 | G4-LA13

Presidente CPL

O Banpará possui uma política de Recursos Humanos fundamentada na igualdade e diversidade, não segregando salários por gênero ou por qualquer outro tipo
de distinção. Os salários são baseados nos
cargos e funções de cada funcionário, seja
do sexo masculino ou feminino.

Secretário

2

22

3

3

18

24

Superintendente

8

10

1

11

6

18

18

13

9

12

10

31

Téc. Segurança Trabalho

1

1

-

1

1

2

Tesoureiro

3

2

2

-

3

5

609

503

180

563

369

1.112
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Supervisor de Serviços

Total

Relatório de Sustentabilidade 2015

71

Público Interno | Gestão e Relacionamento

Licença Maternidade e Paternidade

Funcionários Comissionados por Grau de Instrução
Nível Superior
Incompleto
148

GRI G4-LA3

Todos os funcionários do Banpará têm
direito a usufruir a Licença Maternidade e
Paternidade, considerando que todos são
amparados pela Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT. Em 2015, todos os funcionários que gozaram Licença-maternidade/
paternidade permaneceram nos seus respectivos cargos e funções.

Nível Médio
359

Nível
Fundamental
36
Pós
Graduação /
Mestrado
Nível Superior
Completo
448

Licença

Gênero

Gozo

Retorno

Retenção

Maternidade

Feminino

46

100%

100%

Paternidade

Masculino

40

100%

100%

109
Pós
Graduação
Incompleta
12

sumário
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Investimento em Treinamento GRI G4-LA9

sumário
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Universidade Corporativa Banpará –
UniBanp
A Universidade Corporativa Banpará foi
lançada no Encontro de Administradores
2015, com o objetivo de consolidar a
imagem do Banpará, em seu segmento
de atuação, como referência na formação
profissional bancária, contribuindo para a
geração de riqueza e valor do Estado.
A UniBanp é um processo centralizado
de soluções de aprendizagem com
relevância estratégica para uma família de
cargos ou funções e para as competências
essenciais da Organização e tem por
objetivos:

Formando Profissionais De Excelência

Disseminar
conhecimentos
em todas as
unidades do
Banpará

Desenvolver
e valorizar
o capital
intelectual do
Banpará

sumário

Contribuir para
o alcance dos
resultados
planejados pelo
Banpará

Contribuir para
uma atuação
ética e com
responsabilidade
social

Promover o
autodesenvolvimento
profissional e pessoal
dos empregados do
Banpará
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Gestão por Competências GRI G4-LA10
O Banpará está implementando o Programa de Capacitação e Desenvolvimento
para aperfeiçoar as habilidades dos seus
funcionários, com vistas a melhorar o desempenho para o alcance de metas e melhoria contínua dos processos.
Em observância à Política de Capacitação e Desenvolvimento, o Banpará promove ações voltadas para a melhoria do desempenho do empregado, objetivando o
atendimento dos requisitos exigidos para o
cargo que exerce, a sua ascensão na carreira e, consequentemente, aumento na produtividade, elencadas a seguir:
Para os casos de Rescisão do Contrato de Trabalho, o Banco não possui programa para
facilitar a continuidade da empregabilidade, visto que o motivo maior das rescisões é
a aprovação em outros concursos públicos.
Quanto à empregabilidade em caso de aposentadoria, o Programa de Preparação para
a Aposentadoria – PPA, ainda encontra-se em
fase de elaboração e implementação, com
previsão do 1º módulo para acontecer em junho/2016 e os demais módulos no segundo
semestre de 2016. GRI G4-LA10

sumário

Matriz de Capacitação
Direciona as ações de capacitações às
estratégias e objetivos institucionais e ainda incentiva os funcionários ao autodesenvolvimento em busca de constante aprimoramento. O objetivo desse processo é a
realização mais assertiva de investimentos
em desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, elevando as competências/habilidades do funcionário cada vez
mais próximo ao perfil desejado ao cargo/
função que ocupa. A Matriz é elaborada
através das lacunas identificadas por meio
de processo de avaliação de competências
dos funcionários.
Em 2015, o PDEB beneficiou 120 funcionários,
65 para graduação e 55 para pós-graduação,
que se candidataram ao Programa.
Conforme a Matriz de Capacitação, as
atividades de desenvolvimento obedecem
a seguinte classificação: Treinamento introdutório para novos bancários, Qualificação,
Aperfeiçoamento Técnico e Atualização.

Esse programa promove alguns benefícios para o Banco, tais como: a possibilidade de dar um direcionamento de carreira;
oferecer entendimento do que o Banco espera de cada funcionário; identificar o nível
de satisfação de cada funcionário com suas
atividades/áreas de atuação e seus desejos; bem como o fortalecimento de uma comunicação franca e aberta.

Programa de Desenvolvimento
Educacional – PDEB
Tem por objetivo estimular o desenvolvimento contínuo dos funcionários, proporcionando-lhes condições de acesso a
cursos de graduação e pós-graduação em
Instituições de Ensino Superior para melhoria do desempenho pessoal e profissional
no Banco.
O benefício equivale a 80% do valor dos
cursos de graduação considerados de nível
prioritário e pós-graduação, e 50% do valor
dos cursos de graduação considerados de
nível secundário, de acordo com os interesses do Banco.
Em 2015, foram oferecidos 99 cursos com
a finalidade de desenvolver/aperfeiçoar
as competências dos funcionários.
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Análise de Desempenho e Carreira GRI G4-LA11
Avaliação dos funcionários em 2015
Avaliação de Desempenho por 90 Dias
Analisa o desempenho individual do
empregado durante o período de experiência, avaliando a postura profissional, o
conhecimento técnico, a relação com os
parceiros de trabalho, dentre outros fatores.

Avaliação para Efetivação de Função

desenvolvimento; e os resultados projetados pelo Banpará.
A Avaliação de Desempenho é uma
das ferramentas mais importantes do gerenciamento de recursos humanos. Auxilia
na análise individual ou de um grupo de
empregados, permitindo a identificação, o
diagnóstico e a análise do comportamento
destes, durante certo intervalo de tempo.
Tem como objetivos:

Analisa o desempenho individual do
empregado que está ocupando uma função em caráter trainee pelo período de 90
dias. Após esse tempo, baseando-se na
avaliação por competências, o empregado
é avaliado para verificar se tem condições
de ser efetivado na função.

• Identificar se as políticas de Recursos Humanos estão aderentes à estratégia da
Organização, redirecionando-as, quando
necessário;

Avaliação de Desempenho por
Competências

• Fornecer informações que possibilitem
ao empregado avaliado conhecer o que o
Banco espera de seu desempenho;

A Avaliação de Desempenho é um processo sistemático e contínuo de aferição
do desempenho profissional de cada empregado, no que diz respeito às atribuições
sob sua responsabilidade; seu potencial de
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• Identificar lacuna(s) de capacitação no desempenho do empregado em relação às
atividades executadas;

• Promover a integração entre os níveis hierárquicos, por meio do feedback, entre líderes e equipe;
• Subsidiar o Plano de Cargos, Carreira e Salários da Instituição, como critério no processo de ascensão funcional.

Análise de
Desempenho e
Carreira

Avaliação de
Desempenho
por 90 dias

Avaliação de
Desempenho
por
Competências

Avaliação para
Efetivação de
Função

•

234 funcionários avaliados

•

210 Técnicos Bancários (73
mulheres, 137 homens)

•

24 Nível Superior (3 mulheres,
21 homens)

•

328 avaliações realizadas

•

108 funcionários avaliados

•

93 Técnicos Bancários (42
mulheres, 51 homens)

•

15 Nível Superior (6 mulheres,
9 homens)
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Qualidade de Vida e Benefícios GRI G4-LA2
O Banpará é uma instituição que atua
há mais de 50 anos pautada na ética e integridade, valoriza sua força de trabalho e
busca implementar ações que incentivem
e motivem seus trabalhadores no desempenho de suas atribuições, fortalecendo o
relacionamento entre as partes através de
benefícios que garantam a satisfação dos
funcionários. Essa prática é intensificada a
cada ano, construindo uma gama de melhorias que promovem entusiasmo, aceleram o desenvolvimento dos funcionários,
preserva a retenção de talentos e contribui
para a melhoria do desempenho das funções.
Todos os benefícios que o Banco oferece são contemplados para todos os funcionários, sem distinção.

Participação
nos Lucros e
Resultados (PLR)
24.631.089,78
Auxílio
Creche/Babá
1.988.407,60

Licença Prêmio
1.270.732,34
Programa de
Qualidade
de Vida
238.389,84

Plano
Odontológico
37.388,63
Seguro de Vida/
Auxílio Funeral
120.947,46

Benefícios

Vale Cultura
599.900,00

Programa de
Terapias
Holísticas
224.783,14
Plano de
Previdência
3.451.033,42
Tíquete
Alimentação
32.125.146,67

Vale Transporte
498.945,06

Plano de Saúde
4.129.354,92

sumário

Programa de
Diferenciação por
Resultado (PDR)*
62.538,96

Programa de
Desenvolvimento
Educacional do
Banpará (PDEB)
430.092,55

Licenças: Maternidade, Paternidade, Luto,
Acompanhante a Pessoa Enferma da Família,
Casamento, Interesse Particular, Assistência a
Adoção e Folga Aniversário

Abono Atividade
Física
685.946,81
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Programa de Diferenciação
por Resultado (PDR)

Dentre as unidades participantes no
ano de 2015, destacamos:

Em 2015, o Banco investiu ainda mais
no Programa de Diferenciação por Resultado – PDR, revendo suas estratégias e traçando novas diretrizes, na busca de resultados cada vez melhores. Cada unidade de
negócio é responsável pela realização de
um conjunto de metas estratégicas, desdobradas em uma sequência lógica, de
cima para baixo, nos níveis hierárquicos da
agência, gerando um documento denominado “Plano de Metas”, que tem as seguintes finalidades:

8 unidades contempladas em 2015

• Documentar as metas negociadas com as
unidades de negócios;
• Possibilitar a determinação dos recursos
necessários à execução das metas;
• Permitir o acompanhamento e realização
das metas;
• Gerar melhorias no desempenho do funcionário, por meio da correção de desvios
ou inconsistências durante a consecução
das metas;
• Subsidiar os procedimentos para paga-

• 24 (vinte e quatro) agências receberam a
recompensa;
• 28 (Vinte e oito) “Funcionários TOP”;
• 12 (doze) “Agências TOP Produto”.
As perspectivas em 2015 ultrapassam
esses resultados, implementando ações
que agregam valor ao Banpará, tendo
como norte a necessidade de atualização
constante e de adaptação do Banco aos diversos cenários.
O PDR é um programa de remuneração variável, baseado em resultados al-

individual, por meio da busca contínua de
conhecimentos e habilidades.
O Banpará acredita que os gestores
têm o poder de motivar, inspirar e capacitar suas equipes, em busca de melhores
resultados, com ética e responsabilidade
em suas ações. Reconhecer e valorizar o
funcionário por atitudes positivas, desempenho eficaz, engajamento e comprometimento com a missão, visão e valores da
Instituição, proporcionam motivação para
o trabalho, bem estar, postura e sentimento de orgulho de pertencer ao Banpará e do
fazer bem feito.

cançados, de acordo com os objetivos es-

O PDR engaja o funcionário para o al-

tratégicos do Banpará, que visa alavancar

cance de resultados em equipe, incentiva

os resultados do Banco, por meio de Re-

o crescimento profissional, reconhece e re-

compensa e de Reconhecimento, propor-

compensa aqueles que se destacam. Dessa

cionando estímulo aos funcionários e a re-

forma, o Banco se mantém autossustentá-

tenção de bons profissionais nas agências.

vel, consegue motivar o alcance de resulta-

Seu projeto é recompensar, anualmente,
os funcionários pela contribuição ao resul-

dos e se torna mais competitivo.

tado do Banco e pelo nível de competência

mento da Recompensa e outras consequ-

exigido para o desempenho de suas atri-

ências funcionais decorrentes.

buições, com critérios transparentes, além
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de incentivar a melhoria do desempenho
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Plano de Previdência Complementar GRI G4-EC3

O Banco patrocina, em conjunto com
seus funcionários em atividade, planos de

do Banco (CAFBEP), entidade fechada de
previdência privada.

benefícios de aposentadoria e pensão para os
funcionários e ex-funcionários e respectivos
beneficiários, com o objetivo de complementar

sumário

O

Banpará

se

responsabiliza

pela

cobertura total do custeio anual do Plano
de

Previdência

Complementar

dos

seus

e suplementar os benefícios pagos pelo

empregados. Possibilitando o resgate total

sistema oficial da previdência social, cuja

das cotas quando houver ruptura do vínculo

administração é efetuada pela Caixa de

empregatício por meio da demissão contratual

Previdência e Assistência aos Funcionários

ou aposentadoria.

Relatório de Sustentabilidade 2015

79

Público Interno | Gestão e Relacionamento

Benefícios de complementação de aposentadoria
Plano Básico de Benefício Definido (BD)
Plano de previdência complementar na
modalidade de benefício definido. Tem em
vista assegurar aos seus participantes a suplementação de aposentadoria e pensão,
pecúlio por morte e auxílio-reclusão. A partir da implantação do plano de benefícios
denominado Prev-Renda, em 20/12/2002,
este Plano Básico de Benefícios passou a
ser considerado plano em extinção, não recebendo novas inscrições.
O plano de benefício definido é regido pelo regulamento do Plano Básico, no
qual estão todas as normas internas para
o cálculo, a concessão e a manutenção dos
benefícios, composto pelos seguintes benefícios:
• Suplementação de aposentadoria por invalidez;
• Suplementação de aposentadoria por
idade;

Participantes Assistidos

31/12/2015

31/12/2014

Quantidade

19

19

Idade Média (anos)

70

68

4.023

3.658

1

1

69

671

2.633

2.394

Benefício Médio (R$)
Pensionitas
Quantidade
Idade Média (anos)
Benefício Médio (R$)
(Valores expressos em milhares de Reais)

A quantificação dos montantes reco-

tendo como resultado déficit atuarial, em

nhecidos pelo Banco encontra-se em con-

31/12/2015, de R$661 mil. A variação na

formidade com o contido na Deliberação

situação atuarial, em relação à posição de

CVM n° 695/2015.

31/12/2014, se deveu à alteração da pre-

As obrigações atuariais em relação a
este Plano de Benefício Definido encon-

• Suplementação de aposentadoria por
tempo de contribuição;

tram-se parcialmente cobertas pelo ati-

• Suplementação da pensão por morte;

obrigações atuariais, em 31/12/2015, de

• Suplementação do auxílio-reclusão;

R$7.688 mil e ativo líquido de R$7.027 mil,

vo líquido do plano. O plano apresentou

missa de taxa de juros, de 6,17% ao ano
para 7,20% ao ano, adequando-se tal valor
ao resultado do duration do passivo previdencial, quantificado, com base no cadastro de junho/2015, em 9,6 anos.

• Suplementação do abono anual.

sumário
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Obrigação Atuarial Plano Benefício Definido

31/12/2015

31/12/2014

885

456

47

429

Benefício Médio (R$)

4.023

3.658

Reversão

(271)

-

661

885

Saldo Inicial
Provisão

Saldo Final
(Valores expressos em milhares de Reais)

O plano de contribuição definido é regido pelo regulamento do Plano Prev-Renda, no qual estão todas as normas internas
para o cálculo, a concessão e a manutenção
dos benefícios, compostos pelos seguintes
benefícios:
• Renda temporária;
• Benefícios por morte e por invalidez do
participante ativo ou autopatrocinado;
• Benefícios por morte do participante em
gozo de benefício;
• Pecúlio por morte ou por invalidez.

Plano Prev-Renda de Contribuição
Definida (CD)
Plano de previdência complementar

Participantes

31/12/2015

31/12/2014

1.042

973

45

45

6.185

5.774

244

252

69

67

4.360

3.718

Quantidade

86

84

Idade Média (anos)

57

56

3.134

2.276

Participantes Ativos

na modalidade de contribuição definida.

Quantidade

Compõe-se de um segmento de contribuição

Idade Média (anos)

definido puro, com vistas a proporcionar
renda temporária (benefício programado),
mediante
individuais

a

formação
através

de

de

poupanças

contribuições

Salário Médio (R$)
Participantes Assistidos
Quantidade

mensais do Banco e de cada participante.

Idade Média (anos)

Por outro lado, o plano também assegura

Benefício Médio (R$)

benefícios de risco, na forma de benefício
definido, destinado a assegurar pecúlio por
morte e por invalidez do participante.

Pensionistas

Benefício Médio (R$)
(Valores expressos em milhares de Reais)

sumário
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Os benefícios do Plano Prev-Renda estão estruturados em cotas, sendo reajustado pela variação da quota patrimonial, o
que impede a ocorrência de insuficiências
financeiras, além de serem concedidos
como rendas temporárias, eliminando o
risco de sobrevivência. Desta maneira, o
risco atuarial inerente ao plano Prev-Renda está concentrado apenas no benefício
a conceder, para o qual está previsto, nos
casos de invalidez e morte, aporte de contribuições que complementará o saldo da
conta do participante, objetivando a concessão desses dois benefícios de risco.
O valor calculado pelo art. 25 do Regulamento do Plano Prev-Renda foi avaliado

sumário

em R$477 mil, estando, em 31/12/2015,
integralmente coberto pelo fundo de risco

Estímulo à Migração
O Banco obrigou-se a conceder, a título

destinado à cobertura dos benefícios de

de estímulo à migração de participantes do

risco (invalidez e morte), cujo saldo na mes-

plano BD para o plano CD, o percentual de

ma data é de R$1.034 mil. Desta forma, a

16,37% sobre a folha de salários dos Parti-

diferença entre o valor do fundo de risco e

cipantes Ativos, em 180 meses, tendo pa-

o valor da obrigação atuarial resulta no su-

gado, até 31/12/2015, 157 parcelas. Esses

perávit atuarial de R$556 mil, não havendo,
por conseguinte, necessidade de provisionamento pelo Banpará de passivo, relativo
a este plano de benefícios, nesta reavaliação.

valores foram reconhecidos de forma diferida, à taxa de 11,56% ao ano (6% + INPC
acumulado no ano de 2015), estando totalmente provisionado, cujo passivo reconhecido, em 31/12/2015, é de R$ 20.516 mil
(R$25.588 mil em 31/12/2014). No exercício
de 2015, o Banco efetuou contribuições a
favor da CAFBEP, no montante de R$11.152
mil (R$9.550 mil no exercício de 2014).
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Saúde e Segurança no Trabalho
O Banco investe em saúde e segurança
no trabalho, implantando melhorias e inúmeros benefícios para o bem estar dos seus
funcionários e colaboradores, reforçando a
sua política de valorização dos funcionários e aplicando as diretrizes definidas na
sua Política de Responsabilidade Socioambiental, no que se refere ao relacionamento com os funcionários e ao Ministério do
Trabalho e Emprego, quanto à atuação do
Serviço Especializado de Engenharia, Segurança e Medicina no Trabalho – SESMT e da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – CIPA.
O Serviço Especializado em Engenharia,
Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT reúne profissionais que atuam a fim de
colaborar para o alcance de um nível desejável de segurança e saúde para todos
os funcionários. Essa equipe realiza, entre
outros procedimentos, análises ergonômicas do trabalho e assessora a Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA

sumário

nas inspeções de segurança e elaborações
dos mapas de risco, além de acompanhar
as causas de adoecimento, os motivos
de afastamento e o nível de acessibilidade para pessoas com deficiência. Cabe ao
SESMT ainda assessorar a CIPA nas suas
demais atribuições, prezando pela saúde
e segurança de todos os funcionários. GRI

na diversos estudos e artigos sobre saúde

G4-LA5

al básico para os membros integrantes da

Em 2015, o Banco inaugurou o Espaço
Saúde, ambiente implantado no Edifício
Banpará, para proporcionar a melhoria na
qualidade de vida no trabalho. O Espaço
dispõe de 3 consultórios e 1 sala de repouso. Suas dependências foram equipadas
para oferecer conforto aos funcionários e
conta com profissionais de saúde como: 1
Médica do Trabalho, 1 Clínico Geral e Geriatra, 1 Psicóloga e 3 Assistentes Sociais.
A sala de repouso do espaço proporciona
condições para que o funcionário descanse
no intervalo e volte para a segunda jornada. Além disso, disponibiliza via mídia inter-

e segurança para maior esclarecimento de
todos. Não há registros de funcionários envolvidos em atividades ocupacionais que
apresentem alta incidência ou alto risco de
doenças específicas. GRI G4-LA7
O Banco promoveu o treinamento anuCIPA do Edifício Banpará e representantes
da CIPA em todas as demais unidades do
Banco, a fim de contribuir para uma melhor
implementação dos serviços de saúde e segurança do trabalho, e atuou ativamente
na busca de melhorias contínuas.
Além da medicina ocupacional, o Banco
oferece aos seus funcionários o Programa
Saúde e Qualidade de Vida, as Terapias Holísticas e o incentivo à prática de atividades
físicas, através do ressarcimento mensal
para o empregado do valor aprovado no
Acordo Coletivo de Trabalho.
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Saúde e Segurança no Trabalho

• Dia Internacional da Mulher

• Combate a Drogas Lícitas e
Ilícitas

• Dia Internacional do Homem

• Novembro Rosa e Azul
• A importância da Vacinação
• Prevenindo Doenças do
Coração
• Prevenindo o Adoecimento
• Combatendo as DSTs e AIDS
• Prevenção ao Câncer de
Mama e Próstata

• Vacinação

Campanhas

Palestras

• Alimentação Saudável no
Trabalho

• Prevenção do Câncer de
Mama e de Próstata
• Combate à Obesidade
• Incentivo à Alimentação
Saudável no Trabalho

Diversos investimentos em saúde e segurança estão assegurados por Acordo Coletivo de Trabalho firmado junto ao Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários dos Estados do Pará e Amapá, a
Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro – CONTRAF, a Central
Única dos Trabalhadores Pará – CUT/PA e
a Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito na Região Centro Norte
– FETEC/CN. E estão dispostas em diversas
cláusulas, tais como: GRI G4-LA8

• Combate às DSTs e AIDS

• Prevenção ao Uso de Drogas
Lícitas e Ilícitas

sumário
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Abono Atividade Física (Cláusula 17ª)
A partir de 01/09/2015, o abono de incentivo à prática de atividades físicas foi reajustado em 10%.

Segurança Bancária (Cláusula 24ª)
Na ocorrência de assalto ou sequestro,
consumado ou não, do qual seja vítima o
funcionário do Banco, desde que relacionado ao exercício de suas atividades, o
Banpará adotará diversas medidas especiais de segurança.

Terapias Holísticas (Cláusula 30ª)
O Banpará oferece sessões de terapias holísticas aos funcionários em parceria com diversas empresas prestadoras de
serviços. E estende a prestação de serviços
de terapias holísticas de médico geriatra e
de assistência psicológica aos empregados
aposentados por invalidez e aos ex-funcionários aposentados.

Apoio ao Dependente Químico
(Cláusula 31ª)
São desenvolvidas ações voltadas
ao funcionário dependente químico, tais

sumário

como: disponibilização de vagas no Centro

Ginástica Laboral (Cláusula 38ª)

Nova Vida, entidade parceira que atua no

Elaboração e divulgação de informações sobre a observância da pausa de 10
minutos a cada 50 minutos nos locais de
lotação de funcionários que exerçam serviços permanentes de digitação, e divulgação
de instruções sobre ginástica laboral a todas as suas unidades.

apoio a dependentes químicos. 50% das vagas disponíveis para o Banco são destinadas aos familiares dos funcionários.

Pagamento de Salários aos
Aposentados na Ativa (Cláusula 32ª)
O Banpará garante aos funcionários
aposentados, que ainda estejam na ativa
e que se afastem das suas atividades laborais por doenças ou acidentes de trabalho,
o pagamento integral da sua remuneração,
pelo tempo que durar o afastamento, limitado a 180 dias.

Dados de Medição e Adequação das
Condições Ambientais de Trabalho
(Cláusula 39ª)
Disponibilização dos dados de medição
e adequação das condições Ambientais de
Trabalho, constantes no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).

Indicadores Saúde e Segurança Ocupacional GRI G4-LA6
Indicadores
Doenças Ocupacionais

Quantidade

Sexo

Região

2

Homens (1)

Interior (2)

Mulheres (1)
Dias Perdidos

Óbitos Relacionados ao Trabalho

1.215

-

Homens (19)

Interior (19)

Mulheres (10)

Capital (10)

-

-
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Relações Sindicais
O Banpará mantém um relacionamento
permanente com o Sindicato e demais
entidades
de
classe,
cumprindo
rigorosamente com as mensalidades e
taxas, sendo que 100% dos funcionários
estão cobertos por acordos de negociação
coletiva. GRI G4-11

negociação e diálogo entre as partes, como:

Em seu Código de Ética e Conduta o
Banco está comprometido em manter diálogo com as entidades de classe em qualquer situação que envolva a Instituição,
objetivando uma solução mutuamente satisfatória, preservando um bom relacionamento e um posicionamento respeitoso,
com o objetivo de desenvolver, divulgar e
aprimorar atividades com transparência, e
civilidade e buscar a solução de eventuais
conflitos, por meio de diálogo e dos canais
de negociação.

no ACT 2011/2012, dentre outros.

O Banco ainda apoia movimentos que
tenham por finalidade defender os direitos
profissionais, acatando resoluções aprovadas pelas entidades de classe.
Em 2015, o Acordo Coletivo de Trabalho
gerou inúmeros benefícios, resultado de

sumário

reajuste em 10% no auxílio Creche-babá,
em 5% no auxílio a filhos com deficiência,
em 14% no tíquete alimentação, em 10% no
abono atividade física, ampliação da licença
prêmio para os empregados enquadrados

Processos Relacionados a Práticas
Trabalhistas e Direitos Humanos
GRI G4-LA16 | G4-HR12

Quantidade

Processados em
2015

Hora Extra

1

1

1 Pagamento

Desvio de Função

1

1

1 Improcedente

Assédio Moral

5

5

5

Casos

Solucionados
Conclusão
em 2015

Realização de
Palestra Educativa
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Relacionamento com Fornecedores

O Banpará, por ser o ente financeiro do
Estado, aplica todos os seus processos de
licitação pública e contratação de fornecedores pelas normas constantes na Lei n°
8.666/1993, cujo teor está sobreposto em
todos os processos junto à cadeia de fornecedores de produtos e serviços, a qual
é composta por empresas selecionadas
através de licitação pública, sob a responsabilidade da área de logística do Banco. A
cadeia de fornecedores do Banpará é composta por diversos setores, destacando-se
empresas que fornecem bens (mobiliários,
equipamentos e materiais) e prestam serviços (segurança, consultoria, engenharia,
limpeza, informática, etc.). GRI G4-12
Contratos de Fornecimento*

O objetivo da aplicabilidade da Lei n°
8.666/1993 é garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Vale ressaltar que a definição do desenvolvimento
nacional sustentável está regulamentada
pelo Decreto Federal n° 7.746/2012, que
dispõe sobre os critérios de sustentabilidade a serem considerados nas licitações e
contratações públicas. Tais diretrizes também estão dispostas no Decreto Estadual
n° 1.354/2015 que regem sobre as compras
públicas sustentáveis e dão maior subsídio
Quantidade

Valor Pago (R$ mil)

Engenharia

13

2.665

Equipamentos

24

6.919

114

154.186

34

43.160

5

393

Serviços
Informática
Material de Expediente

* Cadeia de fornecedores que possui contrato firmado com o Banpará.
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ao processo de contratações do Banpará.
Considerando esses conceitos, o Banco
no relacionamento com seus fornecedores
promove a indução das melhores práticas
de sustentabilidade, regimentando todo o
processo de licitação e contratação.
O percentual do orçamento de compras e contratos de unidades operacionais
do Banco gasto com fornecedores está disposto da seguinte maneira: 69% de fornecedores são de outros estados e 31% dos
fornecedores são locais, ou seja, do Estado
do Pará. Todas as unidades do Banco são
consideradas como unidades operacionais
importantes e, portanto, os critérios considerados são os mesmos. GRI G4-EC9
O Banpará ainda não possui uma ferramenta de avaliação de fornecedores que
verifique e confirme casos de trabalho infantil, forçado ou análogo a escravo ou outros que desabonem os direitos humanos,
que provoquem impactos em relação às
práticas trabalhistas, que violem o direito de exercer a liberdade de associação e
a negociação coletiva ou quaisquer outros
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impactos na sociedade ou ambientais. Contudo, toda empresa contratada pelo Banco
é obrigada a declarar, para fins do inciso
XXXIII do art. 7° da Constituição Federal,
com redação dada pela Emenda Constitucional n° 20/1998, que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de que qualquer
trabalho a menores de 16 anos. Além disso,
toda empresa contratada pelo Banco, que
possua mais de 20 funcionários, tem que
cumprir os preceitos do §6º do art. 28, da
Constituição do Estado do Pará, que obriga
as empresas a possuir em quadro de funcionários, no mínimo, 5% de pessoas com
deficiência. E a legislação aplicada pelo
Banco na contratação de novos fornecedores adota critérios ambientais, os quais são
rigorosamente observados. GRI G4-HR4 | G4HR5 | G4-HR6 | G4-HR10 | G4-EN32

sumário

Dessa forma, em 2015, o Banco não

para garantir que prestadores de serviços

identificou riscos significativos, com ope-

e fornecedores cumpram a legislação tra-

rações e fornecedores, que possam apre-

balhista brasileira, bem como apresentem

sentar a ocorrência de casos de trabalho
infantil, trabalhadores jovens expostos a
trabalho perigoso, nem ocorrência de casos de trabalho forçado ou análogo ao escravo. Entretanto, a totalidade de fornece-

documentos do cumprimento, como por
exemplo, guias de recolhimento de encargos trabalhistas. No período, não houve
rescisão de contratos de fornecedores que

dores contratados atende aos critérios de

geram impactos negativos significativos re-

sustentabilidade exigidos pela Legislação

ais e potenciais em relação às práticas tra-

exposta acima. GRI G4-LA15

balhistas. GRI G4-LA14

O principal impacto que pode ocorrer
com relação a práticas trabalhistas na cadeia de fornecedores do Banpará é o descumprimento da CLT, seja por não assinatura de carteira de trabalho ou por evasão
de impostos e encargos sociais. Para mitigar esses riscos, 100% dos contratos do
Banco possuem uma cláusula trabalhista
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Política de Responsabilidade Socioambiental – PRSA
Em consonância às diretrizes do Conselho Monetário Nacional constantes na
Resolução Bacen n° 4.327/2014, o Banpará
publicou, em julho/2015, a sua Política de
Responsabilidade Socioambiental – PRSA,
buscando atualizar a sua política à regulamentação e declarar sua preocupação com
a sustentabilidade do sistema financeiro,
contribuindo para a assegurar a inclusão e
disseminação de práticas socioambientais
responsáveis nas suas ações e operações.

to a ser dado na concessão do crédito, no

A PRSA traz diretrizes que deverão ser
aderidas por todas as áreas do Banco, a fim
de que o processo de engajamento e aderência seja eficaz, como ressalta a Resolução. As diretrizes normatizam o tratamen-

a mesma fosse implementada e melho-
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relacionamento com funcionários, clientes,
fornecedores e outras partes interessadas,
além da atuação proativa e diligente em relação ao meio ambiente, buscando mitigar
o risco socioambiental nas operações e serviços do Banco. GRI G4-DMA FS1
A partir da implantação da PRSA foi
elaborado um plano de ações engajando
as diversas áreas do Banco, a fim de que
rias fossem implantadas no processo, tais
como: GRI G4-DMA FS2

• Criação de novas linhas de financiamento
com viés socioambiental, buscando
incentivar
o
desenvolvimento
socioeconômico do Estado;
• Ampliação das ações educativas de
caráter socioambiental a funcionários e
clientes;
• Implantação de critérios socioambientais
para os tomadores de crédito;
• Inserir cláusulas socioambientais em
todos os contratos, inclusive os de
abertura de contas;
• Criar ou aprimorar produtos com
a
observância
de
critérios
de
sustentabilidade, dentre outros.
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Patrocínios
O Banpará é uma instituição preocupada com as questões sociais e, como
agente financeiro do Governo do Estado,
é importante indutor no desenvolvimento socioeconômico no Estado do Pará. Em
sua trajetória, vem ampliando seu papel
participativo dentro da comunidade, realizando diversas práticas sociais e, em 2015,
investiu R$5.088 mil em patrocínios a diversas entidades no Estado que promovem a
inclusão e o bem estar social de pessoas
portadoras de necessidades especiais e de
pessoas com dependência química, além
do incentivo ao esporte junto à Federação
Paraense de Futebol e de contribuir para o
desenvolvimento e a preservação da cultura paraense. GRI G4-EC1
A preocupação com práticas sociais do
Banpará está diretamente alinhada à sua
imagem e reputação e entende que toda
e qualquer divulgação das suas ações está
sujeita a regulamentos e leis, não possuindo nenhum registro de não conformidade
com normas e códigos voluntários relativos
a comunicações de marketing, incluindo
publicidade, promoção e patrocínios. GRI

Projetos Patrocinados
Cesta de Três: Projeto de inclusão social e cidadania por meio da prática de basquetebol com cadeirantes.
BoulevArt: Projeto cultural, pelo qual a população paraense utilizou parte do centro histórico de Belém como um polo irradiador de arte, cultura e urbanismo.
Também foram oportunizadas Oficinas Criativas direcionadas aos alunos da rede
pública e aos egressos do sistema penal.
Çairé: Projeto cultural que promoveo crescimento e a divulgação da cultura e dos
artistas do oeste paraense.
IV Corrida e Caminhada do Servidor Público Estadual: Incentivo ao esporte e
promoção da saúde ocupacional dos servidores estaduais
Campeonato Paraense de Futebol: Patrocínio aos clubes participantes da primeira divisão no Campeonato Paraense de Futebol
XIV Festival de Ópera do Theatro da Paz: Contribui para a valorização da cultura
e a valorização do patrimônio histórico paraense.
Espaço Nova Vida: Projeto social de apoio a dependentes químicos e alcóolicos
com vistas à sua recuperação e reinserção na sociedade.

G4-PR7

sumário
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Doações

Projetos Socioambientais

O Banco apoia há 14 anos a instituição filantrópica e de apoio
social Obra das Filhas do Amor de Jesus Cristo – Casa do Menino
Jesus III, que atua atendendo crianças e adolescentes de 0 a 17
anos, oriundas do interior do Estado do Pará, em tratamento de
câncer, coração e problemas renais, junto com seus respectivos
acompanhantes, oferecendo acomodação, alimentação, transporte, medicamento e cesta básica. Em 2015, as doações chegaram a R$105 mil. GRI G4-EC1

Paralelamente ao seu processo de desenvolvimento e investimento socioambiental, o Banco promoveu, em 2015, diversos projetos e campanhas que incentivaram o voluntariado e o apoio ao trabalho de várias entidades e contribuíram
para sensibilizar o público interno e a sociedade quanto às
causas sociais.

Semana do Meio Ambiente
O projeto “O Banpará em harmonia com
a sociedade e o Meio Ambiente”, realizado
em junho/2015, promoveu a inclusão da
sociedade num movimento socioambiental
que distribuiu 800 sacolas ecológicas e arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos
não perecíveis que foram distribuídos entre diversas entidades no Estado do Pará.

sumário
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Participação na Campanha Mc Dia Feliz
O Banco participou da campanha com a
venda de mais de 1.000 tíquetes cujo valor
arrecadado foi revertido integralmente
para a Casa Ronald Belém, instituição que
acolhe crianças com câncer e trabalha no
combate à doença.

sumário
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Doação de Medula Óssea
Foi promovida uma campanha de
sensibilização para doação de medula
óssea em parceria com o Hemopa. O
Banpará realizou uma palestra e divulgou o
tema entre seu corpo funcional, buscando
realizar uma expressiva mobilização de
voluntários para o cadastro no Sistema
Nacional de Doadores de Medula Óssea.

sumário
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Doação de Brinquedos
A campanha contou com a participação
de clientes e funcionários do Banco. Foram arrecadados aproximadamente 2.500
brinquedos em todo o Estado. Na capital,
foram contempladas a Sociedade Beneficente Pequeninos de Cristo, creche que
acolhe crianças da comunidade e filhos dos
catadores da Cooperativa de Catadores de
Materiais Recicláveis Visão Pioneira de Icoaraci – COCAVIP, os filhos dos catadores da
Associação de Catadores da Coleta Seletiva de Belém – ACCSB, e as crianças atendidas no Hospital Oncológico Infantil Octávio
Lobo. E no interior, diversas entidades foram contempladas, além das comunidades
carentes de 14 municípios.

sumário
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Meio Ambiente GRI G4-EN3
Os últimos anos foram períodos de
diversas mudanças na atuação do Banpará
em relação à sua responsabilidade
socioambiental,
embora
o
assunto
requeira ainda um grande trabalho de
sensibilização e transformações culturais
e comportamentais. Entretanto, sua
percepção de corresponsabilidade e de ser
parte integrante do processo globalizado
de sustentabilidade promoveu alguns
despertamentos estratégicos e ações
voltadas para o meio ambiente.

consciente de recursos naturais e materiais, além de incentivar a prática para coleta seletiva.

Campanha Consumo Responsável de
Energia Elétrica

Programa Ambiente Amigo
Uma das ações voltadas para o meio
ambiente é o Programa Ambiente Amigo,
que contempla em seu escopo práticas de
ecoeficiência dentro da Instituição, com o
intuito de reduzir gastos, reutilizar e reciclar materiais.
O programa possui um mascote institucionalizado, c hamado Bio, que divulga e
dissemina interna e externamente as melhores práticas no que tange ao consumo

sumário

contribuir para redução dos custos da Instituição. São divulgadas periodicamente às
unidades, evidenciando o desenvolvimento
de cada uma no processo e incentivando a
melhoria contínua.

Pautado nessa estratégia, o programa
possui três campanhas de cunho educativo
para um consumo responsável: Consumo
Responsável de Energia Elétrica, Imprimir
pra Q? e Adote uma Caneca.
Todas as campanhas ressaltam a importância do consumo consciente, além de

A campanha de consumo responsável
tem como objetivo reduzir o consumo de
energia elétrica em todas as unidades do
Banco. O método de mensuração do consumo é através de relatório enviado todos
os meses pela concessionária de energia
(Rede Celpa) à Área de Logística do Banco que consolida as informações e envia à
Área de Responsabilidade Socioambiental,
responsável pela mensuração do aumento
ou redução do consumo de cada unidade.
Essa análise consubstancia esta campanha,
pois os resultados obtidos são divulgados
para os funcionários juntamente com dicas educativas que incentivam o consumo
consciente.
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Diversas medidas foram tomadas com
o objetivo de reduzir o consumo e os custos com energia elétrica, tais como: investimento em equipamentos de informática
e aparelhos de refrigeração com maior eficiência energética para as novas unidades
e unidades reestruturadas, porém muitas
unidades ainda não adaptaram algumas
tecnologias de consumo mais eficiente,
como o de refrigeração, implicando em um
consumo relativamente maior. Esse acréscimo reflete a necessidade de se implantar
novos mecanismos institucionais de redução, além da educação e sensibilização que
já são realizadas. Mudanças na estrutura
de refrigeração e iluminação de algumas
unidades, como o Edifício Banpará, poderão contribuir significativamente para a redução do consumo de energia elétrica.
Vale ressaltar que o plano de expansão
do Banco também contribuiu para esse
acréscimo, pois somente em 2015 foram
abertas 10 novas agências e 18 postos de
atendimento transformados em agências.
Em 2015, estudou-se a possibilidade
de implantar um projeto piloto de energia
solar em uma das unidades do Banpará,
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projeto este que continua em fase de discussão e aprimoramento, com perspectivas
favoráveis para sua implantação. Essa medida irá provocar análises mais concretas
da viabilidade do uso da energia renovável
e da possível expansão deste projeto na
Instituição.
Para 2016, o objetivo é formar um
Grupo de Trabalho com a participação de
diversas áreas e iniciar um plano de ação
para mitigar o consumo desnecessário de
energia elétrica e possibilitar a otimização
do consumo global.

Campanha Imprimir pra Q?
Esta campanha evidencia o consumo
de papel e os custos com a impressão em
todas as unidades do Banco, incentivando
a melhoria do consumo através dos resultados apresentados periodicamente e da
conscientização através de textos educativos e dicas de melhoria divulgadas na Intranet.
Apesar do momento em que o Banco
está vivendo de crescimento de negócios e
expansão pelo Estado, o que consequentemente acarretará em aumento de consu-

mo de papel pelo crescimento nas vendas
e incremento nos negócios, espera-se que
a conscientização ambiental mantenha resultados favoráveis.
Algumas medidas já são tomadas para
que seja evitado o consumo desnecessário de papel, como a prática de impressão
frente e verso, já adotada em todas as unidades, e educação para sensibilização, com
a divulgação de textos e dicas educativas
para o controle de impressões e a implementação do projeto Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED em algumas
áreas do Banco.

Campanha Adote uma Caneca
Esta campanha motiva os funcionários
e demais colaboradores do Banco a reduzirem o consumo de copos descartáveis,
prejudiciais à saúde e ao meio ambiente,
substituindo-os por canecas de porcelana
ou copos de vidro.
Trata-se de uma campanha muito positiva, com resultados favoráveis quanto
à redução do consumo de descartáveis. O
Banco implementa várias medidas, como a
educação disponibilizada através de Rada-
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res de resultados e textos de motivação e
sensibilização nos e-mails corporativos, e a
entrega de canecas de porcelana aos funcionários de todo o Banco.
Em 2015, foram entregues 150 canecas,
distribuídas principalmente entre novos
funcionários, disseminando a cultura àqueles que estão ingressando na empresa.
Para 2016, as perspectivas são de adquirir mais 200 canecas e de entregar aproximadamente 100 ao longo do ano, devido
à contratação de novos bancários e à abertura de novas unidades, incentivando ainda
mais a substituição dos copos descartáveis
pelo copo individual. Essa prática ainda
proporciona a disseminação entre clientes
e parceiros de uma cultura mais sustentável e menos poluidora.

O programa conta com a participação
das unidades da capital no descarte desses materiais destinados à reciclagem em
parceria com duas entidades: a Associação
dos Catadores da Coleta Seletiva de Belém
– ACCSB e a Cooperativa dos Catadores Visão Pioneira de Icoaraci – COCAVIP.

Emissões de CO2 GRI G4-EN15 | G4-EN16 |
G4-EN18

As emissões diretas de CO2 são provenientes de frota própria (carros) enquanto
que as emissões indiretas são originárias
da utilização de táxis, viagens aéreas e
energia elétrica.

O Banpará possui um programa
de coleta seletiva que é realizada na
capital do Estado e que contribui para a
destinação adequada de diversos materiais
como: papel, papelão, plástico e outros,
contribuindo para preservação do meio
ambiente e auxiliando na geração de renda
para os catadores.
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Direta

Indireta
Total

Para calcular as emissões provenientes
do uso de energia elétrica primeiro utilizouse o consumo total de 2015 em kWh (quilowatt hora) para descobrir o consumo médio mensal e foi utilizada a calculadora do
site do Idesam (Instituto de Conservação e
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas) para obter a emissão anual de CO2 em
tCO2.

Emissões Totais
(tCO2)

Intensidade

261,35

3%

Táxi

99,41

1%

Viagens Aéreas

7.138

90%

Energia Elétrica

418,2

5%

7.916,96

100%

Fonte de Emissão

Coleta Seletiva GRI G4-EN23

O cálculo de emissão de CO2 da frota
própria, táxis e viagens aéreas foi realizado
através da transformação dos quilômetros
percorridos em tCO2 (toneladas de CO2)
com o auxílio dos sites: Iniciativa Verde,
Green CO2 e aondefica.com.

Frota Própria
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TI Verde
A Área de Infraestrutura de Tecnologia
da Informação (TI) do Banpará vem aumentando cada vez mais a sua importância no
suporte ao negócio, visto que quando bem
utilizada por uma empresa, apresenta vantagens que refletem de forma direta na redução de custos, bem como, no aumento
da produtividade e na melhoria da qualidade dos serviços prestados.
O processo de atualização tecnológica,
iniciado pelo Banco ainda em 1997, continua recebendo investimentos constantes
para cada vez mais alcançar a excelência
dos serviços oferecidos aos nossos clientes. Atualmente, o Banco conta com uma
infraestrutura distribuída em dois sites ativos provendo um ambiente de alta disponibilidade, balanceamento de carga e recuperação de desastres para os serviços.
É notável que a TI ocasiona impactos
no meio ambiente tanto pelo consumo de
energia elétrica quanto pelos materiais utilizados para a fabricação dos equipamentos. É neste contexto que o Banco procurou
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se encaixar na chamada TI Verde, adotando
tecnologias, como servidores blades aliada
a virtualização.
Vantagens da TI Verde:
• Aumento da eficiência e disponibilidade dos
recursos de telecomunicações;
• Redução de custos com a diminuição do número de equipamentos na Matriz, nas agências e nos demais postos de trabalho;
• Redução do consumo de energia e de refrigeração;
• Utilização de equipamentos de última geração, portando componentes de nanotecnologia, reduzindo o espaço físico e gastos de
energia drasticamente.
A virtualização é um processo que permite uma maior facilidade de gestão e de
implementação de tecnologias que não exijam um investimento pesado em hardware
e servidores, além de proporcionar às em-

presas a vantagem de execução de tarefas
de forma mais rápida e segura, otimizando
os processos e oferecendo maior desempenho, confiabilidade, produtividade e escalabilidade.
O Banco aumentou ainda mais seu processo de virtualização, alcançando grande
parte dos servidores das agências da capital. A virtualização é um dos requisitos que
mais atende às políticas de sustentabilidade e de responsabilidade ambiental, visto
que o investimento na virtualização ajuda
na redução do consumo de energia elétrica
e na redução considerável de emissão de
carbono na atmosfera.
Existem ainda outros métodos adotados pelo Banco para contribuir para a redução dos impactos ambientais. Além do
uso de servidores blades e storages e da
virtualização de servidores, o Banco também já realizou a troca de equipamentos
ineficientes no consumo de energia como
monitores do tipo CRT por LED e fontes
elétricas, buscando sempre a aquisição de
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equipamentos e dispositivos de fabricantes
que possuem o selo verde, além da diminuição da impressão de documentos e da
contratação de outsourcing de impressão.
No âmbito de Telecomunicações, os
processos de modernização dos sistemas
têm por objetivo o suporte às áreas de negócios alinhando as ações e proteção do
meio ambiente. O Banco também adotou
um conjunto de práticas para o uso de telecomunicações mais sustentável e menos
prejudicial à natureza.

Impactos Ambientais GRI G4-EN34
Causa
Incineração de papéis

Denúncias
Processadas em 2015

Solucionadas em 2015

7

5

Estas práticas visam reduzir o desperdício de energia e aumentar a eficiência dos
processos e fenômenos relacionados aos
equipamentos e sistemas de telecomunicações utilizados pelo Banpará.
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Sobre o Relatório

Materialidade GRI G4-18 | G4-19 | G4-20 | G4-21 | G4-DMA

Aderindo às boas práticas internacionais em sustentabilidade e transparência,
este relatório adota as Diretrizes G4 da
Global Reporting Initiative – GRI, aplicando
a opção Essencial para identificação dos
aspectos materiais. O relatório está disponível em meio eletrônico, através do site
www.banpara.b.br, tópico Socioambiental.

O Banpará, em seu processo para a definição dos temas materiais, considerou diversos mecanismos de engajamento, com
o público interno e externo, dentre os quais
ressaltamos:
•

GRI G4-18

O relatório apresenta as ações mais relevantes realizadas em 2015 nos âmbitos
econômico, social e ambiental, além das
perspectivas relacionadas ao planejamento
estratégico que abrange o período de 2015
a 2019.

•

A pesquisa realizada por ocasião da implantação da Política de Responsabilidade Socioambiental que resultou em
diversos temas sugeridos por stakeholders, como funcionários e clientes;
O engajamento dos gestores das diversas áreas do Banco para definição
da materialidade através da expertise
de cada um na sua área de atuação, levando em consideração a estratégia do
Banco e o contexto da sustentabilidade.

Estratégicos do Banco para o período de
2015 a 2019, considerando o seu grau de
relevância para alcançar cada objetivo, entre alto, médio e baixo, além do grau de
relevância para os stakeholders que, elencados na Matriz de Relevância, resultou na
definição de 10 Temas prioritários para a
composição deste Relatório.
As análises dos temas materiais concluíram que os limites dos impactos abrangem internamente funcionários, processos e resultados do Banco e externamente
clientes, sistema financeiro em geral e demais stakeholders que se relacionam de
alguma forma com o Banco.

Esse processo, baseado nos princípios
para definição de conteúdo, identificou 23
Temas. Os temas foram avaliados e filtrados com base na aderência aos Objetivos
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Temas Materiais
Ética
Qualidade dos
Processos de TI
Energia
Renovável

Relevância para os Stakeholders

Coleta
Seletiva
Reciclagem

Inadimplência
e Controle do
Endividamento

Crédito Rural
para Sistemas
Agroflorestais

Preservação da
Biodiversidade

Reflorestamento

Descarte
Correto dos
Equipamentos
de T.I

Corrupção
e PLD

Compras
Sustentáveis

Saúde e Segurança
dos Funcionários
Fomento à
Economia do
Estado

Portfólio de
Produtos e
Serviços

Educação
Ambiental

Descarte
Correto dos
Equipamentos
de T.I

Relevância para o Banpará
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Valorização e
Capacitação dos
Funcionários

G4-6|G4-8|G4-DMA|G4EC7|FS13|FS14

Valor da Marca
Fomento à Economia
do Estado
Ética

G4-58|G4-SO3|G4-SO4|G4-SO8|
G4-DMA

Reestruturação das
Unidades alinhadas
ao Planejamento
Estratégico

Porfólio de Produtos
e Serviços
Valorização e
Capacitação dos
Funcionários
Saúde e Segurança
dos Funcionários
Inadimplência
e Controle de
Endividamento
Qualidade dos
Processos de T.I
Riscos

G4-13|G4-EC7|G4-EC8|FS13|FS14
G4-56|G4-57|G4-58

Corrupção e PLD

Riscos

Estrutura
Física
Sustentável

Valor da
Marca

Indicadores GRI

G4-4|G4-9|G4-PR3
G4-10|G4-LA1|G4-LA3|G4-LA9|
G4-LA10|G4-LA11|G4-LA12|G4-LA13
G4-11|G4-EC3|G4-LA2|G4-LA5|
G4-LA6|G4-LA8
G4-DMA|G4-PR3|G4-SO3

G4-DMA
G4-2|G4-14|G4-DMA|G4-EC1
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Sumário de Conteúdo da GRI G4 GRI G4-32
Conteúdos Padrão Gerais

Página

Estratégia e análise
G4-1

04

G4-2

19

Perfil organizacional

Verificação
Externa

Aspectos materiais identificados e limites
G4-17

09

G4-18

104

G4-19

104

G4-20

104

G4-21

104

G4-22

Não houve

G4-23

Não houve

G4-3

07

G4-4

30

G4-5

110

G4-6

38

Engajamento dos stakeholders

G4-7

07

G4-24

22

G4-8

07, 38

G4-25

22

G4-9

07, 30, 68

G4-26

22

G4-10

68, 70, 71

G4-27

22

G4-11

86

Perfil do relatório

G4-12

88

G4-28

Ano 2015

G4-13

38

G4-14

49

G4-29

16/10/15:
Publicação no
site institucional:

G4-15

49

G4-30

Anual

G4-16

49

G4-31

110

sumário
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G4-32

“De acordo”
Essencial

G4-33

Não houve
verificação
externa

Governança
G4-34

42

G4-38

43

G4-39

43

G4-40

45

G4-41

46

G4-42

46

G4-45

46

G4-48

46

G4-51

45, 47

Conteúdos Padrão Específicos
Informações sobre
a forma de gestão e
indicadores

Página

Omissões

Verificação
Externa

Categoria: Econômica
Aspecto Material: Desempenho Econômico
G4-EC1

09, 56

G4-EC3

79

G4-EC4

09

Aspecto Material: Impactos Econômicos Indiretos
G4-EC7

28

G4-EC8

35

Aspecto Material: Práticas de Compra
G4-EC9

88

Específico Setor Financeiro

Ética e Integridade
G4-56

41

G4-DMA

G4-57

39

G4-EC1

G4-58

39, 60

19, 25, 28, 35, 104
92, 93

Categoria: Social
Subcategoria: Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente
Aspecto Material: Emprego

sumário

G4-LA1

71

G4-LA2

77
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G4-LA3

72

Aspecto Material: Saúde e Segurança do Trabalho
G4-LA5

83

G4-LA6

85

G4-LA7

83

G4-LA8

84

Aspecto Material: Treinamento e Educação
G4-LA9

73

G4-LA10

75

G4-LA11

76

Aspecto Material: Liberdade de Associação e Negociação
Coletiva
G4-HR4

89

Aspecto material: Trabalho infantil
G4-HR5

89

Aspecto Material: Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo
G4-HR6

89

Aspecto Material: Avaliação
G4-HR9

62

Aspecto Material: Avaliação de Fornecedores em Direitos
Humanos

Aspecto Material: Diversidade e Igualdade de Oportunidade

G4-HR10

G4-LA12

Aspecto Material: Mecanismos de Queixas e Reclamações
Relacionadas a Direitos Humanos

70, 71

Aspecto Material: Igualdade de Remuneração para Mulheres e
Homens
G4-LA13

71

G4-HR12

89

86

Subcategoria: Sociedade

Aspecto Material: Avaliação de Fornecedores em Práticas
Trabalhistas

Aspecto Material: Combate à Corrupção
G4-SO3

60, 61

G4-LA14

89

G4-SO4

61

G4-LA15

89

G4-SO5

60

Aspecto Material: Mecanismos de Queixas e Reclamações
Relacionadas a Práticas Trabalhistas
G4-LA16

86

Subcategoria: Direitos Humanos

sumário

Aspecto Material: Conformidade
G4-SO8

61, 64

Aspecto Material: Mecanismos de Queixas e Reclamações
Relacionadas a Impactos na Sociedade
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G4-SO11

39

Categoria: Ambiental

Subcategoria: Responsabilidade pelo produto

Aspecto Material: Energia

Aspecto Material: Rotulagem de Produtos e Serviços

G4-EN3

G4-PR3

30, 34, 57

Aspecto Material: Emissões

G4-PR4

30

G4-EN15

99

G4-EN16

99

G4-EN18

99

Aspecto Material: Comunicação de Marketing
G4-PR7

92

Aspecto Material: Privacidade do Cliente
G4-PR8

64

Específico Setor Financeiro
Subcategoria: Sociedade
Aspecto Material: Comunidades Locais
FS13

28, 38

FS14

28, 38

97

Aspecto Material: Efluentes e Resíduos
G4-EN23

99

Aspecto Material: Avaliação Ambiental de Fornecedores
G4-EN32

89

Aspecto Material: Mecanismos de Queixas e Reclamações
Relativas a Impactos Ambientais
G4-EN34

102

Específico Setor Financeiro
Aspecto Material: Portfólio de Produtos
G4-DMA FS1

22, 35, 91

G4-DMA FS2

62, 91

G4-DMA FS3

57

G4-DMA FS4

53, 55

sumário
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Informações Corporativas
GRI G4-5 | G4-31

Banco do Estado do Pará S/A
CNPJ: 04.913.711/0001-08
Av. Presidente. Vargas, n° 251, Campina, Belém, Pará.
66.010-000
Contatos: (91) 3348-3230

Créditos
Coordenação do Relatório:
Área de Responsabilidade Socioambiental
Projeto Gráfico e Diagramação:
Núcleo de Marketing e Comunicação Institucional.

Área de Responsabilidade Socioambiental (91) 33483309/3165
Home Page: www.banpara.b.br
Ouvidoria: 0800 280 9040
SAC: 0800 260 6605
Atendimento para Deficiente Auditivo: 0800 280 1817
Central Banpará: 3004 4444 (Belém e Região Metropolitana)
ou 0800 285 8080 (Demais Localidades)
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