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O Banco do Estado do Pará S/A
é uma instituição financeira paraense,
que tem como missão gerar valor para
o Estado do Pará mediante sua atuação
no desenvolvimento econômico e social e, por visão, ser reconhecido como
o banco regional que gera os melhores
resultados.
Em 2014, o Banco passou por
grandes transformações estruturais e
estratégicas, direcionou ainda mais sua
atuação ao crescimento sustentável,
definiu as estratégias para o período de
2015 a 2019, cujas ações estão focadas
em quatro grandes objetivos: finanças,
mercado e imagem, gestão e tecnologia, aprendizado e crescimento.
Com base nesses objetivos, o Banco incrementou o seu plano de expansão diante da necessidade de fomentar,
cada vez mais, a economia do Estado

do Pará. Assim, inaugurou 13 novas
unidades bancárias, sendo 9 agências
em municípios ainda não cobertos pelo
Banco. Ao final do exercício social, o
Banco disponibilizou ao povo paraense uma rede de atendimento composta
por 121 pontos de atendimento, garantindo a cobertura de 78 dos 144
municípios do Estado.
Referida expansão proporcionou
maior acesso da população menos favorecida à rede bancária, com a oferta
de produtos e linhas de fomento para
a economia dos mais diversos municípios do Estado. Além da expansão
de sua rede de atendimento, o Banco
também investiu muito em recursos
tecnológicos, humanos, de segurança
da informação, gestão de riscos e controles internos, aumentou a capacidade de operações, por meio dos canais
Augusto Costa, presidente do Banpará.
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eletrônicos de atendimento a clientes,
tornando cada vez mais rápido e fácil
o acesso aos produtos e serviços ofertados à população paraense.
Todo esse avanço se deu em virtude do grande empenho pelo crescimento de forma sustentável, com responsabilidade social e ambiental. Assim,
pautado em três pilares fundamentais
(econômico, social e ambiental), que
direcionam o sucesso e a perenidade da
Instituição, o Banpará adaptou estrategicamente sua estrutura de governança,
com a criação de uma área específica de
gerenciamento e acompanhamento das
ações estratégicas de responsabilidade
socioambiental.

E

m 2015, diante da experiência exitosa em atuar com
foco no desenvolvimento sustentável, o Banco dará continuidade
às ações voltadas à promoção e
proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
como aos projetos direcionados
à redução da pobreza, da desigualdade social, do incentivo ao
esporte e à cultura paraense.

Além disso, fomentará ainda mais a
expansão da sua rede de atendimento,
o aperfeiçoamento dos processos internos e a qualidade tecnológica, além

dos investimentos na valorização dos
seus empregados, em tudo observado o
crescimento sustentável da Instituição
e do Estado do Pará.
Temos a consciência de que o comprometimento e a competência dos
nossos funcionários e colaboradores
transformam os desafios em oportunidades de crescimento e fortalecimento
do Banco.
Assim, em nome da Diretoria Colegiada agradeço ao acionista controlador, o Estado do Pará, aos demais
acionistas, ao público em geral, e, sobretudo, aos paraenses. Agradeço, ainda, aos funcionários que, afinados com
as diretrizes estratégicas, têm demonstrado incansável comprometimento
com o Banpará.
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O Banpará está cada vez mais consciente da sua participação na sustentabilidade socioambiental, uma vez que, como instituição financeira é responsável
por uma cadeia de outros setores na indução de melhores práticas de negócio,
encarando a sustentabilidade como mecanismo de desenvolvimento da própria
instituição, do sistema financeiro e da sociedade como um todo.
Como banco regional tem o compromisso de atuar em prol do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado, priorizando, dentre outros, valores
como responsabilidade socioambiental e compromisso com nossos clientes.
Baseado nesse contexto divulga o seu primeiro Relatório de Sustentabilidade,
o qual reúne informações sobre o desempenho econômico, social, ambiental e de
governança referentes ao exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014.
A elaboração deste relatório uniu diversas áreas da instituição, as quais participaram da sua construção, informando indicadores de suas atividades ao longo
do ano de 2014.
Seu objetivo é relatar as ações desenvolvidas pela instituição, que busca continuamente atingir novos patamares de sustentabilidade, além de contribuir para
compreensão dos seus resultados por todas as partes interessadas, que interagem
direta ou indiretamente com a instituição.
Progressivamente o banco, buscará adotar uma abordagem progressiva com
base nas Diretrizes para os Relatórios de Sustentabilidade da Global Reporting
Initiative (GRI).

Apresentação
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Perfil
O Banpará é uma sociedade de
economia mista, organizado sob a forma de banco múltiplo, tendo como
maior acionista o Estado do Pará, com
atuação restrita atualmente ao Estado
do Pará.
Atua no mercado financeiro com
produtos e serviços do setor bancário,
atuando da concessão de empréstimos
e financiamentos; do setor de cartões
de crédito; de fundos de investimento;
de administração de recursos de repasse; de administração de fundos de
desenvolvimento com recursos de terceiros; de seguros; e, de operações de
câmbio.
Atende clientes do tipo pessoa
física e jurídica, de direito público e
privado, destacando-se, dentre eles,
os funcionários públicos estaduais e

municipais, que são responsáveis pelo
maior número de operações dentro do
crédito comercial do banco, caracterizando-se como o agente financeiro oficial do Governo do Estado do Pará.
Na área de crédito comercial atua
com empréstimos com consignação em
folha, antecipações, limites rotativos de
crédito, crédito empresarial, cartão de
crédito e débito próprio (BCard), cartão de crédito com bandeira Mastercard, dentre outros produtos e serviços.
No segmento de crédito de fomento o banco atua na concessão de financiamentos com recursos do Crédito
Rural e do BNDES, com fundos de
investimento em participação, fundos
de desenvolvimento com recursos do
Governo do Estado, Governos Municipais e/ou privados, além do programa
de microcrédito.

Missão, Visão e Valores
O banco em 2014 alterou a sua
identidade organizacional modificando a sua Missão, Visão e Valores.
A Missão é um texto que mostra
a razão de ser da organização, explica
“porque o Banpará existe”, o seu propósito principal, que para o período de
2015-2019 será:

MISSÃO 2015-2019
Gerar valor para o Estado
do Pará, como um Banco
autossustentável que atua
para o desenvolvimento
econômico e social.

Ser um banco autossustentável
significa ser lucrativo, eficaz e capaz de
gerar
recursos2015-2019
próprios. Atuar para o
MISSÃO
desenvolvimento socioeconômico denota
a contribuição
Gerar
valor paradoo banco
Estadopara a
redução
da
pobreza
e
da
desigualdade
do Pará, como um Banco
social,
oferecendo crédito
qualidade
autossustentável
que de
atua
e atuando
em
fomento.
para o desenvolvimento
A Visão representa
econômico
e social. aonde a organização quer chegar, é a imagem inspiradora do futuro da instituição, e, para
o período de 2015-2019 será:

VISÃO 2015-2019
Ser reconhecido como o
Banco regional que gera
os melhores econômicos e
sociais.

VISÃO 2015-2019

O Banpará

Ser reconhecido como o
Banco regional que gera
os melhores econômicos e
sociais.
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Em 2019, nosso grande sonho é
obter o reconhecimento de todos os
nossos públicos (Governo, funcionários, sociedade, clientes, órgãos reguladores e formadores de opinião) da
nossa atuação nas vertentes econômica
e social, em um patamar igual ou supe-

rior a qualquer outro banco regional.
Os Valores representam nossa
forma de atuação, nosso jeito de fazer
as coisas. São os comportamentos e
atitudes que valorizamos nas pessoas e
perante o mercado, e, para o período
de 2015-2019 será:

Composição
A sua estrutura acionária é majoritariamente composta por ações
9.521.649 ações ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal, todas domiciliadas no país e com direito
a voto.

O Estado do Pará detém 99,97%
do capital social, conforme demonstrado na tabela abaixo.
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Histórico
Foi inaugurado em 26/10/1961
e criado pela Lei n° 1.819, de
30/11/1959. A instalação do Banco do
Estado do Pará (BEP) foi considerada
como “um marco no desenvolvimento da Amazônia” pela imprensa, como
uma alternativa de financiamento dos
sonhos dos paraenses.
Iniciou suas atividades, com a
inauguração de sua primeira agência,
a Belém Centro, num prédio alugado,
na Rua 28 de setembro n° 276, atuando com 17 funcionários. Em julho de
1964, o banco foi transferido para sua
primeira sede própria, no Edifício Dias
Paes, na Av. Presidente Vargas n° 275.
O crescimento também levou à
inauguração da primeira agência fora
da capital, em Santarém, oeste do Pará,
no início de 1966.
Em 1977, foi lançado o Cheque

Marajoara e no último ano da década
de 70 o banco instalou sua carteira de
desenvolvimento, com recursos humanos e material qualificado para atender
o objetivo fim do banco: ser agente de
desenvolvimento estadual. Aumentando assim, a possibilidade de aportes
de recursos para a concessão de créditos junto a instituições como o Banco
Central, BNDES, Caixa Econômica
Federal, entre outras, fazendo crescer
os investimentos em agricultura, pecuária, indústria, comércio e serviços.
Uma semelhança de sigla com outra instituição financeira levou a Assembleia Geral do Banco do Estado
do Pará, em 12/12/1979, a aprovar a
mudança da sigla BEP para Banpará,
facilitando a identificação imediata do
banco paraense, que passaria a ter também nova logomarca.

Inauguração do Banpará.
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Em 53 anos de existência, o Banpará também é parte importante da história da propaganda na região. Desde
o início, foi um dos maiores clientes
das principais agências de publicidade
e propaganda, conquistando prêmios e
incentivando o mercado. A divulgação
da marca do Banco do Estado do Pará
coincide com os primórdios da criação
das agências de propaganda, que nos
anos cinquenta e sessenta eram o novo
meio de vender-se no mercado.
O fim dos ganhos inflacionários
pós Plano Real e as perdas de créditos
irrecuperáveis em meados da década de
90 provocaram um turbilhão econômico e financeiro nas instituições públicas
e privadas, o que ocasionou uma série
de desestatizações promovidas pelo
Governo Federal. E o Banpará, contido
neste cenário, lançou o Plano de Ação
Emergencial, a fim de recompor sua liquidez.

O Governo do Estado apresentou
o projeto “Novo Banpará” ao Governo
Federal, com propostas que o manteriam fora do programa de desestatização. E em julho de 1997 foram aprovadas as mudanças na Diretoria e na

estrutura da Instituição, o que trouxe
uma nova maneira de pensar os negócios e, consequentemente, determinou
a adaptação da estrutura bancária à
nova realidade econômica e administrativa, com o intuito de manter a ra-
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cionalização e a redução de despesas.
Por esse motivo, depois de muitas
considerações, a alternativa encontrada
pela Diretoria para não demitir pessoal
foi a redução da folha de pagamento
por tempo determinado, através do
corte de 20% no salário dos funcionários, a partir de março de 1998 e, além
disso, os integrantes dos Conselhos de
Administração e Fiscal passariam a receber honorários simbólicos, no valor
de um Real.
Tais medidas foram necessárias à
manutenção do Banpará que, em assembleia, decidiu aprovar a alternativa,
que impediu a privatização ou a liquidação do Banpará. Graças a essa e a outras mobilizações dos funcionários, o
Banpará superou a crise daquela época.
A doação foi decisiva para assegurar que o Banpará permanecesse público e não chegasse ao mesmo destino
cruel de 23 dos 27 bancos estaduais
existentes na época do Governo FHC
(Fernando Henrique Cardoso).

Em julho de 2007, foi criada a Ouvidoria Banpará, serviço normatizado
pela Federação Brasileira dos Bancos
– FEBRABAN e pelo Banco Central,
que busca respostas para problemas
não solucionados pelo atendimento
convencional, estabelecendo mudanças
e melhorias no atendimento do banco.
Em abril de 2008, com o primeiro
aditivo ao Termo de Compromisso de
Gestão – TCG, protocolado pelo Banco Central, o Banpará implementou
mudanças administrativas e culturais
nos procedimentos de trabalho, aumentando a diversificação de suas operações de crédito, possibilitando um
incremento sustentável de sua rentabilidade, o que também levou ao novo
modelo de funcionamento organizacional, exigido pelo Banco Central,
com base na governança corporativa.
Esse momento elevou as perspectivas de crescimento sustentável do
banco, que traçou novos objetivos para
modernizar, fortalecer e expandir a ins-

tituição, para torná-lo relevante instrumento no desenvolvimento econômico
paraense e atingir a excelência no atendimento aos seus clientes.
Em 2013, o Conselho de Administração aprovou a primeira Política
de Responsabilidade Social Empresarial e criou a área de responsabilidade
social ligada ao NUMAC. Em 2014,
transferiu a área de responsabilidade
social para a área de Desenvolvimento
Econômico e Social ficando responsável pela coordenação das ações de
responsabilidade social e ambiental da
instituição e implementação da Política em articulação com as demais áreas
do banco.
Desde 1961 o Banpará passou
a atender a comunidade paraense e a
contribuir para o desenvolvimento do
Estado. E continua sua missão, criando mecanismos de transformação que
lhe permita estar adequado aos tempos
atuais.
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Propagandas.
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Estrutura Física e
Regiões de Atuação
O Banpará é o banco oficial do
Governo do Estado e sua estratégia
de inclusão bancária é uma forma de
contribuir para a redução da pobreza
e das desigualdades, uma vez que o
crescimento econômico é imprescindível para a melhoria das condições
de vida, e promove a expansão de
postos de trabalho, inclusão social e
maior acesso ao crédito.
O banco fechou o ano de 2014
com 1.635 funcionários e 68 colaboradores, distribuídos em 32 agências
e postos de atendimento na capital
do Estado, e, 89 agências e postos de
atendimento no interior, garantindo
à população acolhimento às suas necessidades.

Em 2014, em execução ao seu
plano de expansão ampliou o número de rede de agências e passou a dar
cobertura em 78 dos 144 municípios
no estado do Pará, um avanço para a
instituição e para o povo paraense.
Além da rede própria, disponibiliza mais de 32.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil em
parceria com o Banco 24horas e Rede
Compartilhada.
Até 2019 o Banpará planeja estar
presente em todos os 144 municípios
do Estado do Pará. Essa expansão
busca o desenvolvimento socioeconômico do Estado e viabiliza aos seus
clientes e usuários a possibilidade de
utilizar os serviços do banco em todo
o território nacional, além de disponibilizar também a sua rede própria
para os correntistas das outras instituições parceiras.

Agências
Postos de Atendimento
Relacionamento com clientes e canais.

15

Principais Indicadores
Balanço Patrimonial (R$ mil)
2014

2013

Variação

Ativo Total

5.032.293

4.549.552

10,6%

Ativos Rentáveis Médio

4.154.641

3.551.706

17,0%

Operações de Crédito

3.036.476

2.721.280

11,6%

Depósitos

3.899.754

3.609.523

8,0%

Rentabilidade (R$ mil)
Lucro Líquido

148.064

140.865

5,1%

Patrimônio Líquido

569.316

506.133

12,5%

Retorno anualizado sobre o PL Médio

27,5%

30,4%

-

Retorno anualizado sobre o Ativo Médio

3,1%

3,4%

-

Lucro Líquido por Ação

15,6%

14,8%

-

Desempenho
Margem Financeira

19,1%

18,5%

-

Índice de Eficiência Operacional

58,1%

53,1%

-

Índice de Cobertura¹

29,6%

33,0%

-

Índice de Basiléia

19,4%

18,7%

-

Fonte: Relatório
de Administração
Receitas de Prestação de Serviços/Despesas
de Pessoal.

do Banpará 2014.

No exercício de 2014, o Lucro Líquido do Banpará atingiu R$148.064
mil, desempenho 5,1% maior que o
apresentado no ano anterior. O Lucro
Líquido por ação alcançou R$15,55,
ante aos R$14,80 observados ao final
de 2013. O Patrimônio Líquido alcançou um crescimento considerado
acima do verificado no mercado financeiro, atingindo R$569.316 mil, uma
ascensão de 12,5%, em relação a 2013.
O resultado bruto da intermediação financeira atingiu o montante de
R$632.669 mil, 14,6% maior que o
resultado apresentado no ano anterior.
O aumento das receitas é justificado pelo crescimento das rendas de
operações de crédito que, incluindo as
recuperações, representam 84,2% das
receitas de intermediação financeira,
as quais tiveram um crescimento de
29,9% em relação ao ano anterior.
As despesas de intermediação financeira atingiram ao final de 2014
R$517.820 mil refletindo aumento de
55,2% em relação ao ano de 2013. O
aumento observado deveu-se ao crescimento das captações que, influenciadas pela trajetória de elevação da

taxa básica de juros, registrou despesa
de R$355.356 mil, um acréscimo de
55,8% em relação a 2013; e, pelas despesas com provisões para perdas em
operações de crédito, que totalizaram
R$160.954 mil, acréscimo de 52,4%
em relação ao apresentado em 2013,
reflexo da diversificação do portfólio da
carteira de crédito, que passou a contar
com produtos que possuem custos de
crédito mais elevados.
As receitas de serviços e tarifas de
2014 totalizaram R$59.895 mil, 8,1%
acima do ano anterior.
No tocante as despesas administrativas juntamente com as despesas de
pessoal, houve um aumento de 24,8%,
em relação a 2013, totalizando o valor
de R$ 402.334 mil. O índice de cobertura para o período foi de 29,6%. O
índice de eficiência operacional registrou 58% ao final de 2014, a variação
nesse índice é reflexo do crescimento
das despesas com aluguel de imóveis,
segurança e vigilância armada, serviços
técnicos especializados e com propaganda e publicidade de produtos e serviços, refletindo a política de expansão
do banco.

Perfil Econômico-Financeiro
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Ativos e Passivos

Base de Clientes

Carteira de Crédito

No exercício de 2014, houve uma
expansão de 10,6% no volume de
ativos totais do Banpará, que atingiu
R$5.032.293 mil, em relação ao ano
anterior. Os principais ativos que influenciaram esse crescimento foram:
operações de crédito com R$3.036.476
mil (60%), Títulos de Valores Mobiliários (TVM) com R$820.548 mil
(16%) e aplicações interfinanceiras
com R$525.778 mil (11%).

No final de 2014, a base de clientes ativos do Banco alcançou 293.554.
A quantidade total de contas correntes
(ativas e inativas) alcançou 442.254 no
final de 2014, sendo 421.822 de Pessoas Físicas e 20.432 de Pessoas Jurídicas.
Os números demonstram o perfil
do cliente do Banco, que possui 95,4%
de suas contas de titularidade de clientes Pessoas Físicas, e, somente 4,6% de
Pessoas Jurídicas.

Em 2014, a carteira de crédito teve
um crescimento de 11,6% em relação
ao exercício de 2013 alcançando o valor de R$3.036.476 mil.
A base de clientes do Banpará e
sua carteira de créditos de empréstimos
estão concentradas nos funcionários e
aposentados de entidades públicas. Os
empréstimos consignados correspondem a 68,46% da carteira de empréstimos e o financiamento ao consumo
representa 31,54%. Os funcionários
públicos do estado e pensionistas representam 95,15% da carteira de consignados. A Provisão para Crédito de
Liquidação Duvidosa representou ao
final do ano de 2014 5,8% da carteira

16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
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TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

5
2
6

60

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS
COMPULSÓRIO

Carteira de Crédito (em mil R$)
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Rural

ATIVO PERMANENTE

Habitação
Fomento

OUTROS

de crédito, uma aumento de 1,26% em
relação ao observado no mesmo período de 2013. Esse aumento reflete a entrada de novas linhas de produtos, que
geram riscos de créditos mais elevados.
Mas ainda assim, a qualidade da carteira continua estável.
Em 31 de dezembro de 2014, o
índice de inadimplência das operações
vencidas acima de 90 dias representava
2,04% da carteira de crédito, com o índice de cobertura de 283,80%, isto é, o
valor que o banco mantém provisionado para fazer face às perdas prováveis é
mais que 2,8 vezes a inadimplência do
período.

2014

2013

Variação

2.941.577

2.584.169

13,8%

86.817

128.088

-32,2%

6.631

6.946

-4,5%

221

983

-77,5%

1.230

1.094

12,4%

Fonte: Relatório de Administração do Banpará.

Fonte: Relatório de Administração do Banpará.
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Produtos e Serviços para Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas
O Banpará disponibiliza aos seus
clientes inúmeros produtos e serviços
dentro de sua carteira de crédito, em
2014 expandiu ainda mais o leque de
novos produtos e serviços disponíveis,
oferecendo produtos e serviços diferenciados, adequados ao perfil de cada
cliente.
Em 2014, buscando satisfazer
aqueles que já são clientes do banco e
atingir novos clientes, foram lançados
os seguintes produtos e serviços:
• Conta Salário Governo, com a finalidade de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares a pessoa
física indicada pelos órgãos, entidades
públicas e empresas públicas estaduais;
• BCard, cartão de débito e crédito
com a bandeira própria do Banpará;
• Suprimento de Fundos, solução
para pequenas despesas, que concede
aos órgãos e entidades das adminis-

trações públicas estadual, municipal e
para as empresas privadas, a possibilidade de movimentação dos recursos financeiros destinados a suprir pequenos
gastos;
• Seguros Prestamista, de Veículos,
de Vida, de Acidentes Pessoais e Residenciais;
• Câmbio Comercial, disponibilização de diversas modalidades de câmbio: ACC, ACE, Câmbio Pronto na
Exportação e Câmbio Travado na Exportação;
• 44 novas linhas de Consignado,
para funcionários públicos estaduais,
municipais e de empresas;
• Abertura Automática de Poupança, trata da abertura simultânea de
conta corrente e conta de poupança;
• Terminal Dispensador de Cheques
(TCH), terminal de autoatendimento
dispensador de folhas de cheques avulsas;

• Terminal Saque e Pague, rede de
autoatendimento independente que
oferece inúmeros serviços bancários e
não bancários;
• Smartcard, cartão com Chip com
unificação de várias contas em um único cartão;
• Conta Eletrônica, modalidade de
conta destinada a clientes que efetuam
transações bancárias exclusivamente
através de meios eletrônicos;
• Cadastro Positivo, banco de dados
completo que contém informações financeiras, o histórico de crédito e o
comportamento de pagamentos de
obrigações dos clientes (pessoas físicas
e jurídicas);
• Campanha Poupança Premiada 7,
campanha de premiação a clientes com
poupança Banpará.
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Carteira de Crédito Comercial
– Pessoa Física
O Banpará disponibiliza diversas linhas de crédito aos seus clientes
pessoas físicas que são funcionários do
Governo do Estado, Prefeituras e empresas privadas que recebem os seus salários no Banpará, dentre os principais
temos:
• Consignados, com mais de 73 linhas disponíveis (órgãos públicos estaduais e municipais e empresas privadas);
• Banparacard, limite de crédito que
permite empréstimos emergenciais,
parcelados, compras à vista e compras

a prazo, com e sem juros;
• Multicred, limite de crédito rotativo;
• Parcelado, empréstimo parcelado;
• Sazonais (Antecipações de 13° Salário) e de Imposto de Renda;
• Cheque Especial, limite de crédito
rotativo;
• Credcomputador, limite de crédito
para aquisição de produtos de informática e outros artigos em estabelecimentos credenciados ao BCard;
• Cartão de Crédito.
A carteira comercial de empréstimos
pessoa física alcançou, no final de 2014,
o montante de R$2.777.267 mil, com
636.860 operações contratadas.

BCard
O BCard é o cartão de débito e crédito com a bandeira própria do Banpará, sem taxa de anuidade. Com o cartão
BCard o cliente compra a débito ou a
crédito em estabelecimentos comerciais conveniados e ganha facilidades
durante as compras, além de vantagens

como: pagamentos parcelados, à vista
ou em até 30 dias após a compra sem
juros, empréstimos parcelados, adesão
a programas de recompensas Multiplus
e Smiles, função débito e Smartcard.
No ano de 2014, foram realizadas
506.307 transações com o BCard, em
1.930 lojas credenciadas, totalizando
R$62.444 mil em transações. Somente
em 2014 foram credenciadas 185 lojas no BCard estendendo ainda mais a
rede de lojistas parceiros.
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Campanha Compra Premiada
Banpará
Com o BCard ainda concorre a
prêmios por meio da Campanha Compra Premiada Banpará, uma modali-

dade de sorteio mensal que premia os
clientes que utilizam a rede própria do
banco para operações parceladas e a débito nos estabelecimentos credenciados
ao BCard.
Em 2014, a Campanha Compra
Premiada Banpará sorteou R$250 mil

em prêmios, sendo 40 vales-compra no
valor de R$1.000,00 e 8 no valor de
R$5 mil, 4 Ipads, 4 TV Led de 40”,
4 motocicletas Honda e 4 automóveis
zero quilômetro. Os resultados dos sorteios são divulgados no site institucional do banco.
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SmartCard
O Banpará lançou em 2014 o teste
piloto do Smartcard (cartão com chip)
com 741 emissões até 15/12/2014,
somente para funcionários do banco.
A inovação troca a base de cartões de

tarja magnética para cartões com chip
oferecendo maior segurança nas transações realizadas pelos clientes do banco e
trazendo maior comodidade e agilidade ao permitir movimentação de mais
de uma conta (conta corrente e conta
poupança) com apenas um cartão.

Carteira de Crédito Comercial
– Pessoa Jurídica
O Banpará disponibiliza aos seus
clientes pessoas jurídicas diversas linhas de crédito parcelado e rotativo,
dentre elas:
• Banpará Giro Rápido, empréstimo
parcelado com empresas que possuem
contratos ativos de prestação de serviços com órgãos públicos e empresas
privadas;
• Banpará Capital de Giro, empréstimo parcelado;
• Cheque Empresarial PJ, limite de
crédito rotativo;
• BCard, parceria com estabelecimentos comerciais para filiação ao sistema
de cartões do Banpará;
• Cartão Combustível, instrumento
de gestão para aquisição de combustíveis;
• Gestão de Pagamento, gerenciamento de pagamento da folha de pagamento.

O Banpará inaugurou em 2012
a sua primeira Agência Empresarial
exclusiva para atendimento a pessoas
jurídicas, buscando fortalecer o banco
por meio da expansão da sua base de
negócios, com fidelização desse segmento de clientes. Para 2015 terá a
inauguração da sua primeira Agência
Empresarial no interior, na cidade de
Santarém buscando beneficiar o setor
produtivo daquela região, atendendo
não somente o município, mas todo o
oeste paraense, com isso, o banco espera resultados crescentes, com foco
na expansão dos negócios para pessoas
jurídicas.
A carteira comercial de empréstimos pessoa jurídica alcançou no final
de 2014 o montante de R$ 82.535 mil
com 753 operações contratadas.
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Carteira de Câmbio
O Banpará criou em 2014 a Superintendência de Câmbio e Comércio
Exterior (SUCOE), e, passou a oferecer
aos seus clientes os seguintes produtos:
• Adiantamento sobre Contrato de
Câmbio (ACC), captação de recursos
para produção dos bens e serviços a serem exportados (fase pré-embarque);
• Adiantamento sobre Cambiais
Entregues (ACE), obtenção de recursos para comercializar os bens destinados à exportação (fase pós-embarque);
• Câmbio pronto na Exportação,
internalização de recursos provenientes
do pagamento de exportação;
• Câmbio Travado na Exportação,

instrumento de hedgecambial na exportação;
• Câmbio Financeiro, transferências
do e para o exterior em moeda estrangeira, quer seja para manutenção de familiares, pagamento de despesas, etc.;
• Câmbio Turismo, compra e venda
de moedas estrangeiras (Dólar e Euro).
Oferecendo assim a comodidade
de comprar e vender moedas estrangeiras (Dólar e Euro), disponibilizado em
nossa agência Belém Centro.
O volume total de negócios da
carteira de câmbio, em 2014, foi de
R$11.936 mil, sendo R$11.932 mil
para o câmbio comercial, com 79 transações realizadas, e, de R$4.697 mil
para o câmbio turismo, com 841 transações realizadas.

Carteira de Crédito de Fomento do o desenvolvimento sustentável.
O Banpará financia o desenvolvimento regional e a geração de empregos
desde o primeiro ano de vida.
Na década de 70, manteve antigos
investimentos por meio do Programa de
Incentivo à Produção de Borracha Natural (Probor). Em 1980, também foi
base para o crescimento através do Fundo Constitucional do Norte (FNO).
Nos anos 90, com a criação do Fundo
de Desenvolvimento Econômico do
Estado do Pará (FDE), respondeu por
grandes investimentos no setor rural,
em infraestrutura, serviços e na indústria paraense. E na primeira década do
novo milênio permaneceu como fundamental instrumento para o fomento
da economia regional, investindo na
verticalização da agricultura familiar,
fortalecendo a cadeia produtiva, financiando inúmeros projetos com fundos
do Governo do Estado, administrados
pelo banco.
O Banpará atua como agente de
fomento oficial do Estado e tem como
compromisso buscar a redução da pobreza e desigualdades sociais estimulan-

As ações da área de desenvolvimento englobam operações com recursos próprios, de repasse e de terceiros,
disponibilizando diversas linhas de microcrédito e de financiamento de médio e longo prazo, sendo responsável
também pela gestão das ações atreladas
à Política de Responsabilidade Socioambiental da instituição.
Nos últimos anos, o banco vem realizando ações para a retomada da sua
carteira de Crédito Rural, revisão da
sua política de microcrédito, retomada
de repasses de recursos do BNDES e
FNO, dentre outras ações. Atua também com o Fundo de Participações em
Empresas Sustentáveis na Amazônia
denominado FIP Amazônia Sustentável.
O saldo da carteira de desenvolvimento com recursos próprios e
de repasse alcançou no final de 2014
R$26.661 mil.
Enquanto que o Patrimônio Líquido dos fundos de desenvolvimento
administrados pelo Banpará alcançou
no final de 2014 R$428.664 mil.
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Programa de Microcrédito do Banpará - Banpará Comunidade

FIP Amazônia Sustentável

O Banpará possui o seu programa
de microcrédito próprio denominado Banpará Comunidade, que é uma
linha de crédito destinada a financiar
empreendedores de micro e pequenos
negócios do setor informal, e, profissionais que prestam serviços como mototaxistas, com o objetivo de fortalecer
a cidadania, gerar emprego e renda e
reduzir as desigualdades sociais no Estado do Pará.
O Banpará Comunidade viabiliza
a inserção competitiva dos empreendedores no mercado, contribuído para
ampliar e democratizar o acesso ao crédito, especialmente para a população
de baixa renda, combatendo a exclusão
social e garantindo cidadania às populações pretendidas pela esfera produtiva e financeira.

O fundo foi criado em 2012 visando apoiar oportunidades de investimentos na Amazônia que gerem
retorno financeiro e impactos socioambientais positivos, no âmbito do Programa BNDES Empresas Sustentáveis
na Amazônia. O fundo participará do
processo decisório das companhias investidas, exercendo influência na definição de sua política financeira e na sua
gestão.
O Banpará aportará ao fundo
R$5.000 mil ficando o comprometimento de aplicação no Estado do Pará
de no mínimo R$ 20.000 mil. Até o
final de 2014, o fundo havia aplicado
R$1.250 mil em um projeto de piscicultura localizado no Estado do Acre.
Em 2014, foram aprovados três projetos, um deles localizado no Estado
do Pará, porém, este desistiu ainda em
2014 do negócio com o fundo.

Desde a sua criação em 2001
até o final de 2014, foram aplicados
R$260.409 mil em mais de 115 municípios paraenses, beneficiando 51.724
pessoas que atuam principalmente no
comércio (84%).
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Fundos de Desenvolvimento
O Banpará administra 6 fundos
de desenvolvimento com recursos do
Governo do Estado do Pará e privados, e, 10 fundos municipais de desenvolvimento das prefeituras. Dentre os
fundos administrados temos:

Recursos Governo do
Estado do Pará
• Fundo para o Desenvolvimento Sustentável da Base Produtiva do Estado
do Pará – BANCO DO PRODUTOR;
• Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Pará (FDE
Privado);
• Programa Estadual de Microcrédito
Solidário – CREDCIDADÃO (FDE);

• Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Pará (FDE
Incentivos Financeiros);
• Fundo de Aval do Estado do Pará
(FAP);
• Programa de Redução da Pobreza e
Gestão de Recursos Naturais do Pará –
Programa PARÁ RURAL.

Recursos das Prefeituras
• Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ananindeua –
FMD Ananindeua;
• Fundo Municipal de Solidariedade
para Geração de Emprego e Renda de
Belém – VER-O-SOL;
• Fundo Municipal de Solidariedade
para a Geração de Emprego e Renda –
Banco do Povo de Moju;
• Fundo Municipal de Geração de

Emprego e Renda do Município de
Óbidos – FUNGER Óbidos;
• Fundo Municipal de Desenvolvimento de Paragominas – FMD Paragominas;
• Fundo Municipal para Geração de
Postos de Trabalho e Renda do Município de Portel– FMPTR Portel.
• Fundo Municipal de Geração de
Emprego e Renda do Município de
Santa Bárbara do Pará – FUNGER
Santa Bárbara;
• Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Santarém – Banco do Povo de Santarém;
• Fundo Municipal de Solidariedade
para Geração de Emprego e Renda do
Município de Vigia de Nazaré – FUNDEV;
• Fundo Municipal de Economia Popular e Solidária do Município de Xinguara – FUNDOSOL.

Banco do Produtor
O fundo tem o objetivo de financiar empreendimentos econômicos
que possuam um caráter inovador e
que sejam de interesse estratégico para
o desenvolvimento, diversificação e
transformação da base produtiva do
Estado do Pará, promovendo a geração
de postos de trabalho e de renda, sendo
formado por recursos do Governo do
Estado do Pará e da VALE, que aportaram R$17.000 mil ao fundo.
Existem 18 operações contratadas
desde 2006 até o final de 2014 sendo
aplicado um montante de R$28.058
mil, dos quais 67% foram para indústrias e agroindústrias e 28% para empreendimentos no setor rural, somente
em 2014 foram aplicados R$1.496 mil
destinados a duas operações do setor
industrial.
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FDE Privado

Credcidadão

O fundo foi criado com o objetivo de financiar programas e projetos
considerados relevantes para o desenvolvimento econômico do Estado do
Pará, de forma a reduzir desigualdades
regionais e sociais bem como garantir a
competitividade dos empreendimentos
econômicos instalados no Estado.
O FDE Privado, no período de
1995 a 2009, contratou 914 operações do crédito especializado e 6.124
operações do microcrédito, desse total, 1.648 operações já foram liquidadas, restando 5.390 operações ativas,
nas quais foi aplicado o montante de
R$40.928 mil, o retorno até dez/2014
foi de R$43.860 mil, o que representa
106% dos recursos aplicados.
O FDE Privado aplicou 40% dos
recursos em projetos voltados para a
área Rural, 28% para o Microcrédito e
20% para projetos na área de Energia,
gerando postos de trabalho e estimulando o desenvolvimento econômico
e social do estado, estando paralisado
atualmente, porém com perspectivas
de retomada a partir de 2016.

É o programa de microcrédito do
Governo do Estado do Pará criado para
beneficiar pessoas físicas e jurídicas do
setor formal e informal estabelecidas
no Estado do Pará, cujo faturamento
seja menor ou igual a R$120 mil. Até o
final de 2011, o programa era denominado como CREDPARÁ.
Desde o início do programa em
2008 até o final de 2014 foram beneficiadas 208.200 pessoas que atuam
como microempreendedores, gerando
69.400 novos postos de trabalho, sendo aplicados R$69.800 mil no Estado
do Pará em 25.384 operações, sendo
52% do gênero masculino e 75,6%
atuam no setor comercial.

Pará Rural
Foi criado através de acordo firmado entre o Governo do Estado do Pará
e Banco Mundial (BIRD), objetivando
o incremento da renda e melhoria das
condições de vida de comunidades ru-

rais pobres e fortalecimento do processo de gestão fundiária e ambiental do
Estado, consolidando o uso sustentável
dos recursos naturais.
Até 2014 foram contratadas 61
operações que possuem a agropecuária
como atividade predominante, beneficiando 5.008 famílias, distribuídas em
45 municípios do Estado do Pará, nas
quais foram aplicados R$28.788 mil.

Programas de Microcrédito
Municipais
São programas de microcrédito
dos municípios que tem como objetivo conceder empréstimos de natureza
reversível a micro e pequenos empreendedores do setor formal e informal
da economia, que exercem atividades
produtivas no município.
O crédito é concedido de forma
ágil e desburocratizada, permitindo à
população o acesso ao crédito e a potencialização da geração de renda e
postos de trabalho. Os recursos financeiros são oriundos dos cofres públicos
municipais.

Desde o início dos programas até
o final de 2014 os fundos municipais
administrados pelo Banpará geraram
4.635 novos postos de trabalho, beneficiando 13.905 pessoas, alavancando
o desenvolvimento econômico e social
desses municípios, nos quais foram
aplicados R$2.986 mil em 2.346 operações contratadas nos 6 municípios
que colocaram os programas em funcionamento, e, 73,6% dos beneficiados atuam no setor comercial.
O municípios de Paragominas,
Santa Bárbara, Portel e Vigia, não colocaram ainda a iniciativa em funcionamento.

26

Novos Produtos e Serviços de Fomento
O banco vem se estruturando desde 2010 para implantação e lançamento de novas linhas de financiamento
com recursos obrigatórios do Crédito
Rural e com recursos de repasse do
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Articula também com o Banco da Amazônia para repasse dos recursos do FNO
(Fundo Constitucional do Norte).

Crédito Rural
O Banpará planeja a aplicação direta dos recursos obrigatórios de Crédito Rural que atualmente são aplicados
em DI Rural, para cumprimento das
exigibilidades e sub-exigibilidades junto ao Banco Central, tendo um saldo
aplicado com base em 31/12/2014 de
R$145.023 mil.

O planejamento inicial é de aplicação de recursos na linha de financiamento Pronaf Eco através do financiamento de investimentos para
implantação, utilização e/ou recuperação em energias renováveis e sustentabilidade ambiental, que inicialmente
seria voltado à implantação de culturas
de dendê em parceria com a Biopalma,
buscando estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra
familiar.
Até dezembro de 2014 foram
contratadas 4 operações no município
de Moju que totalizaram o valor de
R$318,5 mil, não ocorrendo liberações
até o período citado.
As perspectivas para 2015 é a contratação de novas operações de Pronaf
Eco e o lançamento de linhas de crédito
rural de custeio e de investimento agrícola e pecuário, inclusive com início de
participação em feiras agropecuárias.

BNDES
O Banpará renovou em 2011 o seu
credenciamento junto ao BNDES para
repasse de recursos, para financiamento de máquinas e equipamentos e de
projetos.
No ano de 2013, iniciou o seu
projeto piloto realizando a contratação
de 4 operações de crédito para financiamento de aquisição de máquinas e
equipamentos.
A perspectiva é de retomada em
2015 dos financiamentos através de
linha de financiamento BNDES PSI,
expandindo nos anos seguintes para o
lançamento de outras linhas de financiamento com recursos do BNDES.
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Carteira de Investimentos
No ano de 2014, o Banpará buscou melhorar e ampliar o seu portfólio de produtos e serviços, sempre com
foco na qualidade, redução dos custos

de captação e otimização dos resultados. O Banpará disponibiliza aos seus
clientes os seguintes produtos e serviços:

Rentabilidade das Operações Financeiras (dez/2014)
Ativos

Saldo (em mil R$)
TVM Disponíveis para Negociação

Letras de Crédito Imobiliário

R$218.935

Letras Financeiras do Tesouro

R$444.343

TVM Mantidos até o Vencimento (CVS)
Títulos CVS*

R$156.389

Cotas de Fundos (FIP)

R$881

*O percentual de rentabilidade dos Títulos CVS sofreu impacto positivo no mês de
dezembro/2014 em função da aquisição de papéis com deságio.

Rentabilidade dos Recursos Financeiros Aplicados
Taxa Consolidada (dez/2014)
Taxa Captação Total

0,87% a.m.

Taxa Aplicação Total

0,84% a.m.
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• CDB Banpará Pré-fixado, modalidade de aplicação financeira com taxa
pré-fixada;
• CDB Banpará Pós-fixado Premium, modalidade de aplicação financeira com taxa pós-fixada, sendo os recursos serão remunerados pelo tempo
de permanência e a cada migração o
cliente receberá um prêmio de remuneração;
• CDB Banpará Pós-fixado Plus,
modalidade de aplicação financeira
com taxa pós-fixada, os serão recursos
remunerados pelo tempo de permanência, sendo rentabilizando separadamente por período;
• CDB Gov, título de renda fixa com
prazo predeterminado, cuja rentabilidade é definida no ato da negociação
podendo ser pré-fixada ou pós-fixada,
destinado para recursos do governo;
• Banpará Renda Fixa Plus FICFI,

fundo de investimento de renda fixa de
baixo risco que acompanha a variação
da taxa de juros doméstica e/ou índice
de preços;
• Banpará Renda Fixa Tradicional
FICFI, fundo de investimento de renda fixa de baixo risco que acompanha a
variação da taxa de juros doméstica e/
ou índice de preços;
• Banpará FICFI Curto Prazo, fundo de investimento de renda fixa de
baixo risco desde que indexados e ou
sintetizados à CDI ou SELIC e em
operações compromissadas lastreadas
em títulos públicos federais;
• FIC Banpará Referenciado DI
Longo Prazo, fundo de investimento de renda fixa de baixo risco desde
que em títulos de emissão do Tesouro
Nacional ou em ativos financeiros de
renda fixa cujo emissor esteja classificado na categoria baixo risco de crédito

e que acompanhem a variação da CDI
ou SELIC;
• Poupança Banpará, depósito livremente movimentável com rendimento
a cada 30 dias;
• Poupança Programada, depósito

programável de recursos na poupança;
• Dentre outros.
A carteira de investimentos possui o seguinte perfil com base em
31/12/2014:

Valor (em mil R$)
Títulos Públicos
Operações Compromissadas (Valor Doado)

380.755

Carteira Própria (LFT)

224.119

Carteira Própria (CVS)

156.389

Títulos Vinculados a Operações Compromissadas

216.957

Vinculados à Prestação de Garantia (LFT)

3.267

Títulos Privados (Cumprimento de Exigibilidades)
Aplicações em DI Rural

145.023

Aplicações em Letras de Crédito Imobiliário

218.935

Títulos Privados (Outros Investimentos)
Aplicações em Cotas de Fundo Fechado

881
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Depósitos
O volume dos depósitos alcançou
o total de R$3,8 bilhões, representando um aumento de 8% em relação a
2013. A evolução do saldo total dos
depósitos foi influenciada pelo incremento nas captações realizadas, princi-

palmente em depósitos de poupança e
depósitos interfinanceiros, que tiveram
aumento de 26,3% e 39,7%, respectivamente, em relação ao registrado no
mesmo período do ano anterior.
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Segurança
A segurança empresarial no
Banpará é feita sob três vertentes, quais
sejam: Segurança da Informação; Segurança Física e Patrimonial; e Prevenção
e Combate à Fraude Eletrônica. Todas constituídas por um conjunto de
controles, representados por procedimentos, processos, estruturas organizacionais, políticas e normas, além de
soluções de Tecnologia da Informação.
A Segurança da Informação tem
por objetivo precípuo de proteger as
informações nos aspectos de confidencialidade, integridade e disponibilidade. 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.

A área de segurança física e patrimonial do Banpará tem por objetivo
gerenciar o cumprimento dos requisitos de segurança das diversas unidades
do banco, visando resguardar a integridade física e patrimonial, com a adoção
de medidas de segurança preventivas
voltadas para o bem estar dos funcionários, clientes e usuários.
A segurança empresarial não depende apenas do departamento de segurança da empresa, mas envolve todos
os setores e todo o seu pessoal. Sendo

Itens Diferenciados
de Segurança

32,3%

67,7%

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 nº
3.233/2012.
Em 2014, foram investidos quase
R$25.933 mil em segurança física e patrimonial, sendo que 67,7% desse valor foram investidos em itens diferenciados de segurança, que valorizaram
e reforçaram ainda mais a integridade
física e patrimonial da instituição.
Unidades

N° de
Unidades

ZONA A
ZONA B
ZONA C
ZONA D
Total

47
87
6
6
146

Itens de Segurança
Obrigatórios

Segurança nas Unidades
O Banpará intensificou em 2014
as orientações e medidas de prevenção
e segurança, a fim de mitigar riscos aos
funcionários, clientes e terceiros, bem
como, minimizar o prejuízo em ocorrências de sinistros nas suas unidades.
Pensando no reforço da segurança
nas unidades, mantém contrato firmado com empresa de vigilância armada
terceirizada e conta com o total de 567
vigilantes que atuam tanto em postos
efetivos como em postos para abertura
e fechamento de unidades.

N° de Postos de
Vigilância
Abertura e
Fechamento das
Unidades
32
10
42

N° de Postos de
Vigilância Efetiva

N° de Vigilantes

76
154
11
12
253

123
385
29
30
567
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Estrutura de Governança
O Banpará adota as melhores
práticas de governança corporativa,
respeitando os princípios da transparência de sua gestão, assegurando os
interesses de suas partes relacionadas,
garantindo-lhes a prestação de contas,
atuando de forma equitativa a acionistas, investidores, clientes, funcionários,
fornecedores, governo e da sociedade,
e, zelando pela responsabilidade corporativa através da sustentabilidade da
instituição e da incorporação de aspectos de ordem social e ambiental das definições de seus negócios.
O Banpará, comprometido com
princípios de boa governança corporativa, possui estruturas decisórias com
papéis definidos e interligados, promovendo tomadas de decisões que respeitam acionistas e funcionários, conforme definido a seguir.

A estrutura de governança do banco é formada por uma Assembleia Geral dos Acionistas que é o órgão superior de deliberação, sendo constituída
pela reunião dos acionistas, convocada
pelo Conselho de Administração.
O Conselho de Administração
representa o órgão da governança que
tem poderes para deliberar sobre todos
os negócios de interesse do banco e
para tomar decisões de sua competência privativa.
O Conselho de Administração do
Banpará é o órgão de deliberação colegiada da instituição e atua como orientador dos seus negócios e norteador
dos seus processos, objetivando tornálos uniformes e confiáveis. É composto
por seis membros efetivos e mesmo número de suplentes. Sua eleição é feita
pela Assembleia Geral, ficando assegu-

rada, na sua composição, a participação do Diretor-Presidente, o assento de
um representante dos acionistas minoritários e um dos empregados.
Os membros do Conselho de Administração têm mandato de dois anos,
permitida a reeleição, e com prazo de
gestão estendendo-se até a investidura
dos novos administradores eleitos, podendo ser destituídos a qualquer tempo, pela Assembleia Geral.
O Núcleo de Auditoria interna do
banco é vinculado ao Conselho de Administração, enquanto que a Presidência é constituída por um Diretor-Presidente e está diretamente subordinado
ao Conselho de Administração.
O Núcleo Jurídico e o Núcleo de
Marketing e Comunicação Institucional estão diretamente subordinados à
Presidência.

Governança
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A Diretoria do Banpará é o órgão
da administração organizado sob a forma de colegiado, investido de poderes
que a Lei e o Estatuto Social lhe conferem para a realização dos objetivos sociais e a prática dos atos necessários ao
funcionamento do banco. É composta
por seis membros, constituída por um
Diretor-Presidente e cinco denominados apenas Diretores, todos subordinados à Presidência, os quais participam
das deliberações da Diretoria Colegiada e administram a implementação das
políticas e diretrizes gerais definidas
pelo Conselho de Administração.
A Diretoria Colegiada cujos membros estão sujeitos ao mesmo regime le-

gal quanto aos requisitos, impedimentos, investidura, remuneração, deveres
e responsabilidades, sendo quatro dessas funções, ocupadas por funcionários
de carreira da própria instituição, dentre eles o Diretor-Presidente do banco.
O mandato dos membros da Diretoria é de três anos, não coincidentes e
intercalados com o mandato do Governador do Estado, permitida a reeleição.
São eleitos e destituíveis pelo Conselho
de Administração a qualquer tempo.
Compete aos Diretores, em colaboração com o Diretor-Presidente,
conduzir os negócios do banco nos
limites das atribuições e competências
que lhes forem fixados pela Lei, pelo

Estatuto Social e pelo Conselho de Administração, cabendo a cada Diretor
administrar, supervisionar e coordenar
as atividades da Diretoria Colegiada
e unidades sob sua responsabilidade,
consoante a estrutura organizacional,
o Manual de Organização e o Regulamento de Pessoal do banco.
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Assembleia
Geral de
Acionistas
Conselho de
Administração
CONSAD

Núcleo de
Auditoria
NUAUD

Presidência

Núcleo de
Marketing e
Comunicação
Institucional
NUMAC

Diretoria de
Crédito e
Fomento
DICRE

Diretoria
Financeira
DIFIN

Núcleo
Jurídico
NUJUR

Diretoria de
Tecnologia
DITEC

Diretoria
Administrativa
DIRAD

Diretoria de
Controladoria,
Planejamento
e Relação com
Investidores
DICOP
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Comitês
Na estrutura de governança do
banco existem também diversos Comitês, criados pela Diretoria Colegiada
que têm caráter consultivo, deliberativo, e, consultivo e deliberativo, que são
estruturados como órgãos colegiados e
multidisciplinares.
Os comitês têm como fim específico dar suporte e agregar maior valor
às decisões da Diretoria nos assuntos
para os quais foram criados, possuem
um Regimento Interno aprovado pela
Diretoria, nos quais lhes foram conferidos atribuições e competências que

permitem exercer suas funções com
maior eficiência e agilidade e melhorar
a qualidade do processo decisório.
Esses comitês têm poder de decisão definido pela Diretoria, estudam os
assuntos de sua competência e preparam as propostas, suas opiniões e proposições são submetidas à apreciação
da Diretoria. A existência e o escopo
dos comitês são reavaliados periodicamente.
No final de 2014, o banco conta
com pelo menos 17 Comitês, são eles:

• Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
• Comitê de Risco de Crédito;
• Comitê de Segurança Física e Lógica;
• Comitê de Ativos e Passivos;
• Comitê de Análise de Crédito;
• Comitê de Planejamento Estratégico;
• Comitê de Controles Internos e Risco Operacional;
• Comitê de Consistência das Informações Contábeis;
• Comitê de Relações Trabalhistas;
• Comitê de Tecnologia;
• Comitê Disciplinar;
• Comitê de Crédito da Agência;
• Comitê de Recursos Humanos;
• Comitê de Risco de Mercado e Liquidez;
• Comitê de Remuneração;
• Comitê de Análise de Crédito;
• Comitê Deliberativo de Crédito.
• Comitê de Remuneração dos Administradores.
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Gestão e Planejamento Estratégico
A gestão estratégica é um processo
contínuo e integrado que se baseia no
planejamento estratégico, na execução
e no acompanhamento das ações que
levarão a instituição ao alcance de seus
objetivos.
O Planejamento Estratégico deve
direcionar e convergir os esforços de
todos para o alcance da visão de futuro
e os resultados da empresa.

É o Planejamento Estratégico que
permite alinhar as diversas ações e projetos da organização em direção a um
objetivo comum.
O Planejamento Estratégico integra atividades nos níveis da alta administração e equipe gerencial durante todo o processo. A participação e
o comprometimento dos líderes e dos
profissionais da empresa são funda-

mentais para o sucesso do projeto.
Na elaboração do Mapa Estratégico 2015-2019, participaram todos os
líderes envolvidos nos objetivos estratégicos, definindo as ações estratégicas
que seriam traçadas para alcance dos
objetivos.
Dessa forma, foi proposto no final de 2014 o novo Mapa Estratégico
2015-2019 que alinha a Missão, Visão

e Valores da instituição, com os objetivos e ações estratégicas para os próximos anos, sendo apresentado aos administradores das unidades no final do
ano.
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Gestão de Riscos
No que diz respeito à gestão de
riscos, o Banpará desenvolve suas atividades de acordo com as recomendações do Comitê de Basiléia e de forma
alinhada às boas práticas de mercado,
utilizando como processos contínuos o aprimoramento das políticas de
gestão de riscos, sistemas de controles
internos e normas de segurança, todos
integrados aos objetivos estratégicos e
mercadológicos do Banco. Com vistas
a tornar as análises dos riscos corporativos mais acuradas, foram adotadas
as seguintes ações de monitoramento
para o período.

Risco de Mercado
O risco de mercado origina-se da
variação de valor dos ativos e passivos,
causada por mudanças nos preços e taxas de mercado, nas correlações entre
eles e nas suas volatilidades.
Para mensurar o risco de mercado
o Banco calcula, diariamente, o valor
em risco (VaR) para o horizonte de 1

dias úteis, com 95% de confiança. A
verificação da aderência do modelo de
cálculo é realizada trimestralmente por
análise de backtesting, a qual valida a
metodologia de cálculo, que utiliza decaimento exponencial EWMA (Exponentially Weighted Moving Average),
tanto para cálculo do VaR, quanto para
cálculo de volatilidades.
No decorrer do 4º trimestre de
2014, o VaR manteve-se abaixo do limite máximo de 5% do PR estabelecido na Política Institucional de Gerenciamento de Risco de Mercado, tendo
registrado o valor máximo de 3,81%,
em relação ao PR.

Análise de Sensibilidade
O banco acompanha os riscos das
taxas de juros para a sua carteira global, com estimativa do percentual da
variação do valor de mercado das operações, em relação ao Patrimônio de
Referência, com utilização de choques
nas taxas de juros que possam causar

impactos na carteira do banco. Tal procedimento permite realizar inferências
sobre o risco das exposições quando
comparados aos patamares atuais dos
preços de mercado e seu comportamento histórico.

Risco de Crédito
O risco de crédito é o risco de
perda que a Instituição incorre quando há incapacidade pelo tomador ou
contraparte de cumprir com as respectivas obrigações financeiras nos termos
acordados, bem como, desvalorização
de contrato de crédito decorrente de:
a) deterioração na classificação de risco
do tomador; b) redução de ganhos ou
remunerações; c) vantagens concedidas
na renegociação e custos de recuperação.

Para fins de classificação dos níveis de risco das operações de crédito
do Banpará, são utilizados os critérios
consistentes e verificáveis dispostos na
Resolução CMN nº 2.682/1999 acompanhados de provisão em montantes
suficientes para fazer face às perdas esperadas na realização das operações.
Para uma melhor gestão do risco
de crédito global o Banco adota, também, um modelo proprietário que
viabiliza a identificação das classes de
riscos e categorias de clientes, onde
são considerados fatores internos e externos, permitindo maior exatidão no
processo de mensuração, avaliação e
mitigação desses riscos.
O risco de default é minimizado
devido às operações de crédito Consignado e Banparacard com o funcionalismo público estadual, em razão
dos parâmetros para concessão dessas

31/12/2014

31/12/2013

Total da Carteira de Crédito

3.036.475

2.550.539

RWA CPAD

2.662.621

2.503.097
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linhas e verificáveis pelos baixos índices de atraso/inadimplência e créditos
baixados para prejuízo – CBP. A classificação de risco da carteira de crédito
está concentrada, quase que em sua totalidade (90,03%) no nível A, considerado baixo nível de risco.
Na parcela referente à cobertura das exposições ao Risco de Crédito
(RWACPAD), apurada mensalmente,
verificamos acréscimo de aproximadamente 6,37% em relação a dezembro
de 2013, em razão das variações ocasionadas pelo crescimento da carteira de
crédito, bem como alteração dos procedimentos no cálculo das exposições
ao risco de crédito sujeitas ao requerimento de capital mediante abordagem
padronizada (RWACPAD).

Risco de Liquidez
O banco define risco de liquidez
como a ocorrência de desequilíbrios
entre ativos negociáveis e passivos exi-

gíveis – “descasamentos” entre pagamentos e recebimentos – que possam
afetar a capacidade de pagamento do
banco.
Para o gerenciamento do risco de
liquidez, o banco estabelece em sua Política Institucional de Gerenciamento
de Risco de Liquidez, o limite mínimo
de liquidez – LML e o pré-adicionador
do plano de contingência – PAPCo,
este indica o momento do acionamento do plano de contingência em situações de crises de liquidez.
O banco mantém o monitoramento diário da margem de liquidez, em
cenário de normalidade e de estresse,
utilizando-se a Asset Liability Management – ALM como ferramenta para gerenciar o fluxo de caixa (de acordo com
a Resolução – CMN nº 4.090/2012 e a
Política Institucional de Gerenciamento de Risco de Liquidez do Banpará), e
o orçamento, que é uma ferramenta de
planejamento dos ativos e passivos para
médios e longos prazos, considerandose ainda, as despesas da instituição.

Para a análise são considerados os
cenários macroeconômicos e os eventos que possam impactar na condição
de pagamento do banco. A margem de
liquidez em cenário de normalidade e
estresse é projetada para no mínimo 90
du. Os níveis de liquidez mantêm-se
adequados aos compromissos assumidos.

Risco Operacional
O risco operacional se caracteriza pela possibilidade de ocorrência de
perdas procedentes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos
externos, motivo pelo qual se faz necessário monitoramento e deliberação de
estratégias de controle, visando à identificação dos eventos de risco, avaliação
e acompanhamento das ações junto às
áreas, a fim de mitigar os riscos operacionais inerentes aos negócios, bem
como, atender à legislação pertinente,

reduzindo a probabilidade de ocorrência de perdas financeiras.
O banco adota a metodologia da
Abordagem Padronizada Alternativa
Simplificada (APAS) para apuração
dos ativos ponderados pelo risco operacional por abordagem padronizada
(RWAopad), considerando nos cálculos o IE (Indicador de Exposição ao
Risco Operacional) e o IAE (Indicador Alternativo de Exposição ao Risco
Operacional), de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Circular nº
3.640/2003, e Circular nº 3.675/2013,
ambas divulgadas pelo Banco Central
do Brasil.
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Índice de Basileia III
O acordo de Basiléia III é um
conjunto de alterações realizadas pelo
Comitê de Basiléia no documento chamado Basiléia II, no qual as principais
mudanças incorporadas são o aumento
das exigências de capital dos bancos;
introdução de um colchão de conservação de capital; introdução de padrões
de liquidez e de alavancagem máxima
global.
Em 2014, o Banpará mostrou
competência na proteção de suas exposições aos riscos e ao mesmo tempo
não comprometeu a realização de suas
operações. O banco ultrapassou os
11% estipulado pelo Banco Central e
encerrou o ano com índice de 19,42%.

Índice de Basiléia

dez/2014

dez/2013

Patrimônio de Referência (PR)

565.499

506.129

Nível I

565.499

506.129

Capital Principal

565.499

506.129

Capital Complementar

-

-

Nível II

-

-

Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)

2.912.040

2.707.053

Exposição ao Risco de Crédito (RWACPAD)

2.662.622

2.503.098

Exposição ao Risco de Variação da Taxa de Juros Prefixada (RWAJUR1)

3.420

2.454

Exposição ao Risco de Variação Cambial (RWACAM)

2.908

-

Exposição ao Risco Operacional (RWAOPAD)

243.090

201.502

Risco Banking (RBAN)

52.151

33.386

Valor da Margem

193.024

174.967

Índice de Basiléia Banpará (IB)

19,42%

18,70%
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Ética
Atuar com princípios éticos e responsabilidade socioambiental é um
compromisso assumido pelo Banpará,
na gestão dos seus negócios e dos seus
relacionamentos, haja vista a ênfase nos
valores da instituição, quando declara
sua preocupação com a valorização dos
seus integrantes, com a transparência
nas ações, compromisso com o cliente, responsabilidade socioambiental e
crescimento sustentável.
O Banpará reafirma a ética nas
suas ações a partir das suas escolhas em
priorizar ser um banco comprometido
com a excelência no atendimento e almejar o desenvolvimento socioeconômico do estado.
Além disso, se preocupa em atender as determinações do Banco Central
do Brasil, dispostas na Resolução nº
2.554 de 24/09/1998, especialmente
ao que se refere ao Art. 4º, buscando
agir com elevados padrões éticos e de
integridade, tanto nas suas relações
quanto no estabelecimento de políticas
e demais normativos que regem a instituição.

Dessa forma, estabelece em seu
Código de Ética uma postura de respeito, responsabilidade e transparência
nos relacionamentos com as diversas
partes interessadas, na busca pelo bem
comum e pela sustentabilidade.
O Código de Ética do Banpará visa
o desenvolvimento dos valores e princípios institucionais do banco e suas
partes interessadas (administradores,
clientes, parceiros, fornecedores, colaboradores e prestadores de serviços,
dentre outros) e estipula as práticas éticas que regem suas definições, relações
e atividades.
Tais princípios evidenciam a preocupação do Banpará de resgatar estas
práticas de maneira mais consistente e
atuar com maior rigor diante dos descumprimentos de normativos e procedimentos irregulares que venham ferir
seu Código de Ética.

Transparência
O banco tem amplo compromisso
com a transparência, utiliza o seu site
institucional para divulgar as informações referentes à instituição e sobre
seus produtos e serviços, de interesse
de diversos públicos, desde os investidores, do mercado e de seus clientes,
e, disponibiliza canais diretos e alternativos para que os clientes possam
contatar a instituição para resolução de
demandas.
São divulgadas no site diversas informações corporativas como:
• Políticas e Estatuto Social;
• Demonstrações Contábeis;
• Informações Anuais e Trimestrais;
• Editais e Atas das Reuniões da Assembleia Geral e do Conselho de Administração;
• Relatórios de Gerenciamento de
Riscos;
• Dentre outros documentos.
Outros meios também são utilizados para divulgação, como por exemplo: jornais e Diário Oficial, garantin-

do que a informação esteja disponível
aos diversos públicos e partes interessadas.
O desafio, portanto, é utilizar relatórios anuais, demonstrativos e o site
institucional para divulgar de forma
mais clara suas principais operações e
para receber contribuições das diferentes partes interessadas.

Relacionamento com seus
Clientes
O Banpará atua com ética nos
seus relacionamentos e comprometese com a satisfação dos seus clientes.
Dessa forma, valoriza e protege o sigilo
das informações e operações realizadas
pelo mesmo e condena qualquer tipo
de discriminação, cumprindo as condições anteriormente pactuadas.
Busca aplicar os procedimentos da
política “Conheça o seu Cliente”, desde que tais procedimentos não violem
sua intimidade e privacidade, preservando-se sempre o sigilo e a dignidade.
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O banco disponibiliza aos seus
clientes diversos canais de comunicação, fora as agências e postos de
atendimento, permitindo-lhes maior
comodidade e segurança aos clientes,
permitindo-lhes tanto a realização de
transações, fornecimento de informações e resoluções de demandas, são
eles: Central Banpará, Ouvidoria e Serviço de Atendimento ao Consumidor
24 horas (SAC).

Relacionamento com
Acionistas e Cotistas
O Banpará, comprometido com
melhores práticas de governança corporativa, administra os negócios de
acordo com a boa técnica bancária e
com os normativos legais e regulamentares aplicáveis, zelando pelo patrimônio dos acionistas e cotistas.
Atua para fortalecer o respeito e a
harmonia entre os acionistas e cotistas,
mantendo um relacionamento de confiança a partir da comunicação precisa

e transparente das atividades e desempenho da instituição. Assim, divulga as
informações organizacionais e contábeis disponibilizando-as, de forma clara e objetiva, para todos os acionistas,
independentemente do grau de participação acionária.

Relacionamento com
Fornecedores
O Banpará preza pelo bom relacionamento com seus fornecedores,
atuando para o cumprimento das condições pactuadas e, em contrapartida,
exige qualidade dos serviços contratados e/ou produtos fornecidos.
Em respeito aos princípios éticos e
aos ditames legais, todos os processos
de contratação no Banpará são realizados de forma imparcial e transparente,
dentre outras medidas, baseadas em
critérios técnicos e na melhor relação
custo benefício, de acordo com as necessidades da instituição e regulamentos em vigor.

Relacionamento com Poder
Público e Órgãos Reguladores

Envolvimento nas Políticas
Públicas

O Banpará preserva o relacionamento com o poder público e com os
órgãos reguladores em conformidade
com os valores e princípios éticos estabelecidos em seu Código de Ética.
Dessa forma, compromete-se a:
• Colaborar com os diversos órgãos
governamentais, autoridades do Poder
Legislativo e Judiciário, com os membros do Ministério Público e Tribunais
de Contas, no que concerne ao fornecimento de informações e diligências,
em conformidade com os dispositivos
legais;
• Colaborar com os órgãos fiscalizadores do mercado financeiro;
• Atuar rigorosamente no controle e
prevenção ao crime de lavagem de dinheiro, em estrito cumprimento à legislação aplicável ao assunto; e,
• Observar os dispositivos legais e regulamentares.

O banco participa ativamente de
diversos comitês e conselhos no âmbito
nacional e regional, interagindo com
instituições públicas e privadas, trocando experiências e articulando execução
de ações que garantam o desenvolvimento regional e da instituição.
No âmbito nacional e estadual,
destacamos a participação dos membros da Diretoria e do seu corpo técnico nos seguintes comitês e conselhos:
• Diretoria da Associação Brasileira de
Bancos (ABBC);
• Conselho da Federação Brasileira
dos Bancos (FEBRABAN);
• Conselho da Associação Brasileira
de Desenvolvimento (ABDE);
• Conselheiro do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE-PA);
• Representante de Bancos Estaduais
na Associação Brasileira de Bancos Estaduais (ASBACE).
• Conselho de Desenvolvimento Econômico – CDE;
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• Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRS;
• Conselho Deliberativo do Banco do
Produtor – CDBP;
• Comitê Técnico Executivo do Banco do Produtor – CTEBP;
• Comissão da Política de Incentivos
ao Desenvolvimento Socioeconômico
do Estado do Pará;
• Assembleia Geral de Cotistas FIP
Amazônia Sustentável;
• Comitê de Investimentos FIP Amazônia Sustentável;
• Câmara Técnica;
• Grupo de Avaliação e Análise de
Projetos – GAAP;
• Grupo de Acompanhamento de
Projetos Incentivados – GAPI;
• Núcleo Regional de Integração de
Faixa de Fronteira do Estado do Pará;
• Comissão de Sementes e Mudas do
Pará – CSM/PA;
• Comitê de Crédito do Programa de
Microcrédito Credcidadão;
• Conselho Gestor NGPM – Credcidadão;
• Conselho Gestor NGPR – Pará Rural;

• Conselho Estadual de Pesca e Aquicultura – Coepaq;
• Conselho Técnico Administrativo
do Programa de Melhoria da Qualidade Genética do Rebanho do Estado do
Pará – Progenética-Paq;
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Palma de Óleo do Consagro/PA;
• Fórum de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;
• Grupo Executivo para Atração de
Investimentos do Estado do Pará;
• Dentre outros.

Relacionamento com
Concorrentes

O Banpará atua no mercado fundamentado nos princípios éticos que
guiam e norteiam seus relacionamentos, e mantém a prática da concorrência leal e ética em todas as operações
e relações com outros bancos e instituições financeiras, em conformidade
com os normativos em vigor.
A priorização do Código de Ética
no relacionamento com concorrentes

contribui para sua boa imagem corporativa, uma vez que são estabelecidas
regras de conduta moral e valores sociais às tomadas de decisões do banco.
O banco mantém relacionamento
com diversas instituições financeiras
que contribuem entre si para troca de
informações e de experiências ou inclusive de realização de parcerias.

Relacionamento com Associações
e Entidades de Classe
O Banpará reconhece a importância de estabelecer um padrão de conduta no âmbito corporativo no que
diz respeito ao relacionamento com
associações e entidades de classe, pois
entende que são seus funcionários, colaboradores e dirigentes que dão vida à
empresa e constroem a sua reputação e
imagem, no âmbito interno e externo.
Assim, o Banpará considera importante o papel das associações e entidades de classe e atua através de uma
conduta íntegra e transparente na solu-

ção de conflitos, por meio do diálogo e
dos demais canais de negociação.

Relacionamento no Ambiente
de Trabalho
O Banpará respeita a liberdade de
expressão, a integridade, a privacidade
e a dignidade das pessoas. Seus funcionários e colaboradores convivem em
um ambiente seguro e saudável, no
qual existem o respeito e a civilidade
no relacionamento.
A Instituição gera oportunidades
profissionais, com base na qualidade
técnica, independente de origem, sexo,
raça, cor, idade, partido político, religião ou necessidades especiais; repudia
o assédio moral e cumpre a legislação
pertinente.
Busca aplicar os procedimentos da
política, Conheça o seu Funcionário,
desde que tais procedimentos não violem a intimidade e a privacidade destes, preservando-se sempre o sigilo e a
dignidade do funcionário.
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Relações com seus
Funcionários
O Banpará destaca, junto ao seu
corpo funcional, a importância de boas
práticas bancárias para o sucesso da
Instituição. Assim, incentiva, nas relações internas, que o trabalho seja realizado com qualidade, presteza e eficiência, enfatizando a importância dos seus
profissionais atuarem com rigor e lisura, no exercício do cargo, emprego ou
função, a fim de não influenciar decisões que venham a favorecer interesses
pessoais, de parentes ou de terceiros.

Relações com a Imprensa
O Banpará privilegia uma comunicação eficiente não apenas com a imprensa, mas posicionando-se de forma
a estabelecer uma interlocução com
ética e responsabilidade social, comprometida com os valores institucionais e da sociedade junto aos seus mais
diversos públicos. Um trabalho continuado que permite ao banco criar um
vínculo de confiança com os veículos
de comunicação e sedimentar sua imagem de forma positiva na sociedade.
O Banpará demonstra o seu respeito por princípios e valores que retratem uma boa postura nos negócios e
perante a sociedade, e busca disseminar
o tema por toda a instituição, resgatando as melhores práticas de negócio e fazendo com que estejam cada vez mais
aderentes à ética e à transparência.

Relacionamento com o
Governo
O Banpará, como agente financeiro do Governo do Estado do Pará,
é comprometido em manter um relacionamento constante com os poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário e
Prefeituras, prospectando novas oportunidades de negócios para o banco
junto aos órgãos do Estado e Prefeituras Municipais.
Em seus negócios busca o aperfeiçoamento dos processos e relatórios de
controle e acompanhamento, elaborando estratégias de atuação que garantam a segurança e a qualidade nos
processos de negociação dos produtos
e serviços do banco junto aos órgãos
públicos estaduais e municipais, em
conformidade com o Planejamento
Estratégico do banco.
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Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Lavagem de dinheiro é um processo onde o criminoso realiza transações
no mercado financeiro e econômico
com objetivo de simular a licitude de
recursos, bens e valores de origem ilegal.
A Política Institucional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro do Banpará é um conjunto de diretrizes globais
estabelecidas pela Diretoria Colegiada
que visa manter a transparência, ética
e legalidade de suas ações assim como
proteger sua imagem perante a sociedade em geral, com adoção de medidas
preventivas e procedimentos internos
de controle, objetivando reduzir riscos
na utilização de seus produtos e serviços
para legalizar recursos provenientes de
atividades ilícitas.
Dentre os objetivos dessa política
está a utilização de práticas como:

Conheça seu Cliente
Consagrado pela Declaração de
Basiléia e considerado o procedimento mais eficaz para detectar situações
suspeitas e evitar crimes de lavagem de
dinheiro, esse princípio diz que deve

ser estabelecido um conjunto de regras
e procedimentos que visam a identificação da origem e a constituição do
patrimônio e dos recursos financeiros
do cliente.

Cadastro Principal Ativo do Banco
Conheça seu cliente!
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Conheça seu Funcionário

Conheça seu Parceiro

Essa prática tem a finalidade de
evitar contratação ou vínculo com
funcionários envolvidos em crimes de
lavagem de dinheiro e a identificação
de situações consideradas suspeitas.
Para isso, o banco deve adotar regras,
procedimentos e controles internos de
seleção.
Além disso, deve conhecer seu funcionário, no que diz respeito ao comportamento, padrão de vida e resultados operacionais, além de estar atento
às alterações inusitadas e significativas
nesses setores.
Cada nível hierárquico deverá
acompanhar seus funcionários, com o
objetivo de identificar situações suspeitas e comunicar ao Núcleo de Auditoria, que fará a apuração das denúncias,
bem como, a análise da movimentação
financeira dos colaboradores internos.

Esse procedimento busca evitar
relacionamento com partes envolvidas
em crimes de lavagem de dinheiro ou
que constem nas listas restritivas. Para
isso o banco deve adotar regras e procedimentos e controles internos com intuito de analisar o risco de lavagem de
dinheiro e financiamento do terrorismo antes da aceitação de parceiros comerciais, dessa forma se resguardar de
possíveis realizações de negócios com
contrapartes inidôneas ou suspeitas.
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Gestão de Pessoas
O Banco prioriza a capacitação e
o desenvolvimento dos seus empregados, o que considera essencial para o
alcance de sua missão, na busca permanente do equilíbrio entre os objetivos
organizacionais e os objetivos de seus
funcionários.
Para tanto, destacam-se os processos de seleção externa, interna, avaliação de desempenho, programas de
inserção profissional, como o Jovem
Aprendiz e de estagiário, benefícios,
carreira, gestão, capacitação e desenvolvimento, bem como, os processos
voltados para a saúde, segurança e qualidade de vida.
O Banco também considera essencial, para o alcance de sua missão e
dos seus objetivos, contar com pessoas qualificadas e de alto desempenho
e que possuam visão estratégica; comprometidas com os resultados prospectados no planejamento estratégico; responsáveis, criativas, inovadoras, éticas
e solidárias.
Além do significativo investimen-

to na capacitação dos recursos humanos da empresa, o Banpará, buscando
modernizar-se cada vez mais, investe
em tecnologia de ponta, elemento essencial para a consolidação de qualquer
empresa no mercado.
Como meio de inserção de pessoas especiais no mercado de trabalho, o
Banco utiliza mão-de-obra terceirizada
de pessoas com deficiência, e, ao mesmo tempo, cumpre o que dispõe o § 6°
do Art. 28 da Constituição do Estado
do Pará. Além disso, cumpre, também,
o artigo 7º, XXXIII da Constituição
Federal, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre, para menores de dezoito anos e de qualquer trabalho para menores de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir
de quatorze anos.
Por isso mesmo, o Banpará mantém contrato com instituições para o
programa de estágio e jovem aprendiz,
absorvendo jovens estudantes que se
preparam para atuar no mercado de
trabalho.

Perfil dos Funcionários
Em 2014, alavancado por sua política de expansão, o Banco contratou
227 novos funcionários, encerrando
o ano com um contingente de 1.635
funcionários.
Para suprimento dos cargos da empresa, Técnico de Nível Médio (Técnico Bancário) e Técnico Nível Superior,
o Banpará realiza Concurso Público,
em cumprimento à Constituição Federal.
As funções de confiança da em-

presa, funções de gerenciamento e
técnicas, são preenchidas por meio de
indicação da Diretoria e/ou Processo
Seletivo Interno. Os membros da alta
direção do Banco, a Diretoria Colegiada, são indicados pelo acionista controlador, o Governo do Estado.
O quadro de pessoal do Banco
está assim constituído: 87,4% de Técnicos Bancários e 11,4% ocupam cargos Técnicos de Nível Superior, este
último formado por Contadores, Economistas, Engenheiros, Advogados,
dentre outros profissionais.

Técnico Bancário
(Nível Médio)
Técnico Nível
Superior

11,4%
87,4%

0,8%
0,4%

Diretoria
Outros

Relacionamento com o público interno
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A escolaridade dos funcionários
está assim configurada: 59,5% possuem curso superior (incompleto,

completo, com pós-graduação, mestrado ou doutorado), e, 38,2% possuem
nível médio (completo).

Na Instituição, 63,1% dos funcionários exercem funções comissionadas,
demonstrado no quadro abaixo. Destacamos que 14,3% ocupam função

de gerência, 17,4% de Caixa e 36,9%
desenvolvem atividades de caráter administrativo e operacional.
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O Banpará possui em seu quadro:
54,2% funcionários do sexo masculino, dos quais 34,3% ocupam funções
comissionadas na Instituição e 28,8%
do sexo feminino, tendo um percentual semelhante de comissionados, independente de gênero.

A faixa etária acima de 45 anos é
a mais representativa, contando com
36,5% dos funcionários da instituição.

Com relação ao tempo de serviço,
50,2% dos funcionários tem entre 0 e
5 anos na Instituição, 20,3% entre 6 e
11 anos, e, 14,8% entre 26 a 35 anos
de tempo de serviço.
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Estagiários
O percentual obedece ao estabelecido na Lei n° 11.788/2008 (Art. 17),
considerando que o número máximo
de estagiários em relação ao quadro de
pessoal das entidades concedentes de
estágio deverá ser de até 20% para instituições acima de 25 funcionários.
Com base em 31/12/2014 o Banco possuía 165 estagiários, lotados na
capital e interior do Estado, enquadrando-se à legislação.

Menor Aprendiz
A Lei nº 10.097/2000 que regulamenta a matéria, estabelece que as
empresas limitam-se a um número
de aprendizes equivalente a 5% (mínimo) e a 15% (máximo) de funcionários ativos, excluindo-se as funções
que demandam formação profissional.
A atualização desse quantitativo é realizada sempre que necessário, visando
adequar o número de aprendizes em
relação ao aumento do número de empregados.

Atualmente, o Banco possui 35
aprendizes, lotados na capital, enquadrando-se ao percentual de 5%.

Pessoas com Necessidades
Especiais
O Banpará se preocupa com a
inclusão social, além de atender às
exigências legais, no que tange à contratação de pessoas com necessidades
especiais, assegurando o direito de
inscrição, nos Concursos Públicos, à
pessoa com deficiência e que pretenda fazer uso da prerrogativa que lhe é
facultada no artigo n° 37 do Decreto
Federal n° 3.298, de 20/12/1999.
Em 31/12/2014 o Banco contava
com 14 funcionários com necessidades especiais que ingressaram através
de Concurso Público (0,9% do corpo
funcional).
Por convênio firmado com a Associação Paraense das Pessoas com Deficiência (APPD), findou o ano de 2014
com 68 colaboradores com necessidades especiais, lotados na capital e interior do Estado.

Rotatividade

Em 31/12/2014 o quadro de pessoal do Banpará contava com 1.635
funcionários, sendo que 99% dos contratos são por tempo indeterminado,
em jornadas de trabalho de 120 horas
mensais (6 horas de trabalho diárias) e
160 horas mensais (8 horas de trabalho
diárias). Todos alocados no Estado do
Pará.
Tipo de Contrato

Quantidade

Prazo Indeterminado

1.635

Cedidos para outros órgãos

12

Total (31/12/2014)
Demitidos em 2014

1.647

Lotação dos Funcionários
Aproximadamente 60% dos funcionários da Instituição estão lotados
nas agências e postos de atendimento
localizados na capital e no interior do
Estado. Os demais, 40%, ocupam cargos na matriz, na capital do Estado do
Pará.
Na capital do Estado, o contingente de pessoal é maior, 62,9%, e, estão
lotados na Matriz, ficando 37,1% nas
agências do interior.
37,1%

Matriz
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Agências da Capital
20,9%

42,0%

Agências do Interior
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Relacionamento com
Sindicatos
O Banpará auxilia às entidades
sindicais, seja na consignação das contribuições sindicais, na liberação de
funcionários para participação sindical, no fornecimento de informações,
etc. No entanto, nenhum funcionário
é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a qualquer entidade sindical, o que
é feito de livre escolha.
O Banco respeita as cláusulas da
Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre o Banco, a Confederação
Nacional dos Trabalhadores do ramo
financeiro (CONTRAF/CUT), a Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito na Região Centro Norte
(FETEC CN) e o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários dos Estados do Pará e Amapá.

Pesquisa de Clima
Em 2014, o Banpará realizou nova
Pesquisa de Clima Organizacional,
contando com a participação de 821
funcionários (50% do corpo funcional), sendo 559 funcionários das agências e 262 funcionários da Matriz.
O resultado da pesquisa, no quesito de satisfação com capacitação e
desenvolvimento, indicou que 89%
dos funcionários estão satisfeitos com
o incentivo e orientação que recebem,
quanto a fazer sempre o melhor que
podem no seu trabalho, e, 65% afirmaram que recebem a capacitação que
necessitam para realizar o seu trabalho.
No quesito, conhecimento sobre as metas, a pesquisa indicou que
65% afirma que conhece e acredita
nas metas definidas para a sua unidade, e, 93% acreditam que fazem parte

da construção de um Banpará cada vez
melhor.
As respostas ao quesito, índice de
satisfação com a imagem do Banco,
indicam que 95% estão satisfeitos em
trabalhar no Banpará; 89% afirmam
que o Banpará tornou-se mais sólido,
em relação aos quatro bancos estaduais
do país, e, 66% afirmam que estão satisfeitos com a imagem que o Banpará
tem no mercado.
Finalmente, 95% dos funcionários sentem orgulho de trabalhar no
Banpará e recomendariam, aos amigos
e familiares, a Instituição como uma
boa empresa para trabalhar, o que demonstra um alto grau de satisfação dos
funcionários.
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Qualificação Profissional
Em 2014, o Banco investiu, de
forma significativa, em programas de
capacitação, palestras, seminários, cursos de formação, promoção de eventos,
com vistas a dotar os funcionários de
conhecimentos técnicos e gerenciais e
promover a integração dos mesmos,
tendo como consequência a melhoria
no desempenho dos mesmos.

Programa de Desenvolvimento Educacional do Banpará (PDEB)
O Programa de Desenvolvimento Educacional do Banpará (PDEB)
tem por objetivo estimular o desenvolvimento contínuo dos participantes, proporcionando-lhes condições de
acesso a cursos de graduação e pós-graduação em instituições de ensino superior, para melhoria do desempenho
pessoal e profissional.
O PDEB está estruturado em dois
Programas: o Programa de Cursos de
Graduação (PCG) e o Programa de
Cursos de Pós-Graduação (PPG) (especialização e MBA), em áreas de interesse do Banco, propiciando o pagamento de 50% ou 80% desses cursos,
observados os critérios constantes no
Manual de Normas e Procedimentos
do Programa.
O PDEB já beneficiou 113 funcionários, dos quais 41 concluíram
os cursos pagos pela Instituição. Em
2014, foram concedidos 34 novos benefícios, no valor de R$383,6 mil.

Avaliação por Competências
Em continuidade ao processo de
desenvolvimento dos funcionários, em
2014, o Banco realizou o processo de
Avaliação por Competências.
O desafio da Avaliação por Competências é buscar soluções em equipe,
que estimulem o crescimento profissional e o desempenho de cada funcionário, de acordo com as competências
requeridas para o exercício das atribuições de cada um.
A Avaliação por Competências é
um processo sistemático e contínuo
de aferição do desempenho dos funcionários, em relação às atividades que
realizam e aos objetivos estratégicos da
organização.
Tem como objetivo mensurar o
desempenho dos funcionários, com
base nas competências definidas pelo
Banco para o perfil do cargo ou função
exercido(s) pelo funcionário.
O resultado da avaliação permitirá
a elaboração da Matriz de Capacitação,
que embasará os programas de capacitação a serem realizados, a cada ano.
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Qualidade de Vida
O cuidado com a saúde deixou de
ser uma preocupação pessoal e hoje é
uma questão estratégica para muitas
organizações.
No Banpará, a qualidade de vida
no trabalho é tratada com prioridade e
faz parte do dia-a-dia corporativo. Por
esse motivo, o Banpará vem investindo, significativamente, na prevenção
de doenças ocupacionais, sempre visando o bem-estar dos funcionários, o
aumento da produtividade, da autoestima, e da redução das doenças relacionadas ao estresse.
O papel da área de recursos humanos é de fundamental importância
na implantação e acompanhamento
das ações e iniciativas que valorizam o
ser humano e que objetivam melhorar
a qualidade de vida do empregado no
trabalho.

Benefícios
Banco

Oferecidos

pelo

Plano de Saúde (Unimed)
Auxílio Refeição
Auxílio Cesta Alimentação

O Banpará investe muitos benefícios aos seus empregados. Em 2014,
destaca-se o montante de R$50.941
mil investidos com o pagamento de
Ticket Alimentação e na Participação
nos Lucros e Resultados, benefícios
estes mais representativos. . Ao lado,
relacionamos os benefícios concedidos
pelo Banco:

Ticket Alimentação
Auxílio Creche/Babá
Auxílio Creche/Babá PNE
Plano Odontológico
Abono Academia
Seguro de Vida
Vale Cultura
Vale Transporte
Terapias Holísticas (pilates, massagens, etc.)

Saúde e Segurança no Trabalho
(2014 e 2015)
No ano de 2014 o Banpará teve
1,8% do seu quadro funcional afastado
por doenças relacionadas ao trabalho
ou acidente de trabalho para vítimas de
assaltos ou sequestros, alteração de benefício dado pelo INSS, ou, de trajeto,
mediante emissão de CAT. O objetivo
para 2015, é reduzir para 4 funcionários, conforme dados ao lado:

Licença Prêmio
Folga Aniversário
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDEB)
Participação nos Lucros e Resultados (PLR)

2014

N° de acidentes
de trabalho com
emissão de CAT
(assalto ou
sequestro)
14

N° de acidentes de
trabalho considerados
para o INSS com
alteração espécie
benefício
6

2015*

1

2

Ano

N° de acidentes de
trabalho com emissão
de CAT para
(trajeto/típico)

Total

11

31

1

4
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Programa de Prevenção de
Doenças para Melhoria da
Qualidade de Vida
Em 2014, por meio do Programa
de Prevenção de Doenças para Melhoria da Qualidade de Vida dos funcionários, o Banco promoveu palestras
de conscientização e outros eventos,
como:
• “Obesidade x Sobrepeso”;
• “Síndrome da Dependência do Álcool”;
• “Alcoolismo”;
• “Outubro Rosa” – Palestra em Prevenção ao Câncer de Mama;
• “Novembro Azul” – Palestra em Prevenção ao Câncer de Próstata;

• “Alimentação Saudável no Trabalho”; e,
• “Campanhas de Vacinação”.
A segurança no trabalho também
é valorizada no Banco que promoveu a
XVII Semana Interna de Prevenção de
Acidentes no Trabalho (SIPAT), com
temas como Ergonomia no Trabalho,
considerado imprescindível para um
bom desempenho das práticas laborais.
Também foi realizado o treinamento Gestão Integrada de Riscos para
Segurança Empresarial, voltado para
capacitar tecnicamente o corpo funcional da área de segurança empresarial e
a auditoria do Banpará, no processo de
gestão e análise de riscos, relacionados
à segurança.

Programa de Diferenciação por
Resultados (PDR)
O Programa de Diferenciação por
Resultados (PDR) é um programa de
remuneração variável, baseado nos resultados alcançados, de acordo com os
objetivos estratégicos do Banco.
O objetivo do programa é proporcionar motivação para o trabalho, bem
estar, posturas e sentimentos de orgulho de pertencer ao Banpará e do ato
de fazer bem feito.
O programa visa alavancar os resultados do Banpará, por meio de Recompensa e do Reconhecimento, proporcionando estímulo aos funcionários
e a retenção de bons profissionais nas
agências.

Com o programa, os funcionários
serão recompensados, anualmente,
pela contribuição ao resultado alcançado e pelo nível de competência exigido
para o desempenho de suas atribuições,
com critérios transparentes, além de
incentivar a melhoria do desempenho
individual, por meio da busca contínua
de conhecimentos e habilidades.
O reconhecimento do funcionário
ocorre mediante a aferição do aspecto
comportamental, por atitudes positivas, desempenho eficaz, engajamento e
comprometimento com a missão, visão
e valores da Instituição. O reconhecimento das equipes (agências) é feito
pela aferição do alcance do maior percentual de atingimento por meta.
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Central de Consultas Jurídicas
Em 2014, o Núcleo Jurídico do
Banpará lançou a ferramenta “Central
de Consultas Jurídicas” para viabilizar
com excelência e de forma mais ágil o
atendimento ao público interno, no
que tange a assuntos relacionados ao
Direito Civil e do Consumidor, que
demandam resposta rápida. Além disso, a Central contribui para a melhoria
do controle gerencial quanto às respostas elaboradas pelos advogados e os
prazos dessas respostas.

Homenagem ao Dia do
Bancário
Com o objetivo de valorizar a categoria bancária, o Banco realiza, anualmente, uma homenagem alusiva ao
Dia Nacional do Bancário. Em 2014,
sob o tema Boteco do Bancário, o
evento reuniu muitos funcionários que
puderam usufruir de diversas atividades, como: dança de salão, massagem
corporal, corte de cabelo, limpeza de
pele, maquiagem e medição da pressão
arterial.

Capacitação e Treinamento
Em 2014, foram 103 cursos e treinamentos ofertados e realizados, com a
participação de 3.707 funcionários em
treinamentos.
No ano de 2014, o Banco investiu
R$1.772 mil na capacitação e treinamento de seu corpo funcional, o que
representa um investimento, em média, de R$1.084,05, por funcionário.
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Programa de Formação de Líderes

Processo de Seleção Interna

Em 2013 a realização do Programa
de Formação de Líderes visou à padronização dos processos de cobrança e
vendas nas unidades, por meio da atuação direta das lideranças.
O programa teve o seu 2° Ciclo
realizado em 2014, envolvendo a capacitação de 185 funcionários da Instituição, que atuam nos polos: Belém
e Região das Ilhas, Castanhal, Marabá
e Santarém.

O Banco oferece aos seus funcionários oportunidades de crescimento
profissional, reconhecendo o desempenho de cada um e proporcionando a
possibilidade de desempenho de novas
atividades, nos processos de seleção interna, que visam selecionar candidatos,
com o perfil desejado pela Instituição
para o desempenho de determinada
função.
Os processos de seleção interna
são divulgados a todos os funcionários,
por correio eletrônico, no qual todos
os critérios de seleção são divulgados
ao funcionalismo, por meio dos canais
de comunicação internos.
Em 2014 foram concedidas 62
oportunidades de ascensão, por meio
de processo seletivo interno.

Capacitação e Integração de
Novos Funcionários

Repasses e Contribuições
do Banco à CAFBEP

A capacitação de novos funcionários tem como objetivo integrar e capacitar os novos bancários, para uma atuação integrada à missão, visão e valores
institucionais.
No ano de 2014, foram realizadas
10 turmas de cursos de integração e
capacitação com a participação de 297
funcionários.
O programa de capacitação e integração dos novos funcionários disponibiliza os seguintes assuntos: excelência no atendimento, ética no trabalho
e assedio moral, código de defesa do
consumidor, cobrança e recuperação
de créditos, políticas de RH, canais de
relacionamento, politicas de segurança,
linhas de crédito comercial, retaguarda de serviços, linhas e programas de
desenvolvimento econômico e social,
responsabilidade socioambiental, prevenção à lavagem de dinheiro, controles internos e risco operacional, rotinas
e procedimentos operacionais de caixa,
prevenção à fraude bancária e grafoscopia, dentre outros.

A Caixa de Previdência e Assistência aos Funcionários do Banco do
Estado do Pará S/A – CAFBEP é uma
entidade fechada de previdência privada, sem fins lucrativos, constituída
sob a forma de sociedade civil e tem
como objeto a administração e execução de planos de benefícios e serviços
de natureza previdenciária, criada para
atender administrar os planos de benefícios e serviços para os funcionários do
Banpará e da própria CAFBEP.
O plano de benefícios PREVRENDA é um plano de aposentadoria
complementar, oferecido pelo Banpará
e pela CAFBEP aos seus funcionários.
O plano está estruturado na modalidade de contribuição definida, na qual
o participante e patrocinador contribuem com o mesmo percentual.
A maior vantagem dos planos previdenciários corporativos para os funcionários é formar uma renda com a
contribuição da empresa
O Banpará, no ano de 2014, contribuiu com o valor de R$12.056 mil
para o PREV-RENDA.
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Expansão da Rede de Atendimento
Um dos principais focos do
Banpará é o atendimento aos seus
clientes (pessoas físicas, jurídicas e governo) com qualidade e segurança, e,
para atingir esse objetivo, disponibilizamos uma ampla rede e canais de
atendimento, dentro e fora do Estado
do Pará.

Rede de Atendimento
O Banpará disponibiliza aos seus
clientes uma ampla rede de atendimento formada por agências, postos,
além da rede Banco 24 Horas, Rede
Compartilhada, Rede Saque e Pague,
oferecendo ao cliente maior conforto e
segurança na realização de suas transações.

Plano de Expansão
O Banpará é o banco oficial do
Governo do Estado e sua estratégia
de inclusão bancária é uma forma de
contribuir para a redução da pobreza e
das desigualdades, uma vez que o crescimento econômico é imprescindível
para a melhoria das condições de vida,
e promove a expansão do emprego e a
inclusão social.
Em 2014, o Banpará, em execução
ao seu plano de expansão, ampliou o
número de rede de agências, principalmente nos municípios do interior do
estado. Dessa forma, com a inauguração de 13 novas unidades o Banpará
passou a dar cobertura em 78 dos 144
municípios no estado, um avanço para
a instituição e para o povo paraense.
Das 13 unidades inauguradas, 9
passaram a atender novos municípios
com os serviços do Banpará, conforme
ao lado especificado:

Alter do Chão
Estação Cidadania (Marabá)

Já existia BANPARÁ

Marabá Cidade Nova
Augusto Montenegro
Benevides
Marituba
Santa Luzia do Pará
Bom Jesus do Tocantins
Santa Maria do Pará
Curuçá

Não recebiam
nenhuma cobertura dos
serviços do BANPARÁ

Bonito
Igarapé Miri
São Miguel do Guamá

Relacionamento com os clientes
61

Outro destaque foi a revitalização
e modernização de unidades já existentes, transformando 6 postos de atendimento em agências, nos municípios
de Barcarena, Santa Bárbara do Pará,
Rio Maria, Tailândia, Santa Luzia e
São Caetano de Odivelas. E, ampliando mais 5 agências nos municípios de
Altamira, Itupiranga, Redenção, Ananindeua e Vila dos Cabanos, com melhorias nas condições de acessibilidade
e infraestrutura.
Para trazer ao seu cliente maior comodidade, o Banpará investiu em 2014
na instalação de mais 9 Postos de Aten-

dimento Eletrônico (PAE) localizados
na SEMA Utinga, Delegacia Geral de
Polícia Civil, PRO-PAZ Terra Firme,
SEMOB e CDP – Terminal Hidroviário, todos em Belém; Shopping Pátio
Marabá, em Marabá; Supermercado
Mano a Mano, em Vigia; Câmara Municipal em Parauapebas; Supermercado
Itafrigo, em Itaituba; e, Supermercado
Dohara, em Abaetetuba.
Para 2015, prevê a inauguração de
14 agências nos municípios descritos
abaixo, a transformação de 12 postos
de atendimento em agência e a mudança de 3 unidades para novas instalações:

Novas Agências

Postos que serão Transformados em
Agências

Mudança para Novas Instalações

Baião

Moju

Marabá
Parauapebas

Jacundá

Marapanim

Igarapé Açu

Acará

Faro

Muaná

Novo Progresso

Anajás

Empresarial Santarém

Breu Branco

Almeirim

Eldorado dos Carajás

Tucumã

Salinópolis

Limoeiro do Ajuru

São João de Pirabas

Medicilândia

Mojuí dos Campos

Soure

Mosqueiro

Ourilândia do Norte

Santana do Araguaia

Agência Augusto Montenegro.

Melgaço
Curralinho
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Rede Banco24Horas

Rede Saque e Pague

O Banpará oferece aos seus clientes
a possibilidade de utilização da Rede
Banco24Horas, canal de atendimento
que facilita o acesso às operações bancárias de saques, saldos e extratos, condicionado ao horário de atendimento
dos estabelecimentos onde estão localizados, tendo mais de 17.000 caixas
eletrônicos à disposição dos clientes em
mais de 500 municípios do país.

O Banpará inaugurou em 2014 a
Rede Saque e Pague um serviço inovador no mercado paraense e exclusivo do Banpará. É uma rede de autoatendimento independente equipado
com reciclador de cédulas e scanner de
cheques. O lojista deposita sua renda e
o equipamento disponibiliza as cédulas depositadas para saques por outros
clientes. Oferece inúmeros serviços
bancários e não bancários e está disponível em 50 pontos comerciais situados
na região metropolitana de Belém.

Rede Compartilhada
O Banpará oferece aos seus clientes
a possibilidade de utilização da Rede
Compartilhada, interligada à Rede
Banco24Horas, que é uma solução
para que clientes utilizem caixas eletrônicos de outros bancos com o cartão
Banpará, tendo disponíveis transações
como saques, saldos e extratos.

63

Canais de atendimento
O Banpará possui diversos canais
de atendimento, para que o seu cliente
desfrute de inúmeras operações disponíveis, com comodidade e segurança:

Site Institucional
O Banpará disponibiliza o website
www.banpara.b.br com conteúdo voltado aos seus clientes, acionistas, investidores, ao mercado e à sociedade em
geral, disponibilizando além de informações sobre seus produtos e serviços,
canais e rede de atendimento, informações, relatórios e políticas da instituição, e, acesso individualizado e seguro
para realização de transações financeiras através do seu internet banking.

Internet e Mobile Banking
O internet banking disponibiliza
canais diferenciados de acordo com o
público, são eles: pessoa física, pessoa
jurídica, governo, prefeitura e cartão
combustível, permitindo a realização
de transações fora do ambiente das
agências oferecendo comodidade e
segurança, sendo acessível também

através de smartphones e tablets para
clientes pessoa física, através de aplicativo do Banpará.
O internet banking (PF, PJ e/ou
Governo) disponibiliza os seguintes
serviços:
• Saldos e Extratos de contas correntes
e poupança;
• Saldos e Extratos de empréstimos;
• Saldos e Extratos de cartões de crédito;

• Saldos e Extratos de investimentos;
• Transferências eletrônicas (TED,
DOC e transferências entre contas);
• Pagamentos de boletos, contas de
consumo e de tributos diversos;
• Recarga de celular;
• Adesão ou cancelamento de pacote
de tarifas;
• Cadastro de DDA e Débito Automático;
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• Aplicações e Resgates de investimentos;
• Serviços de SMS;
• Registro, vinculação, consulta e cancelamento de Ordem Bancária;
• Dentre outros.
Durante o ano de 2014, foram
realizadas no Internet Banking PF
1.747.600 transações, movimentando
R$203.855 mil na realização dos serviços acima relacionados.
No Internet Banking PJ foram
470.473 transações, movimentando
R$475.713 mil na realização dos serviços acima relacionados.
No Internet Banking Governo foram 265.807 transações, movimentando R$2.369.247 mil na realização dos
serviços acima relacionados.
As transações mais representativas,
com relação a quantidade de transa-

ções, são consultas de Extratos de Conta Corrente, e, com relação a valores
transacionados, Transferência entre
Contas Correntes, TED, Resgate CDB
Gov e Pagamento de Boletos.

Central Banpará
É um canal de atendimento telefônico que oferece o pleno atendimento
das demandas, principalmente aquelas
relacionadas a transações financeiras,
além do trabalho de telemarketing, que
visa a melhoria do resultado financeiro
do banco.
Dentre as ações realizadas em
2014 destacam-se: a oferta do produto Banparacard a clientes em potencial
e o agendamento de visitas de clientes

inadimplentes, garantindo comodidade e total sigilo aos clientes Banpará.
Em 2014, foram realizados 34.329
atendimentos personalizados, foram
1.935.601 chamadas recebidas pela
URA (Unidade de Resposta Audível),
das quais 129.664 (6,7%) foram abandonadas pelo cliente antes da conclusão.
Os clientes podem acessar a Central Banpará através dos números abaixo, contando com atendimento eletrônico 24 horas, 7 dias por semana,
e, atendimento personalizado das 8h
às 19h, de segunda a sexta, exceto nos
feriados, oferecendo mais de 32 transações disponíveis aos clientes, dentre
saldos, extratos, aplicações, resgates,
empréstimos, etc.

Central Banpará
3004 4444
Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém (telefones fixo e celular)
0800 285 8080
Demais Localidades (telefone fixo)
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Serviço de Atendimento ao
Cliente (SAC)
O SAC objetiva a resolução de demandas sobre informações, dúvidas,
reclamações, suspensão ou pedidos de
cancelamentos de produtos e serviços,
conforme disciplinado no Decreto n°
6.523/2008.
O serviço está disponível aos clientes 24 horas por dia, diariamente, através do 0800 abaixo ou através do site
institucional, não há custo pela chama-

da e não há necessidade de identificação
prévia para ter acesso ao atendimento,
com ênfase no atendimento direto com
o operador, que buscará solucionar os
problemas do cliente.

Serviço de Atendimento ao
Cliente (SAC)
0800 280 6605

Em 2014, foram realizados 43.273
atendimentos pelo SAC, resolvendo
43.239 demandas, as 34 demandas que
não resolvidas em 2014 já foram concluídas, no entanto, já em 2015. Em
média, 90% das demandas são atendidas dentro do prazo.

Atendimento para Deficiente
Auditivo
Feito através de número exclusivo
para atendimento acessado a partir de
aparelhos TTS (Terminal Telefônico
para Surdos) ou através do site institucional, para que clientes e usuários portadores de deficiência auditiva enviem
mensagens para o SAC, apesar de o serviço estar disponível, não foi registrado
em nenhum dos canais atendimentos
para deficiente auditivo.

Atendimento para Deficiente
Auditivo
0800 280 1817
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Ouvidoria Banpará
É o meio pelo qual o cliente
Banpará trata reclamações ou pendências de atendimentos que não foram
considerados satisfatórios por meio do
Serviço de Atendimento ao Cliente
(SAC), Central Banpará ou da agência
de relacionamento, garantindo o retorno adequado ao cliente.
A Ouvidoria atua como mediadora de conflitos entre o banco e os consumidores de seus serviços e produtos
como última instância, além de promover a troca de informações com órgãos de defesa do consumidor e reguladores, sendo acessado através do 0800
abaixo ou através do site institucional.

Em 2014, foram realizados 200
atendimentos, sendo 100% das demandas
resolvidas pela Ouvidoria, com 78% das
demandas improcedentes e 22% procedentes, porém solucionadas.

Ouvidoria
0800 280 9040
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O Banpará com o objetivo de ser
um eficiente agente financeiro do Governo do Estado e importante indutor
do desenvolvimento econômico e social do Pará assumiu o compromisso
de atuar em prol da sociedade paraense, alinhado às práticas de sustentabilidade, investindo em ações que contribuem para equilibrar aspectos sociais,
ambientais e culturais, com a redução
da pobreza e da desigualdade social.
Em 2014, para a sociedade paraense realizou o evento Semana do Meio
Ambiente – Banpará Semeando Mudanças, com viés também na educação
ambiental, desta vez abrangendo seus
clientes, com a distribuição de mudas
de plantas nativas da região norte e material gráfico com mensagens de práticas ambientalmente corretas.
Internamente o Banpará implementou o Programa Ambiente Amigo
com o objetivo de atuar com responsabilidade socioambiental, sensibilizar

os funcionários da instituição para o
consumo responsável e práticas sustentáveis, em ações para reduzir, reutilizar
e reciclar, através das campanhas Consumo Responsável de Energia Elétrica,
Imprimir pra Q? para redução do consumo de papel, e, Adote uma Caneca
para redução no consumo de copos
descartáveis na instituição.
As informações sobre o programa
e ações socioambientais são divulgadas
frequentemente aos seus funcionários
através dos canais de comunicação interna, além do site institucional e TV
Corporativa, como forma de expandir
o conhecimento sobre o tema e as ações
do Banpará. Além disso, cada unidade
possui um representante denominado
Agente Bio com o qual a área de responsabilidade socioambiental se reporta sobre os assuntos relacionados
ao tema, que venham ocorrer em sua
unidade de trabalho.
Logo do Programa Ambiente Amigo - PAA.

Responsabilidade Socioambiental
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Campanha Adote uma Caneca
Em 2014, o consumo de copos
descartáveis no Banpará reduziu consideravelmente no decorrer do ano,
em função da adesão massificada das
unidades à campanha. Esse resultado demonstra que os colaboradores
preocupam-se com o meio ambiente
e compreendem os efeitos nocivos dos
descartáveis.
O consumo somente no mês de
janeiro de 2014 alcançou 87.590 copos descartáveis, no entanto, fechamos
o ano de 2014 com um consumo de
43.751 copos, consumo de fevereiro
a dezembro, uma redução de 49,95%
com relação ao início da campanha,
graças não somente à campanha, mas
também à distribuição de canecas de
porcelana aos funcionários.

Campanha Consumo
Responsável
Os resultados desta campanha evidenciaram um aumento no consumo
de energia elétrica ao longo do ano de
2014, tanto nas unidades da capital e
matriz como no interior, porém, devidamente justificado pelo crescimento
da instituição ao longo do ano, graças
à inauguração de novas unidades.
Vale ressaltar que, além da campanha educativa para o consumo responsável o banco, em seu processo de
expansão está investindo na melhoria
da infraestrutura das suas unidades, o
que, consequentemente, contribuirá
para a redução das despesas com energia elétrica.
O consumo de energia no ano de
2014 da instituição foi de 7.331.550
kw/h.

Campanha Imprimir pra Q?
O objetivo desta campanha é reduzir o volume de impressões indevidas e desnecessárias que ocorrem nas
unidades do Banpará. Ao final de 2014
houve uma redução de aproximadamente 27% do volume de impressões,
comparado ao do período anterior.
A quantidade de impressões no
ano de 2014 foi de 11.479.490.

Coleta Seletiva
Em 2014, a ação da coleta seletiva
arrecadou 5.278 kg de papel branco,
2.271 kg de papelão, 245 kg de jornal,
400 kg de garrafas PET. Esta ação sustentável gera trabalho e renda para 56
famílias cadastradas no Projeto Social
Coleta Seletiva, da Associação de Catadores da Coleta Seletiva de Belém.
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Emissões de CO2
Sabe-se que o CO2 (gás carbônico) é um dos gases que causa o Efeito
Estufa, fenômeno natural que ajuda
a manter a Terra aquecida. Ao longo
dos anos, a emissão desse gás aumentou, contribuindo para o aquecimento global. Pensando nisso, o Banpará
busca diminuir a sua emissão através
das campanhas do Programa Ambiente Amigo, citadas anteriormente, das
coletas seletivas realizadas ao longo do
ano e informativos educativos divulgados internamente.

De acordo com as informações
mensuráveis foi possível identificar o
nível de emissão de CO2 do Banpará
no ano de 2014, com base no consumo
de papel, energia elétrica, viagens aéreas e utilização dos veículos.
Sabendo da sua responsabilidade
de instituição financeira e parte integrante do meio socioambiental, como
potencial indutor de práticas sustentáveis, iniciou estudos para adoção
de medidas alternativas futuras, que
possam contribuir na redução da sua
participação neste processo global de
emissões de CO2.

Emissão de CO2 (t)
Papel: 190,33
Energia Elétrica: 4.202,47
Viagens aéreas: 315,95
Viagens terrestres (veículos próprios): 180,16

Consumo de energia direta (GJ)
*Valores referentes ao abastecimento de quatro veículos
Etanol: 2,13
Gasolina: 344,93
Diesel: 119,75

Consumo de energia indireta
*Concessionária
Energia Elétrica: 7.235.661 kw/h ou 26.048,38 GJ
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Política de Responsabilidade
Socioambiental
O Banpará atua alicerçado na observância à legislação brasileira aplicável às suas atividades, bem como, busca
atender a normas e compromissos que
demonstrem o seu engajamento com
práticas sustentáveis.
Em 2014, iniciou o processo para
a elaboração e implementação da sua
Política de Responsabilidade Socioambiental em atendimento à Resolução nº
4.327/2014 do Banco Central do Brasil, e, ao Normativo SARB nº 14/2014
da FEBRABAN.
Atualmente o banco possui a Política de Responsabilidade Social Empresarial aprovada pelo Conselho de
Administração em 2013 que define as
diretrizes, normas e procedimentos que
assegurem a prática de ações direcionadas ao desenvolvimento sustentável,
com o comprometimento de todos os
gestores, empregados, colaboradores e
clientes do Banpará ao objetivo de prover às necessidades das gerações atuais,
sem comprometer a possibilidade de
satisfação das gerações futuras.

Logística
O Banpará adequou as suas especificações para aquisição de móveis
e equipamentos, através de compra
direta e de licitação, considerando as
especificidades de sustentabilidade, inserindo as seguintes exigências durante
o ano de 2014:
• Os móveis adquiridos devem ser
provenientes de madeira oriunda de
reflorestamento;
• Os equipamentos necessitam possuir
o selo A de baixo consumo de energia;
• Contratação de fornecedores que
combatam o trabalho infantil através
da apresentação de declaração sobre
cumprimento do disposto no inciso
XXXIII, do art. 7º, da Constituição
Federal de 1988;
• Contratação de fornecedores que
contratem portadores de necessidades especiais, através da apresentação
de declaração de que emprega pessoas
portadoras de necessidades especiais,
conforme disposto no §6° do Art. 28
da Constituição do Estado do Pará;
• Contratação de fornecedores que
cumpram com a exigência da Norma

Regulamentadora do Ministério do
Trabalho e Emprego n° 17 a respeito
da adaptação das condições de trabalho
às características psicofisiológicas dos
trabalhadores;
• Apresentação do laudo de conformidade com a Norma ABNT:NBR
13.962 que trata sobre as características físicas e dimensionais sobre as cadeiras de escritório;
• Apresentação do laudo de conformidade com a Norma NBR ISO 9001
que trata sobre a gestão da qualidade
do fornecedor;
• Apresentação de laudos credenciados pela Rede Brasileira de Laboratórios (RBLE) acreditados pelo Inmetro
ou Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT).

Engenharia, Manutenção e
Ambiência
Em 2014, foram utilizadas Telhas
Ecológicas nas instalações e/ou ampliações de 14 unidades do banco, além
da utilização de cadeiras com estrutura

interna em madeira, oriunda de reflorestamento ou de procedência legal,
isenta de rachaduras e deterioração por
fungos ou insetos.
Os estudos e prospecções para os
próximos projetos envolvem:
• Instalação de vasos sanitários com
caixa de descarga acoplada contendo
botão de acionamento para meia descarga e descarga completa;
• Utilização de torneiras para lavatório de mesa com fechamento automático temporizado e/ou substituição das
existentes;
• Exclusão dos mictórios;
• Implantação de sistema de captação
de água da chuva para utilização nas
caixas de descarga;
• Inclusão das telhas ecológicas nas
unidades licitadas, visto que nas unidades sob o contrato de locação e/ou
construção já são utilizadas as referidas
telhas;
• Inclusão de sensor de presença nos
banheiros, circulação, depósitos e arquivos, este último possui um piloto
na agência Augusto Montenegro, inaugurada em 2014.
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Tecnologia da Informação
No que diz respeito a investimentos em tecnologia da Informação (TI),
a partir de 1997 o banco iniciou um
processo de atualização tecnológica,
automatizando todas as suas unidades
que compõem a rede de atendimento
na capital e no interior do estado do
Pará.
A partir da atualização tecnológica o banco vem passando por um
processo de modernização, com a implementação de processos de melhorias
contínuas em sua área de TI, objetivando dar o suporte necessário às áreas de
negócios da empresa, como também
para manter-se alinhado com as ações
voltadas à proteção do meio ambiente.
A partir de 2007 o banco começou
a desenvolver um projeto com a finalidade de modernizar o seu parque tecnológico. No ano seguinte, de acordo
com as diretrizes do projeto de modernização tecnológica, o banco passou a
adotar a chamada TI Verde.
TI Verde é um conjunto de práti-

cas adotadas por empresas para tornar
o uso da computação mais sustentável
e menos prejudicial.
As práticas da TI Verde buscam,
portanto, reduzir o desperdício e aumentar a eficiência de todos os processos e fenômenos relacionados à
operação de computadores, como, por
exemplo, a redução do consumo de
energia.
A partir do ano de 2008, portanto,
a plataforma computacional do banco
passou por uma drástica mudança em
sua arquitetura. Dentre as mudanças
implementadas podemos destacar a
adoção da tecnologia de virtualização
ou consolidação de servidores, o uso de
blades (lâminas), mediante a aquisição
de uma solução fornecida pela empresa
Hewlett Packard (HP).
Destaca-se que a solução da HP é
totalmente aderente às diretrizes internacionais que recomendam a adoção
de melhores práticas, voltadas para o
desenvolvimento de produtos sustentáveis, ou seja, compatíveis à chamada
TI Verde.

No projeto de atualização tecnológica do data center do Banpará, as
especificações técnicas foram feitas levando-se em consideração o consumo
de energia e a refrigeração do ambiente, dentre outros requisitos voltados
para as melhores práticas do conceito
de TI Verde.
O fato de o banco ter optado pela
tecnologia de blades, somada à de virtualização de servidores, foi um fator
importante na redução do consumo de
energia. Isso porque, todos os servidores físicos e equipamentos de network
e storage, estão concentrados em um
enclosure, sendo alimentados por uma
fonte única de energia. Além do mais,
por serem equipamentos que estão
consolidados em um rack, a demanda
por refrigeração devido à dissipação de
calor gerada pelos equipamentos diminuiu.
As vantagens obtidas após a implantação do projeto de virtualização,
dentre outras, foram:
• Aumento da eficiência e disponibilidade dos recursos de TI;

• Melhor aproveitamento dos recursos
existentes;
• Redução de custos de data center;
• Redução da infraestrutura física;
• Redução do consumo de energia e
de refrigeração;
• Provisionamento rápido para atender demandas por servidores; e,
• Redução da necessidade de pessoal
para administração e gerenciamento.
Seguindo as melhores práticas do
segmento de TI, além dos altos investimentos feitos no parque de equipamentos e processos do seu data center,
na direção geral e na rede de agências, o
banco adotou outras medidas, menores
em termos de investimentos financeiros, porém, com retornos significativos
em se tratando de economia e aderentes à TI Verde.
Dentre as medidas adotadas, destaca-se a implementação do processo
de gerenciamento de energia, feita pelo
sistema operacional, o qual é aplicado
em todas as estações de trabalho. Através desse recurso, se o equipamento
ficar sem uso por “n” minutos, o equi-
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pamento entrará automaticamente
em estado de hibernação, reduzindo o
consumo de energia.
Da mesma forma, o banco implantou outras ações importantes como a
contratação de serviços de impressão
de documentos e a contratação de uma
solução de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), os quais,
mediante controle e gerenciamento de
impressão, trouxeram benefícios não
só para o meio ambiente, mas também
para o patrimônio da organização.
Outra ação plenamente alinhada
com as diretrizes da TI Verde foi adotada na área de agências, na qual o banco
substituiu mais de 2000 máquinas com
monitores CRT por novos equipamentos com monitores LCD, reduzindo
em cerca de 2/3 o consumo de energia.
A partir de 2008 os equipamentos de informática passaram a ser ad-

quiridos somente de fornecedores que,
comprovadamente, têm compromissos
com o meio ambiente.
Além disso, a Superintendência de
Infraestrutura de TI, no ano de 2014,
focou esforços na implementação de
melhorias nos processos de atendimento das demandas das áreas de negócios, de suporte e de gerenciamento
dos recursos de TI, alinhando-se ainda
mais com as tendências de mercado,
de modo a se prospectar novas soluções que permitam melhorias continuas, como também a execução de ações
visando atender exigências do Banco
Central e demais Auditorias Interna e
Externa.
Visando a atualização tecnológica, a ampliação e o fortalecimento do
seu Parque Computacional, o Banpará
adquiriu diversas soluções tecnológicas
compostas por hardwares, softwares e

serviços, contemplando os dois ambientes do datacenter da instituição.
Os fortes investimentos nas referidas soluções de TI ampliaram a capacidade de armazenamento e processamento, visando apoiar o crescimento
exponencial do volume de dados armazenados e em trânsito pela rede de
computadores (unidades administrativas e agências) do banco, como também suportar as instalações de novas
agências na capital e interior do estado.
Além do exposto, o banco busca,
como meta, elevar o nível de amadurecimento no suporte e entrega dos
serviços aos usuários e clientes de negócio, deixando de ser uma TI reativa
para uma TI proativa. Para tanto, se
faz necessário dispor de novos recursos
para atuarem no processo de melhoria,
tanto da infraestrutura da informação
e comunicação, como do suporte aos

processos de gestão dos Serviços de TI
já usados pelo banco, como gerenciamento de incidentes, problemas e liberação.
Neste contexto, o eficiente monitoramento do ambiente de TI está sendo definido, buscando alcançar assim,
melhores métricas sobre disponibilidade de dispositivos, gerar relatórios de
capacidade, SLA (Service Level Agreement), SLM (Service Level Management), performance, entre outros indicadores indispensáveis.
Através do monitoramento de TI
é possível dirimir e até mesmo antecipar-se a: falhas nos sistemas que imobilizam recursos; dificuldade em medir
indicadores de forma qualitativa; sistemas que estão lentos sem que o gestor
tenha o conhecimento do motivo; usuários percebem os problemas antes da
área de TI.

74

Inclusão Social
Associação Paraense de Pessoas com Deficiência – APPD
Há 16 anos o Banpará promove a
inclusão social no Pará. Em 2014, renovou o convênio com a Associação
Paraense de Pessoas com Deficiência
(APPD), para prestação de serviços de
contínuos por pessoas portadoras de
necessidades especiais.
O convênio emprega 68 prestadores de serviços nas diversas unidades
do banco, da capital e interior, e novas
oportunidades são e serão abertas quando da abertura de novas unidades previstas no plano de expansão do banco.

Doações
Casa do Menino Jesus III
O Banpará mantém o projeto de
responsabilidade social para acolhimento e melhor atendimento a crianças e adolescentes com câncer de baixa
renda. As crianças e mães são acolhidas na Casa do Menino Jesus III, onde
recebem alimentação, hospedagem e
um programa de atividades recreativas,
educacionais, cívicas e religiosas.
Em 2014, o Banpará investiu
R$90 mil mantendo as atividades desta
casa de acolhimento, que proporciona
condições para melhorar a qualidade
de vida, incluindo os moradores na
realização das atividades domésticas, o
que os aproxima de uma rotina familiar e do referencial de lar, para o resgate da autoestima.
No ano de 2014 foram acolhidos
na casa 64 meninos e 69 meninas, um
total de 133 crianças e adolescentes e
133 acompanhantes.

Natal na Casa do Menino Jesus III.
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Patrocínios
Projeto Social “Cesta de Três”

Centro Nova Vida

Em 2014, o Banpará na condição de
empresa responsável em parceria da Associação dos Deficientes Físicos do Pará
investiu R$99,9 mil no Projeto Social
Cesta de Três, contribuindo para a redução da desigualdade social e para promoção da inclusão de pessoas com deficiência física na sociedade. Este projeto
concede aos participantes inscritos, pessoas com deficiência e renda familiar de
até um salário mínimo, a oportunidade
da prática de exercícios físicos e ou atividades de recreação, com profissionais de
competência na modalidade de basquetebol em cadeira de rodas e atletismo.

O Programa do Centro Nova Vida
é voltado para a instrução e acompanhamento de dependentes químicos
e/ou portadores de outras patologias
como tuberculose, hepatite, câncer e
DST/AIDS. Ele visa à recuperação e a
reinserção do cidadão acometido por
essas doenças ao meio social.
Para dar continuidade a este trabalho, o Banpará entrou como patrocinador do programa, realizando a doação
de equipamentos de informática para
reciclagem por pessoas com dependência química. Os equipamentos reciclados são vendidos e a arrecadação

contribui para o custeio do tratamento
desses dependentes químicos.
Além disso, investiu cerca de
R$120 mil em patrocínio ao programa
no ano de 2014, e ampliou o beneficio Apoio ao Dependente Químico,
estendendo aos familiares de empregados 50% das vagas reservadas para o
Banpará neste convênio.

Incentivo ao Esporte
Em 2014, o Banpará e a Federação
Paraense de Futebol (FPF) assinaram
pelo 11º ano consecutivo o convênio
de incentivo ao esporte no Pará, através do patrocínio ao futebol paraense,
que alcançou cerca de R$3.400 mil e
contemplou diversos clubes em todo o
estado.
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Atletas do time de basquete do Projeto Social “Cesta de Três”.
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Voluntariado

Prêmios

O Banpará participou, através de
voluntariado de diversas ações de caráter social, participando junto à comunidade de projetos sociais, tais como:
• Multirão da Alegria, realizado na
Fundação Arte de Educar Amazônia
(FAEA), arrecadando leite e biscoitos
para 200 crianças e 166 famílias carentes, assistidas na Fundação;
• Coleta de recipientes de vidro entre
as unidades do Banpará, para doação
ao Banco de Leite da Santa Casa;
• Arrecadação de Hidratantes para doação à Associação Voluntária de Apoio
à Oncologia (AVAO);
• Arrecadação de Camisas usadas para
a Fundação Curro Velho, vinculada à
Universidade Federal do Pará (UFPA);
• Participação no Pacto pela Educação
com a doação de livros, material PET e
escovas de dentes.

Em 2014, o Banpará recebeu o
prêmio Honra do Mérito Marajoara no
Fórum Marajó Sustentável, em comemoração aos 20 anos da Associação dos
Municípios do Arquipélago do Marajó, por contribuir ativamente com o
desenvolvimento e a bancarização do
arquipélago, com a instalação de mais
unidades bancárias e a disponibilidade

de crédito e microcrédito para promover o giro da economia na própria região
do Marajó, beneficiando diretamente
a população mais carente, ampliando
as oportunidades de emprego e renda,
foco da missão do banco, em atuar com
políticas de fomento e desenvolvimento
socioeconômico do Pará e com responsabilidade social.

Presidente Augusto Costa recebe mérito marajoara das mãos do deputado Márcio Miranda.
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O Banpará busca continuamente se aprimorar e se fortalecer para posicionar-se de maneira cada vez mais competitiva diante dos desafios e oportunidades do mercado, de
uma economia cada vez mais globalizada e de uma sociedade
em constante transformação. Essa atuação foi reafirmada e
ganhou ainda mais evidência na formulação do Planejamento
Estratégico do banco para os anos de 2015 a 2019.
Ao longo de um processo que contou com o envolvimento direto da alta administração e das unidades da matriz do
Banpará foi reformulada a identidade organizacional do banco, tendo como foco o sonho grande da instituição para o
horizonte dos próximos cinco anos.
A Visão do Banpará para o futuro reflete a intenção de ser
reconhecido como o banco regional que gera os melhores resultados econômicos e sociais, retratando o sonho do Banpará, de obter o reconhecimento, de todos os seus públicos, pela
sua atuação como banco público que cumpre, com excelência,
o seu papel de agente de desenvolvimento local, tanto na vertente financeira quanto no aspecto social.

Dessa forma, gerar valor para todo o estado do Pará, como
um banco autossustentável que atua para o desenvolvimento
econômico e social será a sua nova Missão, a qual referenda
a Visão e define sua “razão de ser”: banco autossustentável:
que é lucrativo, eficaz e gera recursos próprios. E que atua
para o desenvolvimento socioeconômico: que contribui para
redução da pobreza e da desigualdade social, oferece crédito e
é agente de fomento.
E os Valores por sua vez, são as premissas que sustentam toda a instituição e devem estar incorporados às práticas
diárias, tais como: buscar 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; valorização dos funcionários pelo desempenho e
alcance dos resultados de acordo com as políticas e Valores
do Banco; promover e valorizar ações que contribuam para
o desenvolvimento socioambiental do Estado; e, superar
expectativas com excelência no atendimento.

Perspectivas para o futuro
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