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Mensagem do Presidente

MENSAGEM
DO PRESIDENTE
GRI G4-1
Apesar das dificuldades econômicas e políticas que marcaram o
Brasil em 2016, o Banpará vislumbrou as oportunidades do mercado
de forma criteriosa e continuou expandindo sua marca no Estado
do Pará, consolidando os resultados que se multiplicam a cada ano.
O avanço refletido na ampliação do número de agências do
Banpará se soma aos bons números gerais da saúde financeira da
Instituição. As operações de crédito cresceram de R$3,3 bilhões
para R$3,6 bilhões (equivalente a 8,0% maior que 2015), enquanto
o lucro líquido do período foi de R$231 milhões, da mesma forma,
o ativo total e o patrimônio líquido cresceram R$1,07 bilhão e
R$138,9 milhões, alcançando R$6,3 bilhões e R$831 milhões,
respectivamente.
O Banpará é referência no mercado financeiro nacional em
indicadores importantes como o Retorno sobre Patrimônio Líquido
(ROE) e Retorno sobre Ativos (ROA), que em 2016 atingiram 30,4% e
4,0%, respectivamente.
Em 2016, o Banco intensificou os investimentos nos produtos
de captação, o que trouxe um aumento de 21,4% em relação ao ano
anterior, além de 80,06% na captação de varejo.

sumário

O fortalecimento do capital social ao longo dos anos demonstra
o comprometimento do acionista controlador, o Estado do Pará, com
a Instituição, resultado de uma gestão responsável e comprometida.
Com 55 anos de funcionamento, o Banpará repassa, anualmente,
aos cofres do Estado, de acordo com seu Estatuto Social, Plano de
Capital e a Política de Dividendos do Banpará, 40% do seu lucro
líquido, o que representou, em 2016, repasse de R$92,6 milhões.
O Banco investiu em infraestrutura necessária ao pleno
funcionamento das novas unidades e de melhores condições de
trabalho aos empregados das unidades reformadas, ampliando
as obras de engenharia e ambiência, a contratação de novos
empregados, a capacitação necessária de pessoal para a excelência
no atendimento, a contratação de terceirizados, a aquisição de
equipamentos e mobiliários, dentre outros investimentos que
representam uma administração estruturada e com foco em
resultados.
Em todo o ano de 2016, o Banco buscou a excelência por meio
da melhoria contínua, sabendo que a contribuição do Banpará é
fundamental ao desenvolvimento econômico e social de nosso
Estado. Alcançar as regiões mais longínquas do Pará é o nosso
desafio e ainda permanecerá nos próximos anos, por entendermos
que a presença de uma instituição financeira, nesses locais, é capaz
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de gerar riquezas, transformar e dar mais qualidade de vida a seus
habitantes.
Trabalhamos o ano inteiro para alcançar resultados significativos,
para que o Banpará cresça no mercado e se torne um Banco cada
vez mais atrativo. Crescemos de forma sustentável em número de
agências, em pontos de atendimento, em serviço e em qualidade.
Aumentamos e aprimoramos nossa carteira de produtos, para
garantir mais comodidade e satisfação aos nossos clientes. Tais
conquistas resultam de uma estratégia consolidada nos mais altos
padrões éticos e de sustentabilidade.
O Banpará hoje é um banco que disputa espaço no mercado,
com competitividade e foco no compromisso de ser parceiro do
crescimento do Estado. É um Banco moderno e continuamente
inserido na vida dos paraenses, levando atendimento digno e
ajudando a alavancar desde o pequeno negócio até o grande
empreendimento.
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, em especial, aos
funcionários que, afinados com as diretrizes estratégicas, têm
demonstrado incansável comprometimento com o nosso Banco,
transformando os desafios em oportunidades de crescimento.

Augusto Sergio Amorim Costa
Diretor-Presidente

Almejamos um Banco mais sustentável, para uma sociedade
mais sustentável e não vamos medir esforços para alcançar esse
objetivo e cumprir nossa Missão de gerar valor e contribuir para o
desenvolvimento econômico e social do Estado do Pará!

sumário
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ESTRATÉGICO

Desempenho Estratégico

DESEMPENHO

GRI G4-2 | G4-8 | GRI G4-9 | G4-13 | G4-17 | G4-EC1 | G4-EC4 | G4-DMA

Municípios Atendidos
Missão
Gerar Valor para o Estado do Pará,
como um Banco autossustentável
que atua para o desenvolvimento
econômico e social.

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

O Banpará apresenta a terceira edição do seu Relatório Anual
de Sustentabilidade, contraindo esforços para alcançar melhores
desempenhos e parâmetros sustentáveis no que tange às suas
estratégias de gestão.

O Banco apresentou um excelente desempenho, com números

O ano de 2016 foi marcado por grandes dificuldades econômicas

significativamente superiores a 2015, como resultado da estratégia

e políticas no Brasil. Neste cenário de poucas perspectivas, o Banpará

implementada nos negócios, obtendo um lucro superior ao de 2015,

apontou um crescimento considerável de sua marca no Estado.

bem como um aumento considerável do seu Patrimônio Líquido.

sumário
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A ferramenta utilizada para elencar os possíveis impactos,

Capital Social

oportunidades e riscos é revisada anualmente e construída com
base em informações levantadas por meio de questionários à alta

2016

administração e membros do Comitê de Planejamento Estratégico,
os quais são analisados, aliados à análise do desempenho histórico
dos resultados financeiros e ao diagnóstico econômico.

2015

O Banpará tem apresentado um histórico recente de rentabilidade
acima da média. Os resultados apresentados atestam os ganhos
em gestão e qualidade, reforçando a solidez da Instituição perante
o mercado. Os resultados dos principais indicadores em 2016

Aumento do Capital Social
de R$569,3 milhões

demonstram o bom desempenho que o Banco tem apresentado.

para R$691,8 milhões

O Banpará, como agente do Governo para promover o
desenvolvimento do Estado, tem como objetivo macro ser uma
instituição forte e presente no mercado paraense. Desta forma,
busca constantemente o aperfeiçoamento da relação entre a
Organização e as partes interessadas, principalmente diante de
um contexto de mudanças contínuas que exige alta capacidade de
adequação às novas circunstâncias do ambiente.
Diante disso, o Banco realiza e acompanha um diagnóstico
estratégico que consiste em avaliar as condições atuais da
Organização em relação ao ambiente e a si própria, monitorando as
variáveis que afetam a realização dos objetivos e os seus principais
riscos organizacionais.

sumário
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Informações Patrimoniais
Resultado Bruto da
Intermediação Financeira de
R$ 932.097 mil

Patrimônio Líquido R$
830.628 mil

ROE 30,4%

Retorno sobre os Ativos
Médios 4,0%

Depósitos Totais
R$ 4,4 bilhões

sumário

Lucr

Lucro Líquido de R$ 231.422 mil
- 13,4% acima do apontado em
2015

Ativos Totais
R$ 6,3 bilhões

Índice de
Cobertura
26,74%

Índice de Eficiência
57,25%

Carteira de Crédito R$ 3,6 bilhões crescimento de 8,0% em relação a
2015
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Todas as unidades do Banco, entre Matriz e agências da capital
e do interior foram incluídas nas demonstrações financeiras.
Com relação ao crescimento no Estado do Pará, que é
observado pela expansão da rede de atendimento da Instituição,

Valor Econômico Direto Gerado
Receitas

R$ 1.560.688

Valor Econômico Distribuído

até o final de 2016, o Banpará está presente em aproximadamente

Custos Operacionais

R$ 841.216

64% dos municípios paraenses, com 138 unidades de atendimento,

Salários e benefícios de empregados

R$ 294.519

Pagamentos a provedores de capital

R$ 92.577

incluindo postos e agências. O plano de expansão do Banpará tem
permitido ampliar sua participação no Estado, atingindo alguns
municípios que não dispunham dos seus serviços bancários. Dessa

Pagamentos ao Governo

R$ 193.511

forma, o Banco consegue se consolidar naquela praça, tendendo a

Valor Econômico Retido

concentrar as atividades financeiras e atuando no desenvolvimento

Cálculo: "Valor Econômico Direto Gerado”
menos “Valor Econômico Distribuído”

da economia local através da disponibilização do acesso pela
população a recursos financeiros.

Benefícios e créditos fiscais

R$ 138.865
R$ 3.043

O bom desempenho desses indicadores gera impacto positivo
para todos os stakeholders, principalmente em virtude deles
expressarem a saúde financeira da Organização, permitindo que as
partes interessadas ponderem os pontos fortes e fracos na gestão,
promovendo a transparência no relacionamento.
Os principais resultados e iniciativas conduzidos pelas áreas do
Banco são reportados à alta administração em reuniões mensais,

As informações detalhadas do Balanço 2016 estão
contempladas no Relatório da Administração
(http://www.banpara.b.br/menu/o-banpará/
relacoes-com-investidores/informações-financeiras/
demonstracoes-contabeis/).

nas quais são discutidos desvios às metas estabelecidas e propostas
contramedidas para as correções de percurso necessárias. Esses
fóruns são importantes por propiciar a integração entre as diferentes
unidades do Banpará e destas com a alta administração, facilitando
o processo de tomada de decisão de maneira tempestiva.

sumário
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ESTRATÉGIA
GRI G4-2 | G4-DMA

Em se tratando do processo de formulação do Planejamento

• Contratação de produtos e serviços de forma presencial

Estratégico do Banpará, as entrevistas realizadas com a alta

e não massificada: Tem como consequência a diminuição

administração foram uma das principais fontes de informação

da agilidade do processo de contratação, tornando-o menos

quanto às preocupações dos dirigentes do Banco, as quais continuam

eficiente tanto para o Banco quanto para o cliente. Além disso,

sendo diretrizes para as iniciativas de gestão.

causa-se com isso a sobrecarga de atendimento nas agências,

A atualização da matriz SWOT do Banco que, aliada à avaliação

uma vez que ainda há limitações para contratação via canais

de desempenho e diagnóstico econômico e financeiro, permite a

eletrônicos. Nesse sentido, está em andamento projeto de

identificação dos fatores internos e externos que podem impactar a

adequação desses canais, a fim de garantir maior segurança e

gestão. Em 2016, as principais preocupações (fraquezas e ameaças)

viabilizar a realização de transações, inclusive contratação de

do Banpará são:

produtos e serviços.

•

Portfólio de produtos e serviços limitado: Atualmente o
Banco tem produtos e serviços direcionados, em sua maioria,
para servidores públicos, o que restringe a entrada de clientes
com perfis diferenciados e consequente expansão do portfólio.
Ademais, a Capacity de TI limitada para atender as demandas de
desenvolvimento de produtos e serviços impede a diversificação
do portfólio do Banco. Para tanto, o Banco está planejando a
disponibilização de produtos e serviços que possibilitarão a

• Conjuntura econômica nacional desfavorável: crescimento
negativo, redução de investimentos e da dinâmica da
economia regional: para os anos de 2016 e 2017, as previsões
macroeconômicas não são as mais favoráveis. O cenário é de
instabilidade, juros e inflação ainda elevados e expectativa
de contração e crescimento pouco expressivo. Nas projeções
financeiras de longo prazo do Banpará, os índices de mercado

entrada de novos clientes e ainda a implementação de ações

divulgados pelo Banco Central do Brasil (Taxa Selic, inflação

que garantam a qualidade nas entregas de TI que permitam

e expectativa de PIB) são utilizados como referência, a fim

o aumento da performance para disponibilização de novos

de garantir que os valores estimados pelo Banco estejam

produtos e serviços.

aderentes ao cenário macroeconômico nacional.

sumário
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• Risco político: O Banpará, enquanto instituição que tem como

partes interessadas e os principais anseios da gestão. Os objetivos

acionista majoritário o Governo do Estado, deve estar apto a

estratégicos definidos estabelecem entre si uma relação de causa

absorver mudanças de diretrizes em razão da alternância de

e efeito, tendo suas metas alinhadas com os resultados de longo

governos, sem comprometer a solvência de seus ativos. Na

prazo.

intenção de proteger o Banco de possíveis oscilações dessa
natureza, a gestão vem sendo fortalecida nos últimos anos,

Objetivos Estratégicos

Resultados Positivos em
2016

Lei nº 13.303, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa

Manter o ROE nos níveis desejados
(acima de 25%)

30,4%

pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias,

Elevar o Lucro Líquido

R$231.422 mil

Elevar o Índice de Cobertura

26,74%

adotarem mecanismos eficientes de Governança Corporativa.

Melhorar o Índice de Eficiência

57,25%

• Concorrência de grandes bancos públicos de varejo que

Manter o Índice de Basiléia em
níveis adequados

20,81%

Controlar os níveis de inadimplência

1,95%

Melhorar o Índice de satisfação dos
clientes

7,3

Aumentar a participação de
correntistas não servidores públicos
na base de clientes

77% (2015)

Aprimorar o portfólio de produtos e
serviços

1

no sentido de institucionalizar as boas práticas adotadas. Para
contribuir com este objetivo, em junho de 2016 foi aprovada a

no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, a qual reforça a necessidade das instituições

possuem o apoio do Governo Federal: Caixa Econômica
Federal e Banco do Brasil dispõem de vantagens competitivas
em relação ao Banpará, pois contam com apoio irrestrito do
Governo Federal, como por exemplo, subsidiando redução de
taxas de juros e, no caso da Caixa, com a utilização do recurso
do FGTS como funding para operações de crédito. Neste caso,
o Banco tenta se manter sempre competitivo e monitora as
taxas dos principais concorrentes, visando avaliar as práticas
de mercado e possíveis alterações nos parâmetros internos.
A identidade organizacional do Banpará é revisada e definida
através da formulação do seu Planejamento Estratégico, e é expressa
de forma resumida na razão de ser da Instituição, contemplando as

sumário

28 ações implementadas
Implantar diretrizes socioambientais
em cumprimento à Política
em consonância com as práticas de
de Responsabilidade
mercado
Socioambiental – PRSA
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Índice de Conhecimento
da Marca: 69%
Instituir o Marketing e Comunicação
Estratégicos

Índice de Favorabilidade
da Marca: 68%
Índice de Atratividade da
Marca: 22,3%

Elevar a concessão de crédito para
fomento de atividades produtivas

R$14,5 milhões

Implantar Programa de
Aprimoramento de Processos
Internos

Em estudo

Adequar o planejamento e a
capacidade de TI ao crescimento do
negócio

92,8% de transações
realizadas com sucesso no
IBK (out/2016)
37,2% de aderência dos
processos implantados

Implantar Programa de
Desenvolvimento de Funcionários

Universidade Corporativa
do Banpará – Unibanp

Implantar Programa de Retenção de
Talentos

1,14%

sumário
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Governança Corporativa

GOVERNANÇA
CORPORATIVA
GRI G4-34 | G4-38 | G4-39 | G4-40 | G4-41 | G4-42 | G4-44
Em alinhamento à Lei nº 13.303, de junho de 2016, foi reforçada
a importância da atuação da alta administração na definição das
diretrizes, aprovação do plano estratégico e monitoramento dos
resultados. A primeira etapa da formulação estratégica é a rodada de
entrevistas com a Diretoria Colegiada e Conselho de Administração.
Delas são extraídos os principais subsídios para a construção da
identidade organizacional do Banpará: declaração de missão, visão
e valores institucionais. Ao longo do processo, a Diretoria segue
participando, definindo diretrizes e aprovando as propostas a ela
submetidas. Ao final do fluxo, o plano estratégico, o orçamento
e a projeção financeira de longo prazo (5 anos) são submetidos à
apreciação da Diretoria Colegiada e Conselho de Administração.
Mensalmente, são realizadas reuniões de reporte à Diretoria
acerca dos principais resultados financeiros e status de projetos
estratégicos. Nessas oportunidades, a alta administração avalia o
desempenho dos principais indicadores e aprecia as contramedidas
apresentadas para a correção de possíveis desvios, aprovando
mudanças e auxiliando na resolução de entraves e tomada de
decisão.
As pautas que competem ao Conselho de Administração são
repassadas a essa esfera no mínimo mensalmente, em reunião
ordinária. Dessa forma, como se trata de uma análise de desempenho
realizada pela própria equipe interna do Banco, pode-se classificar
como autoavaliação, de caráter dependente. Durante as reuniões

sumário

são propostas iniciativas que visam melhorar o desempenho do
Banco e alavancar seus principais resultados.
Ações Propostas e Realizadas em 2016
• Manutenção do Grupo de Trabalho destinado à cobrança e
renegociação de dívidas e expansão de sua atuação para a rede
de agências, por meio do intercâmbio entre funcionários do GT
e das agências, a fim de disseminar os procedimentos padrões
adotados;
• Utilização dos canais eletrônicos de forma ativa, sobretudo o call
center, que passou a ser destinado não apenas ao recebimento,
mas também à realização de chamadas aos clientes, com o
intuito de vender produtos e serviços e auxiliar no processo de
negociação de dívidas;
• Realização de campanhas para estímulo à venda de produtos
e serviços na rede de agências, como exemplo: Seguros e CDB.

Quanto aos critérios adotados para selecionar e nomear
os membros do mais alto órgão de governança, de acordo com
o art. 13 do Estatuto Social, o Banpará é administrado por um
Conselho de Administração e por uma Diretoria Colegiada, ambos
constituídos por pessoas naturais, residentes e domiciliadas no
País, de reconhecida idoneidade moral, com nível de escolaridade
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superior e experiência em administração de instituições financeiras,

Conselho de
Administração

inclusive, quando empregados, o de ter exercido cargo até dois
níveis hierárquicos imediatamente abaixo da Diretoria Colegiada,
quer de gestão ou de assessoramento por, no mínimo, 18 meses.

AUDIN

Além dos requisitos previstos no Estatuto Social, o art. 2º do
PRESI

Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122/2012, do CMN, estabelece
um rol de requisitos para o exercício do cargo de membros do
Conselho de Administração e Diretoria. No mesmo sentido as
disposições contidas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/1976.
É importante ressaltar que o novo Estatuto Jurídico das
Empresas Estatais (Lei n° 13.303/2016) estabeleceu também rol de

NUJUR

GAB PRESI

NUMAC

OUVIDORIA

requisitos e condições para o exercício do cargo de membros do
Conselho de Administração e Diretoria, especificamente nos arts. 17
e 23. Tais disposições serão observadas pelo Banpará nas próximas
indicações e nomeações para o mais alto órgão de governança

DICOP

DICRE

DIFIN

DIRAD

DITEC

corporativa.
AUDIN – Auditoria Interna
NUJUR – Núcleo Jurídico
NUMAC – Núcleo de Marketing e Comunicação Institucional
DICOP – Diretoria de Controladoria, Planejamento e Relações
com Investidores
DICRE – Diretoria de Crédito e Fomento
DIFIN – Diretoria Financeira
DIRAD – Diretoria Administrativa
DITEC – Diretoria de Tecnologia

sumário
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Diretoria Colegiada
A Diretoria do Banpará é organizada sob a forma de Colegiado e
composta de, no mínimo, 3 e, no máximo, 6 membros, acionistas ou
não do Banco, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração
a qualquer tempo, constituída por 1 Diretor-Presidente e os demais
denominados apenas Diretores, com mandato de 3 anos, podendo
ser reeleitos. A composição atual é de 6 membros.

Diretor - Presidente Augusto Sergio Amorim Costa
Diretor de Crédito e Jorge Wilson Campos e Silva
Fomento Antunes
Diretora Financeira Geize Maria Teixeira da Silva de
Figueiredo
Diretora Administrativa Marcia Regina Maués da Costa
Miranda
Diretor de Tecnologia Eugênio Luís de Sousa Pessoa
Diretor de Controladoria, Braselino Carlos da Assunção
Planejamento e Relações Sousa da Silva
com Investidores

Conselhos de Administração
e Fiscal
O Conselho de Administração do Banpará é o órgão de
deliberação colegiada, composto de, no máximo, 6 membros e,
no mínimo, 4 membros efetivos e mesmo número de suplentes. É
assegurada, na sua composição, a participação do Diretor-Presidente
do Banco, de 1 representante dos acionistas minoritários, 1 dos
empregados, e do Secretário de Estado da Fazenda, com mandato
de 2 anos, podendo ser reeleitos. O Conselho de Administração
também possui, na condição de membro suplente, o Diretor de
Controladoria, Planejamento e Relações com Investidores. O
Presidente do Conselho de Administração não faz parte da Diretoria
Colegiada. Para o Conselho Fiscal, o mandato é de 1 ano, podendo
ser reeleitos.
Para a representação dos empregados do Banco no Conselho de
Administração, é necessário que atendam aos seguintes requisitos:
tempo de serviço efetivo não inferior a 5 anos; exercício de cargo até
2 níveis hierárquicos imediatamente abaixo da Diretoria Colegiada,
quer de gestão ou de assessoramento por, no mínimo, 18 meses;
não estar respondendo a processo administrativo-disciplinar e
preencher os demais requisitos legais, conforme exposto no Estatuto
Social, cuja escolha é feita mediante prévio processo eleitoral. A
eleição ocorre em Assembleia Geral.
Inexiste participação acionária relevante cruzada com
fornecedores e outros stakeholders. O acionista Controlador do
Banco, o Estado do Pará, possui o total de 99,97% das ações.

sumário
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Efetivos

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Representante Controlador - Presidente

Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha

Adelia Maria Macedo Monteiro

Representante Controlador

Augusto Sergio Amorim Costa

Maria do Céu Guimarães de Alencar

Representante Minoritário

José Carvalho de Melo Filho

José Maria Tavares Teixeira

Representante Funcionário

Manoel da Silva Pereira Junior

Suplentes

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Representante Controlador

Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva

Raimundo Benedito Pinheiro

Representante Controlador

Sérgio Roberto Bacury de Lira

José Munhôs Nina

Representante Controlador

Timara de Souza Miranda

-

Representante Controlador

Marco Antonio Lima de Gusmão

-

Representante Minoritário

Lenise Lima Serra

Oscarina de Souza Rodrigues

Representante Funcionário

Francisco Nogueira Neto

-

Comitês
Os Comitês do Banpará são de caráter consultivo, deliberativo,
e consultivo e deliberativo, criados pela Diretoria Colegiada, com
estrutura colegiada e multidisciplinar, com composição de, no
mínimo, 3 funcionários de carreira. Não há comitês do mais alto
órgão de governança, que, neste caso, se refere ao Conselho de
Administração. Contudo, registra-se a existência do Comitê de
Remuneração dos Administradores, que auxilia o Conselho nos
procedimentos de supervisão, planejamento, operacionalização,
controle e revisão da política de remuneração de administradores.

sumário
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COMITÊS DE RISCOS
Controles Internos e Risco Operacional
Risco de Crédito (CORIS)
Risco de Mercado e Liquidez
Prevenção à Lavagem de Dinheiro

A Política de Remuneração dos Administradores do Banpará

COMITÊS DE CRÉDITO

tem por fim promover remuneração compatível com a estratégia

Crédito da Agência (COTAG)

global de gestão de riscos, que deve ser formulada de modo

Análise de Crédito (COMAC)

a não incentivar comportamentos que elevem a exposição da

Análise de Crédito (SUCOB)

Instituição a riscos acima dos níveis considerados prudentes. Além

Deliberativo de Crédito (CODEC)
COMITÊS DE PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE
Ativos e Passivos
Consistência das Informações Contábeis (CCIC)
Governança Tributária
Remuneração dos Administradores
Planejamento Estratégico e Orçamento
COMITÊS TRABALHISTAS
Relações Trabalhistas e de Prevenção ao Assédio Moral e
Violência
Recursos Humanos
Disciplinar
COMITÊS DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA
Tecnologia da Informação
Segurança Fìsica e Logística

sumário

Política de Remuneração dos
Administradores
GRI G4-51 | G4-52 | G4-53 | G4-54 | G4-55

disto, a Política de Remuneração deve ser sempre compatível
com as metas e a situação financeira atual e esperada do Banco.
Diante destas premissas, os direitos e vantagens contemplados
na Política fundamentam-se nos parâmetros de responsabilidade,
disponibilidade, competência e reputação do profissional, bem
como no valor dos serviços praticados no mercado.
Em relação aos membros do Conselho de Administração e
da Diretoria Colegiada, a Política descreve como elemento da
remuneração a percepção de honorários, que abrangem 100% do
total percebido pelos Conselheiros e Diretores.
Para os membros do Conselho de Administração, o método
de cálculo utiliza como critério o percentual de 10% do valor da
remuneração bruta paga ao Diretor-Presidente da Instituição.
A forma de fixação da remuneração dos Conselheiros e Diretores
observa os ditames da Lei n° 6.404/1976, na medida em que são
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aplicados os critérios adotados em Assembleia Geral dos Acionistas,

No que diz respeito à Participação nos Lucros dos Diretores

especificamente nas Assembleias dos dias 10/04/2002 e 04/04/2008.

(PL), constante da proposta da Administração para a Assembleia

Assim, os Diretores do Banco percebem remuneração igual ao

Geral do dia 04/04/2016, informamos que, no caso do Banco, os

subsídio pago aos Secretários Estaduais (A.G.E. de 10/04/2002)

artigos 189 e 190 da Lei n° 6.404/1976 impediam a participação

e os Membros do Conselho de Administração e Fiscal percebem

dos Administradores nos lucros da companhia, tendo em conta

honorários fixados à base de 10% do valor da remuneração bruta

o saldo de prejuízos acumulados. Contudo, na Assembleia Geral

paga ao Diretor-Presidente (A.G.E. de 04/04/2008).

de 30/06/2008, os acionistas deliberaram e aprovaram, por

Portanto, o Banco do Estado do Pará S/A vem aplicando ao
longo dos anos os critérios estabelecidos pela Assembleia Geral dos
Acionistas.
A remuneração é estipulada em parcela única aos integrantes
da administração em conformidade com o cargo exercido, não
havendo definição de indicadores de desempenho na determinação
dos elementos da remuneração.

unanimidade, a proposta de liquidação da conta de prejuízos
acumulados e a consequente redução do capital social.
Desta forma, com a liquidação dos prejuízos acumulados, deixou
de existir impedimento legal ao pagamento da Participação nos
Lucros (PL) aos Administradores, razão pela qual, ainda na A.G.E. de
30/06/2008, os acionistas deliberaram e aprovaram pela concessão
da vantagem.
Em observância ao que fora decidido em Assembleia Geral, o

Em relação a bônus, participação nos lucros, na forma do § 1º

Estatuto Social da Instituição foi alterado para prever o benefício da

do art. 152 da Lei nº 6.404/1976, bem como a outros incentivos

PL aos Diretores. Assim, os membros da Diretoria Colegiada fazem

associados ao desempenho, os membros do Conselho de

jus à participação nos lucros da companhia, a qual deve ser definida

Administração do Banpará não percebem remuneração variável,

anualmente pela Assembleia Geral, nos termos e parâmetros

participação nos lucros (PL), bônus ou outros incentivos associados

legais e estatutários. Por sua vez, os membros do Conselho de

ao desempenho ou ao atingimento de metas de resultado.

Administração não percebem participação nos lucros da Instituição.

Ressalte-se, contudo, que os membros do Conselho de

A remuneração é estipulada em parcela única aos integrantes

Administração, que pertencem ao quadro de empregados do

da administração em conformidade com o cargo exercido, não

Banco, fazem jus à participação nos lucros e resultados destinada

havendo definição de indicadores de desempenho na determinação

aos empregados.

dos elementos da remuneração.

sumário
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O Banco não possui plano de remuneração baseado em ações.

Conselho de Administração as diversas formas de remuneração

Em igual sentido, a Instituição também não pratica remuneração

fixa e variável, além de benefícios e programas especiais de

baseada em opções exercidas e ações entregues relativas à

recrutamento e desligamentos. Atualmente, a proporção entre a

remuneração baseada em ações do Conselho de Administração e da
Diretoria Colegiada. O Banpará não pratica o pagamento de bônus,
não remunera os seus Administradores mediante ações exercíveis
ou diferidas, nem remunera os seus Administradores mediante
bônus de atração ou pagamentos de incentivos ao recrutamento. O
Banco também não realiza pagamentos de rescisão.

remuneração anual total do indivíduo mais bem pago da Instituição e
a remuneração média anual total dos demais empregados é cerca de
28,65% e a proporção entre o aumento percentual da remuneração
total anual do indivíduo mais bem pago e o aumento percentual
médio da remuneração anual total dos demais empregados é cerca
de 2,84%.

Do ponto de vista econômico, o Banpará segue uma linha
conservadora no que concerne à remuneração, sendo possível

O Comitê de Remuneração dos Administradores é composto

concluir que o objetivo geral e os objetivos específicos da Política

com 3 membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos e

continuam sendo plenamente atingidos, na medida em que a

destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração,

Política se mantém de modo a não incentivar comportamentos

com mandato de 2 anos, sendo admitida a reeleição, estendendo o

capazes de elevar a exposição da Instituição a riscos acima dos

prazo de gestão até a investidura dos novos membros.

níveis considerados prudentes a curto, médio e longo prazo.
A

mesma

linha

conservadora

pode

ser

atribuída

ao

comportamento dos Administradores, sendo a remuneração fixada
em honorários mensais fixos, de acordo com critérios adotados
em Assembleia Geral, os riscos são mitigados e a remuneração
permanece adequada às metas e à situação financeira atual e
esperada da Instituição.
O processo de decisão adotado pelo Banco para estabelecer a
Política de Remuneração dos seus Administradores segue o disposto
no art. 51 do Estatuto Social, que estabelece como atribuição do

Este Comitê é responsável por elaborar a Política de
Remuneração dos Administradores do Banpará, propondo ao
Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fixa
e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento
e desligamento, zelando para que esteja permanentemente
compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e
a situação financeira atual e esperada da Instituição e com os
normativos do Conselho Monetário Nacional, Banco Central do
Brasil e demais órgãos reguladores.

Comitê de Remuneração a elaboração da Política, propondo ao

sumário
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CONDUTA
ÉTICA
E
MORAL
GRI G4-56 | G4-57 | G4-58 | G4-SO7
Em 2016, foi atualizado o Código de Ética do Banpará, passando

É disponibilizado um canal interno para denúncias quanto a

a ser denominado Código de Ética e de Conduta Institucional. Este

práticas em desconformidade com os princípios éticos adotados

instrumento normativo contempla os princípios éticos e as diretrizes

pela Empresa, como o crime de lavagem de dinheiro, assegurando o

de conduta que devem estar presentes nas relações mantidas, por

direito à confidencialidade, resguardando o sigilo sobre a identidade,

todos, com os diferentes públicos. Servindo como referencial de

como questão de princípio.

conduta ética e moral que norteará as decisões e ações de todos
os funcionários, independente do nível hierárquico. A adesão ao
referido Código e o cumprimento dos princípios e diretrizes ali
estabelecidas, são condições essenciais para a atuação no Banpará.

Como uma ferramenta padronizada, exposta de maneira
transparente e objetiva, o Código de Ética e de Conduta Institucional
do Banpará possibilita mais facilidade para as decisões do Banco,
satisfação e motivação dos seus profissionais, reconhecimento

As preocupações diárias com a eficiência, com a competitividade

dos demais stakeholders e maior competitividade, haja vista que

e a lucratividade não podem prescindir de um comportamento

as preocupações éticas transformam-se em práticas efetivas que

ético. A ética no Banco orienta não apenas o teor das decisões,

auxiliam e protegem as tomadas de decisões, proporcionando a

mas também o processo para a tomada de decisão. A adoção de

concretização da Visão, Missão e dos Valores da Instituição.

princípios éticos e comportamentais reflete a instituição e define
quem é cada colaborador.
O respeito pelas diferenças individuais e a preocupação

Em 2016, o Banco institucionalizou e divulgou a Cartilha de
Assédio Moral com o objetivo de esclarecer o tema e melhorar as
relações interpessoais no trabalho.

crescente com a responsabilidade social, na qual inserimos as
questões de segurança, meio ambiente e saúde, no cotidiano da
gestão da Instituição refletem as relações com os empregados e
para com a sociedade. O Banpará prioriza a ética e a transparência
no relacionamento com todos os stakeholders e não possui registros
de qualquer tipo de concorrência ou tratamento desleal.

sumário
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Compromisso
com Iniciativas Externas
GRI G4-16
ABDE – Associação Brasileira de Desenvolvimento

O Banpará participa das seguintes associações:

ABDE – Associação Brasileira de Desenvolvimento
ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades do
Mercado- Financeiro
de Capitais
ANBIMA
AssociaçãoeBrasileira
das Entidades do
Mercado Financeiro e de Capitais
ABBC – Associação Brasileira de Bancos

PARÁ

ABBC – Associação Brasileira de Bancos
ABECIP - Associação Brasileira das Entidades de

PARÁ

Crédito -Imobiliário
Poupançadas Entidades de
ABECIP
AssociaçãoeBrasileira
Crédito
e Poupança
ASBACE Imobiliário
– Associação
Brasileira dos Bancos
Estaduais
e RegionaisBrasileira dos Bancos
ASBACE
– Associação
Estaduais e Regionais
ABECS - Associação Brasileira de Cartão de Crédito
ABECS - Associação Brasileira de Cartão de Crédito
Associação Comercial do Pará
Associação Comercial do Pará
Associação Brasileira de Recursos Humanos
Associação Brasileira de Recursos Humanos
FIP Amazônia Sustentável (Cotista)
FIP Amazônia Sustentável (Cotista)
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DOS RISCOS

Gestão dos Riscos

GESTÃO
DOS
RISCOS
GRI G4-DMA FS4

Basileia
GRI G4-EC1

Os processos de gerenciamento dos riscos e controles internos

O gerenciamento do capital tem por base o planejamento

são conduzidos pela área de Controles e Riscos do Banco, que

estratégico e o orçamento do Banco projetado para 5 anos, sendo

reporta tempestivamente aos Comitês respectivos e à Diretoria

calculado o Patrimônio de Referência, as parcelas representativas

de Controladoria, Planejamento e Relações com Investidores o

das respectivas exposições a risco e o Índice de Basileia para

resultado das avaliações realizadas por meio de relatórios e atas de

o período projetado.

reunião.

são monitorados mensalmente e o resultado das avaliações

O Banpará está sujeito aos riscos de: mercado, crédito, liquidez,
operacional, legal, de compliance, socioambiental, entre outros.
O gerenciamento dos riscos e controles internos se dá de forma
descentralizada, sendo os gestores de processos, como 1ª linha de
defesa, responsáveis pela avaliação de seus processos, identificação

Os valores orçados e realizados também

realizadas é reportado ao Comitê de Planejamento e/ou Diretoria
de Controladoria, Planejamento e Relações com Investidores.
Quanto ao Índice de Basileia é calculado mensalmente, bem como
verificada sua aderência quanto aos limites mínimos estabelecidos
pelo BACEN e pelo Banpará.

dos riscos inerentes e definição e implementação dos controles
necessários à mitigação. A área de Controles e Riscos, como 2ª linha
de defesa, utiliza metodologias de monitoramento das exposições
globais e corporativas, assumidas pelo Banco, bem como verifica
a adequação e conformidade da gestão com base nos limites e
padrões estabelecidos nas políticas e manuais publicados.
Os processos de gestão do Banco são avaliados pela auditoria
interna, auditoria independente e auditoria do BACEN. Outro
mecanismo de monitoramento é a metodologia de autoavaliação
dos controles internos, aplicada também nos referidos processos.

sumário
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Índice de Basileia

31.12.2016

31.12.2015

Patrimônio de Referência - PR

788.016

682.236

Nível I

788.016

682.236

Capital Principal

788.016

682.236

-

-

23.669

-

Adicional Contracíclico de Capital Principal - ACP Contracíclico

-

-

Adicional de Importância Sistêmica de Capital Principal - ACPSistêmico

-

-

Nível II

-

-

Ativos Ponderados pelo Risco - RWA

3.787.072

3.293.477

Exposição ao Risco de Crédito - RWACPAD

3.424.695

3.005.769

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

3.075

3.595

Exposição ao Risco de Variação Cambial - RWACAM

3.504

1.239

355.798

282.875

69.053

80.922

344.990

239.031

20,81%

20,71%

Capital Complementar
Adicional de Conservação de Capital Principal - ACPConservação

Exposição ao Risco Operacional - RWAOPAD
Risco Banking - RBAN
Valor da Margem
Índice de Basileia Banpará - IB

Melhorias de Resposta ao Risco
• Reavaliação dos critérios internos utilizados para efeito de cálculo da Provisão para Devedores Duvidosos;
• Alteração da metodologia de cálculo do Limite Mínimo de Liquidez e do Pré Acionador do Plano de Contingência de Liquidez;
• Ampliação das referências utilizadas para mensuração do risco de mercado.

sumário
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Compliance

Politicamente (PEP’s) ou quando de nova relação de negócios com
clientes que tiveram relacionamento encerrado por indícios de
lavagem de dinheiro.

O Banco continua utilizando os mecanismos de captura
das normas externas e envio aos gestores diariamente com o
monitoramento do cumprimento das demandas, bem como
acompanhando

a

conformidade

das

exigências

junto

aos

reguladores externos por meio do monitoramento sistêmico das
atividades mandatórias.

• Clientes com movimentações financeiras atípicas

3.879

• Clientes submetidos ao Comitê de PLD

291

• Clientes comunicados ao Conselho de Controle de
Atividades Financeiras – COAF, por movimentação
financeira com indícios de crime de lavagem de dinheiro

291

Melhorias de Compliance
• Novos campos no cadastro de clientes para identificação de
US Person (Cidadão Norte americano), em cumprimento à Lei
americana Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e Instrução
Normativa da RFB nº 1.571/2015.

Tais medidas são adotadas a fim de que se preserve a reputação
da Instituição com rigorosa estratégia na gestão dos riscos.

• Aperfeiçoamento do processo de Prevenção à Lavagem de
Dinheiro (PLD), sobretudo quanto ao monitoramento de
operações atípicas e “Política Conheça Seu Cliente”.

• Alteração dos parâmetros de varreduras das movimentações
financeiras, para direcionar a identificação de operações com
maior risco de lavagem de dinheiro;

Prevenção à Lavagem de
Dinheiro
– PLD
GRI G4-14 | G4-SO3 | G4-SO4
O Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro atua
incisivamente sobre qualquer situação com indícios de lavagem de
dinheiro, deliberando sobre o início ou prosseguimento da relação
de negócios com clientes caracterizados como Pessoas Expostas

sumário

Principais Ações de PLD

• Aperfeiçoamento do processo de Identificação de Pessoa
Exposta Politicamente – PEP na base de cadastro do Banco, por
meio de integração automática entre a base do sistema de PLD
e o sistema de cadastro de clientes;
• Aperfeiçoamento dos controles internos no processo de
cadastro de clientes para identificar e adotar de procedimentos
reforçados aos setores com “Especial Atenção”, bem como evitar
relação de negócios com setores e pessoas que o Banco não
deseja operar, em virtude do risco de lavagem de dinheiro;
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• Atualização da Politica Institucional e Manual de Normas e
Procedimentos de Prevenção a Lavagem de Dinheiro;
• Realização de treinamentos na modalidade à distância (EAD)
sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
O princípio da precaução é evidenciado no Banpará por meio
de políticas que ditam as diretrizes de gerenciamento de processos,
riscos e de controle, além de metodologias de monitoramento das
atividades operacionais e projeções realizadas a fim de proteger o
capital dos investidores, entre eles a própria sociedade, contribuindo
para o fortalecimento do patrimônio institucional, a eficiência na
gestão e o alcance dos resultados esperados pelos acionistas. Esse
mecanismo visa assegurar o fortalecimento do Banco como agente
desenvolvedor da economia e dos aspectos sociais e regionais.
Políticas que Abrangem o Princípio da Precaução
Política Institucional de Crédito Comercial, Fomento, Câmbio e
Imobiliário
Política de Gerenciamento do Risco de Mercado, Crédito, Liquidez
e Operacional
Política de Gestão Financeira
Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Política de Segurança da Informação

Combate
à
Corrupção
GRI G4-SO5
Casos confirmados de corrupção
envolvendo empregados do
Banco, direta ou indiretamente

11
Enriquecimento ilícito e prejuízo
ao erário

Natureza
Empregados demitidos por
corrupção

5

Empregados punidos por
envolvimento, direto ou indireto,
em corrupção

6

Contratos com parceiros
comerciais rescindidos em
decorrência de violações
relacionadas à corrupção

Não houve

Gestão
da
Inadimplência
GRI G4-PR3 | G4-DMA | G4-DMA FS3
Com atuação efetiva na recuperação de crédito, o Banpará

Política de Responsabilidade Socioambiental

dispõe de inúmeros mecanismos de mitigação da inadimplência

Política de Divulgação de Informações

e do superendividamento em qualquer produto de crédito. Uma

Política de Apreçamento

sumário

ferramenta é o envio de cobranças via SMS.

Relatório de Sustentabilidade 2016

27

Gestão dos Riscos

A gestão e o acompanhamento da cobrança e da inadimplência
do Banpará são estruturados para atender as áreas de Crédito

Indicadores Gerais de Inadimplência
Índice de Atraso (até 90 dias)

2,23%
1,95%

área de crédito possui sua própria Régua de Cobrança, Manual de

Índice de Inadimplência (>90
dias)

Cobrança e Política de Renegociação.

Índice de Cobertura

2,09%

Comercial Pessoa Física (PF) e Pessoa Jurídica (PJ), Crédito de
Fomento, Crédito Rural e Especializado e o Crédito Imobiliário. Cada

A execução da cobrança e a renegociação da Carteira Comercial

Saldo em CBP

R$ 365,6 milhões

PF e PJ é feita individualmente pelas agências, por meio de estrutura
desenvolvida para tal, com exceção do produto Cartão de Crédito
que tem a execução da cobrança e renegociação feita em grande
parte por prestadora de serviços. A execução da cobrança e
renegociação das demais Carteiras é feita diretamente pela Área de
Acompanhamento, Cobrança e Recuperação de Crédito do Banco.

sumário

Perspectivas de Cobrança e Recuperação para 2017
Índice de Inadimplência (>90
dias)
Saldo em CBP

1,47%
R$ 340.274.041
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Estratégias para Redução da
Inadimplência
• Continuidade à implantação de mecanismos de controle de
endividamento para a Carteira de Crédito Comercial PF, onde todo
o fluxo será feito pelo Sistema de Avaliação de Risco de Crédito
que possui como ferramenta o módulo Totalizador de Crédito,
fundamental para a identificação do endividamento geral dos
clientes, consolidando todos os produtos da Carteira Comercial,
que não possuem fonte específica, considerando a capacidade
de pagamento, possibilitando análise individual e liberação do
crédito consciente. Integrado com todos os legados de crédito,
o módulo Totalizador de Crédito encontra-se em fase de piloto
em duas unidades, aguardando a integração entre os sistemas de
crédito da Carteira Comercial e o atendimento das melhorias de
controle e parametrização;
• Manutenção e Unificação dos Grupos de Trabalho para recuperação
do crédito PF e PJ;

• Continuidade no desenvolvimento de melhorias do Sistema de
Renegociação PJ o qual já teve a fase de desenvolvimento de TI
finalizada e atualmente será iniciada a fase de teste piloto. O projeto
prevê a parametrização sistêmica da Política de Renegociação
PJ, a implementação da esteira de votação virtual dos comitês
deliberativos, a renegociação automática por termo de acordo
judicial (débitos ajuizados) e geração de relatórios gerenciais.
Todas essas funcionalidades tornarão muitos processos, que
eram antes manuais, em automáticos, dando maior agilidade e
reduzindo riscos operacionais e permitirá uma melhor gestão e
acompanhamento da inadimplência PJ;
• Retomada do projeto Sistema de Gestão de Inadimplência PF que
permitirá o melhor acompanhamento e execução das ações de
cobrança (régua de cobrança), automatização das renegociações
(composições de dívida) e gestão da inadimplência por relatórios
gerenciais;
• Projetos de melhorias no fluxo dos processos sistêmicos e
contábeis do cartão de crédito os quais estão ainda em andamento
e possibilitará um melhor relacionamento com o cliente, mitigação
de riscos e uma melhor gestão e acompanhamento do produto.

• Padronização dos procedimentos a serem adotados pelas agências
para a renegociação e recuperação do crédito PF;
• Treinamento de renegociação de operações de crédito PF para as
agências com auxílio da ferramenta “Planilha Perfil do Cliente” a
qual permite maior agilidade na consolidação das informações
dos clientes e geração do contrato de renegociação (Confissão de
Dívida);

sumário
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SEGURANÇA EMPRESARIAL
GRI G4-SO8 | G4-EN29 | G4-PR8

A segurança empresarial no Banpará tem como principais
funções atuar de forma a dar a proteção necessária às suas
dependências, assim como a clientes e funcionários, resguardando
seu patrimônio. Além disso, tem também como função prover
o Banco com mecanismos que garantam a disponibilidade,

Investimentos em Segurança
• Definição dos procedimentos de segurança com a publicação de
Políticas e Manuais de Normas e Procedimentos;
• Alteração dos fluxos de processos, dando maior segurança às
operações e transações;

proteger seus ativos de TI, além de manter Planos de Continuidade

• Contratação do Sistema Gerenciado de Segurança Integrado,
inclusive com prevenção contra ataques maliciosos com
assinatura desconhecida;

eficientes que permitam a continuidade operacional em caso de

• Realização de workshops de segurança.

integridade e confidencialidade de suas informações, bem como

incidentes. Atua ainda na prevenção e combate de casos de fraudes
eletrônicas e documentais, protegendo dados e recursos de clientes
e terceiros lhes dando a segurança necessária para efetivação de
suas transações.
Nesse sentido, todos os fatos relevantes ocorridos na área dizem
respeito às questões de segurança, seja no que tange a eventos

Perspectivas para 2017
Implantação dos projetos:
• Blindagem Digital;
• Central de Monitoramento;
• Container Data Center.

e incidentes ocorridos, seja na atuação da área dentro de suas
atribuições. Destacam-se então como ocorrências tentativas de
crimes tais quais: arrombamento de Cashes, abertura de contas com
documentos falsos, tentativas de captura de informações sigilosas e
propagação de vírus na Rede Corporativa e roubo de dados.

sumário

Essas ações podem ter contribuído para que não houvesse
nenhum caso de violação de privacidade ao cliente, bem como de
queixas e reclamações de órgãos reguladores. Também, durante
o ano de 2016, não houve casos de descumprimento de leis ou
regulamentos de caráter social e ambiental.

Relatório de Sustentabilidade 2016

30

COMPROMETIMENTO
COM OS STAKEHOLDERS

Comprometimento com os Stakeholders

COMPROMETIMENTO
COM OS DIVERSOS STAKEHOLDERS
GRI G4-24 | G4-25 | G4-26 | G4-27
O Banpará pauta sua estratégia baseado em um modelo de

Alta
Administração

gestão participativa, desde sua construção até a execução do seu
planejamento estratégico, de forma coordenada com todas as partes
interessadas, uma vez que tornar o processo participativo desde a

Órgãos
Reguladores

Funcionários

sua concepção facilita a implementação e também promove maior
engajamento dos envolvidos. Esse mecanismo possibilita a definição
de estratégias sólidas e a disseminação das diretrizes de forma mais
eficaz entre o corpo funcional, fazendo com que os colaboradores

Sociedade

STAKEHOLDERS

Clientes

sintam-se também responsáveis pelas estratégias traçadas.
Essa interação constante com suas partes interessadas, sejam
elas internas ou externas, é feita através de uma abordagem
diferenciada e em períodos distintos para cada grupo.

sumário

Fornecedores

Governo
Acionistas
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Alta Administração
Engloba o Conselho de Administração, a Diretoria Colegiada e os
Assessores da Presidência e Diretoria, que exercem um importante
papel na definição do direcionamento estratégico que a Instituição
deve adotar e no monitoramento dos resultados, visando ao alcance
das metas definidas.
Vale destacar o Comitê de Planejamento Estratégico e Orçamento
que sob a coordenação da Superintendência de Planejamento,
Orçamento e Custos, e formado pelos titulares de outras 7 unidades
da matriz do Banpará, tem importante papel na discussão de
diretrizes, avaliação dos planos estratégico e orçamentário e na
geração de subsídios à tomada de decisão de instâncias superiores.

Funcionários
Os funcionários desenvolvem um papel fundamental na
definição e desdobramento das ações estratégicas ao nível
operacional, por possuir o conhecimento técnico. A seleção se dá
via concurso público, para cargos de nível médio e nível superior.
O engajamento é realizado constantemente, pois eles participam
de todo o ciclo do Planejamento Estratégico, desde o levantamento
das respostas para os anseios da Diretoria, perpassando pela
formulação da identidade organizacional da Instituição, até o
processo de execução e monitoramento das estratégias delineadas.

sumário

Órgãos Reguladores
O Banco se relaciona com instituições do Sistema Financeiro
Nacional devidamente cadastradas no BACEN e CVM. Estes por
sua vez têm papel importante no monitoramento, administração e
controle das operações dos bancos em geral.

Acionistas
Os acionistas tem um interesse direto no conhecimento do
desenvolvimento da sociedade, tendo em vista que é afetado
positivamente ou negativamente, dependendo das suas políticas
e forma de atuação. O Banpará utiliza vários mecanismos para
engajamento de seus acionistas dentre eles reuniões e assembleias
gerais, além da disponibilidade de atendimento em seus principais
canais de relacionamento.

Governo
Dentre os acionistas do Banco, o Governo do Estado do Pará é
o principal, detendo o controle de mais de 99,97% de seu capital.
O Banpará visa estar sempre em consonância com as diretrizes e
com os objetivos estratégicos que estão contemplados no Plano
Plurianual – PPA, visando contribuir de forma cada vez mais ativa,
para o propósito do desenvolvimento econômico e social do
Estado. A Instituição procura manter-se sempre em alinhamento,
participando da elaboração quadrienal e revisão anual do PPA,
trazendo as diretrizes deste para o seu próprio planejamento.
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Sociedade
É um stakeholder de grande importância. O Banco expressa em
sua identidade organizacional o compromisso de contribuir para o
desenvolvimento econômico e social do Estado, garantindo o acesso
da população paraense aos serviços bancários e favorecendo a
geração de emprego e renda.

Clientes
GRI G4-PR5
Retornam à Instituição suas necessidades e anseios. Através
do conhecimento do comportamento do cliente é possível traçar
estratégias de aprimoramento contínuo dos produtos, serviços e
atendimentos ofertados. Para tanto, anualmente são realizadas
pesquisas de satisfação com o intuito de medir o grau de
contentamento dos clientes com o Banco e obter o feedback sobre
pontos de melhoria.
Em relação aos parceiros comerciais, seus maiores interesses
são relacionados à viabilidade das operações objeto das parcerias,
seja na utilização dos Postos de Atendimento Bancário, nas diversas
transações autorizadas através da Rede BCard, na venda de seguros
ou nos Empréstimos Consignados.

Pesquisa de Satisfação
Favoráveis à imagem do Banpará
Aﬁrmam ser o Banpará um banco competitivo
Favoráveis à importância do Banco para o
desenvolvimento do Estado
Orgulho de ser cliente do Banpará
Concordam que o Banpará permaneceu bom
ou melhorou nos últimos 12 meses
85,4%
81,8%

68,7%
65,3%
67,5%

Em 2016, o Banco realizou mais uma ação estratégica, através
de pesquisa para medir o índice de satisfação dos clientes e de
usuários nas agências da capital e em 15 agências do interior. O
objetivo foi identificar pontos fortes e fracos e mobilizar as equipes
para buscar a satisfação do cliente, servindo de base para as ações
de qualidade da Empresa.

sumário

Relatório de Sustentabilidade 2016

34

Comprometimento com os Stakeholders

Fornecedores
GRI G4-12 | G4-13 | G4-15 | G4-EC9 | G4-LA14 | G4-LA15 |

• Certidões referentes à Regularidade com a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal, bem como os documentos pessoais do
representante legal, se este não for mais o mesmo que firmou o
contrato original, previamente à assinatura do instrumento;

Contribuem com conhecimento técnico e expertise de mercado.
Esse relacionamento é conduzido em forma de parceria junto à
Instituição, com a busca constante de uma relação equilibrada entre
o custo e o benefício dos serviços prestados. Em se tratando de TI,
o engajamento é feito através de projetos de melhoria e atualização
tecnológica.

• A empresa deverá apresentar também Declaração de cumprimento
do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal
de 1988 e Declaração de que emprega pessoas portadoras de
necessidades especiais, nos termos da Emenda nº 042/2008 à
Constituição do Estado do Pará.

G4-HR5 | G4-HR6 | G4-HR11 | G4-SO9 | G4-SO10 | G4-EN32

A seleção dos mesmos segue os princípios estabelecidos pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conhecida por Lei das Licitações.
Na aquisição de bens e serviços, o Banpará adota como prática,
o estrito cumprimento da legislação e normativos vigentes, a
imparcialidade e a transparência no trato com seus fornecedores.
Em certames licitatórios, o Banco exige a apresentação de
declaração do licitante, assinada por seu representante legal, de que
não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor(es)
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
A cadeia de fornecedores do Banpará é composta por empresas
de diferentes portes de serviço, engenharia, equipamentos
diversos, materiais de expediente, dentre outros, que se enquadram
nas exigências previstas na Lei de Licitações, a saber, tendo
responsabilidade socioambiental auferida mediante apresentação
de certidões a cada contratação, no qual se destaca:

sumário

Considerando que a maioria das compras do Banpará é
realizada via licitação e que as compras diretas são feitas via cotação
eletrônica, há certa rotatividade dos fornecedores a cada aquisição,
considerando que conforme previsto na Lei n° 8.666/1993, a cada
aquisição deve-se fazer nova cotação e abrir a ampla participação
do mercado, garantindo assim qualidade e menor preço.
Cabe ressaltar, que aproximadamente 20% dos fornecedores são
frequentes na prestação de serviços e fornecimento de materiais.
Em suas aquisições, o Banpará sempre prevê especificações
com baixo impacto ambiental, tais como: equipamentos com baixo
consumo de energia, formulários e papelaria de material reciclado,
móveis e equipamentos com produção de material reciclado ou
madeira de reflorestamento, pois sustentável é também caber no
orçamento, vez que o custo dos bens móveis e materiais adquiridos
pelo Banco também define se a aquisição é ou não sustentável. É
importante observar não só a origem como também a aplicação,
a manutenção e a vida útil dos materiais para classificá-los como
verdes. Uma estrutura de madeira de reflorestamento, por exemplo,

Relatório de Sustentabilidade 2016

35

Comprometimento com os Stakeholders

possui impacto ambiental baixo. Mas, se o projeto não protegê-la da
umidade, ela vai durar apenas alguns anos e dificilmente poderá
se enquadrar na ideia de sustentável. O mesmo se aplica a outras
opções recicláveis. Outra ação a ser ressaltada, é a adequação do
espaço de descarte de resíduos sólidos com lixeiras de coletas
seletivas, cujos resíduos são recolhidos periodicamente por
cooperativa de coleta seletiva.
Para descarte de papeis e outros materiais descartáveis,
adquiriu-se uma trituradora de papel de grande porte, sendo
o resíduo produzido repassado à cooperativa de catadores de
resíduos recicláveis.

31%

dos contratos são
realizados
com
fornecedores locais, ou seja, do
Estado do Pará, para atendimento
sem distinção a qualquer unidade
do Banco, uma vez que todas são
consideradas importantes.

Todos os fornecedores do Banpará são selecionados a partir de
critérios relativos a práticas trabalhistas e submetidos a avaliações de
impactos em relação às práticas trabalhistas, quando da verificação
das certidões de regularidade trabalhista, conforme previsto pela
Lei n° 8.666/1993. Além dessa prerrogativa, para ser contratada,
a empresa deverá apresentar Declaração de cumprimento do
disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988
e Declaração de que emprega pessoas portadoras de necessidades
especiais, nos termos da Emenda n° 042/2008 à Constituição do
Estado do Pará. Portanto, são considerados impactos negativos
significativos a existência de trabalho análogo ao escravo, trabalho
infantil, e a não contratação de deficiente físico. Entretanto, o
Banco ainda não possui um processo de seleção que verifique seus
fornecedores e prestadores de serviços com base nos impactos na
sociedade.

Quando da mudança de base física das Unidades, há preferência
de desfazimento dos móveis usados por meio de doação a
instituições do município sede da unidade reformada.

sumário
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CANAIS
DE
RELACIONAMENTO
GRI G4-15 | G4-24 | G4-26 | G4-27 | G4-57 | G4-HR3 | G4-HR12 | G4-LA16 | G4-SO8 | G4-SO11 | G4-PR8 | G4-EN34
437 Cancelamentos
34.338 Pedidos e Informação
18 Elogios
08 Sugestões
410 Outras Demandas
3.013 Reclamações (5 protocoladas
antes - todas solucionadas)

SAC

38.224
demandas

161 Improcedentes
45 Procedentes
Solucionadas
254 Demandas sem
protocolo preliminar

Ouvidoria

206
demandas

Site
Institucional

100%

64 Portal Ouvidoria
14 Telefone DDG (0800)
41 Site externo – “Reclame Aqui”
02 Presencial
133 Correio Eletrônico

1.920.954
Atendimentos

82.851
Atendimentos

Ouvidoria
Demandas Concluídas

Mobile Banking

29 mil
aplicativos ativos

Internet
Banking
URA (Unidade de
Resposta Audível)
Central Banpará

Não foram identificados casos de discriminação ou impactos de
direitos humanos no decorrer do ano de 2016.

sumário
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Ouvidoria
A Ouvidoria por ser um canal de Relacionamento entre a
Instituição e o cliente, não possui procedimentos executivos,
sendo sua competência conduzir as manifestações recebidas às
respectivas áreas gestoras dos processos a que se enquadram
denúncias e reclamações, requerendo as manifestações de cada
área. Os casos de denúncias, que dependem de procedimentos de
auditoria, recursos humanos ou jurídicos são acatados e tratados
sob normas específicas.
Princípios Sociais da Ouvidoria

Em 2016, a Ouvidoria não registrou queixas e reclamações
relacionadas a impactos em direitos humanos, impactos ambientais,
violação de privacidade ao cliente, bem como não houve queixas e
reclamações de Órgãos Reguladores.
No âmbito jurídico foram registrados os seguintes casos:
• 4 Autos de Infração PROCON;
Conformidade com • R$10.000,00 em multas;
Leis e Regulamentos • 1 sanção não monetária;
Sociais
• Não houve processos movidos por
meio de mecanismos de arbitragem.
• 49 reclamações registradas;

Agir com eticidade no exercício das atividades de ouvidoria;
Evitar conclusões intuitivas e precipitadas;
Agir com modéstia e sem vaidade;
Agir com humildade;
Manter o sigilo exigido;
Ter autoridade e coragem para decidir;
Concluir com acerto da convicção;
Ser honesto e ter vida pessoal correta;
Ser competente para ser respeitado;
Ser agente de mudanças estruturais, no melhoramento da
comunicação entre os departamentos e comportamentais, na
motivação das pessoas e melhoria da qualidade dos serviços.

sumário

Impactos na
Sociedade

• 8 reclamações no PROCON
solucionadas;
• Não houve queixas e reclamações
protocoladas antes do período coberto
pelo relatório que foram solucionadas
nesse período.

As principais preocupações levantadas pelos stakeholders são
relacionadas à disponibilidade dos canais eletrônicos de atendimento
ou então com as falhas que impactem o perfeito funcionamento
dos meios eletrônicos de autoatendimento.
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DESENVOLVIMENTO
GRI G4-EC7 | G4-EC8 | G4-DMA | G4-DMA FS13 | G4-DMA FS14 | G4-DMA FS16
Conforme expresso na missão e visão, o Banpará exerce e

Um dos diferenciais da Instituição é que o dinheiro que circula

pretende continuar exercendo forte influência no que tange ao

no Banco retorna para alavancar a economia do Estado do Pará

desenvolvimento econômico e social do Estado do Pará. E uma

através da expansão em 64% do Estado. A expansão da rede de

das formas de assegurar o cumprimento dessa missão é se fazer

agências atesta a saúde financeira e o bom desempenho do Banpará

presente no Estado, fomentando e dinamizando as economias

no cenário nacional.

locais e contribuindo para a bancarização dos municípios
paraenses, motivo pelo qual o Banco tem investido fortemente em
infraestrutura, tecnologia da informação e telecomunicações.

Reforçando o avanço da presença do Banco em todo o Estado,
num cenário no qual, recentemente, grandes instituições financeiras
fecharam agências para reduzir custos e investir em outras frentes

Uma das principais iniciativas conduzidas pelo Banpará é o

de atendimento, ao final de 2016, o Banpará que, em dezembro

investimento no Plano de Expansão da sua rede de atendimento.

de 2010, tinha 42 agências instaladas em 57 dos 144 municípios

O objetivo dessa estratégia é se instalar em municípios em que a

paraenses, alcançou um saldo de 108 agências e 30 Postos de

Instituição ainda não opera, desta forma conseguindo se consolidar

Atendimento instalados em um total de 92 municípios do Estado,

naquele local com uma estrutura adequada para a população e

um crescimento de abrangência da presença do Banpará no Estado

aumentando as opções de acesso desta aos serviços bancários.

de 161%.

Com esta inciativa, espera-se que o Banco, além de garantir os
retornos financeiros adequados aos investimentos realizados,
forneça à sociedade acesso ao crédito, de forma a estimular o
desenvolvimento socioeconômico da região e ampliação da renda
através do fomento a atividades produtivas, contribuindo com
o macro objetivo do Governo do Pará de reduzir a pobreza e as

Além da abertura de agências, uma das prioridades do
Banpará é modernizar as instalações já existentes, inclusive com a
transformação de postos de atendimento em agências, investindo
firmemente na ampliação, modernização e revitalização das
unidades.

desigualdades sociais e regionais.

sumário
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25 novos caixas
eletrônicos
14 agências e 02 postos de
atendimento revitalizados
03 agências e 01 posto de
atendimento reformados
13 postos de atendimento
transformados em agências
04 novos pontos de
atendimento eletrônico

A instalação de unidades do Banco em municípios ainda
desassistidos por serviços bancários tem impactos econômicos
bastante positivos nessas localidades. Analisando-se o
comportamento das operações de crédito nas cidades nas quais o
Banpará iniciou suas atividades em 2016, 4 delas tiveram crescimento
no volume de crédito transacionado (segundo o Banco Central
do Brasil, Estatística Bancária por Município – Estban, referência
out/2016), muito embora o cenário nacional não seja favorável e
tenha registrado contração de -3,3% nesse setor.
A relevância da expansão do Banco para todo o Estado é
notória. Em 1 ano de agência instalada nota-se a mudança no
comércio e na economia locais, uma vez que, além de levar crédito,
serviços e inclusão bancária à população e às empresas, a presença
do Banpará faz com que o dinheiro seja movimentado naquele

sumário

04 agências nos municípios menos
populosos do Estado
(menos de 10 mil habitantes)
06 novas unidades em
municípios em que o
Banco ainda não estava
presente
R$ 2,4 milhões investidos em
máquinas e equipamentos
07 agências com novas instalações

município, proporcionando maior arrecadação e geração de renda.
Dentro da Política de Crédito Comercial do Banpará, são
previstas as hipóteses de distribuição de produtos e serviços
para a população, adequados a sua capacidade de pagamento,
independente de posição social e econômica. Os produtos ofertam
condições de crescimento à população, antecipando créditos
futuros, realizando parcelamentos de valores liberados de forma
imediata e concedendo limites para utilização emergencial.
Periodicamente, o Banco promove programas de incentivo
à educação financeira e ao consumo de crédito responsável, em
parceria com a Universidade Federal do Pará e ao Banco Central do
Brasil. O objetivo destas palestras é orientar os clientes/usuários da
Instituição, sobre temas como endividamento, controle de gastos e
educação financeira.

Relatório de Sustentabilidade 2016

41

Desenvolvimento

EXPANSÃO
TECNOLÓGICA
GRI G4-EC7 | G4-DMA
Outra vertente para qual o Banpará tem direcionado os seus
esforços é a expansão tecnológica e de telecomunicações, com

Unidade Digital Banpará

vistas a ampliar a capacidade tecnológica do Banco de atender à
demanda dos clientes de forma mais rápida e eficiente.

Banco Digital
O Banpará, em 2016, estudou e investiu esforços no processo
para implantação de uma plataforma totalmente digital, buscando
se adequar aos novos e modernos meios de interação com seus
clientes, possibilitando muito mais informação e acesso à tecnologia.
O esforço da Instituição em atendimento oferecido para além das
agências, que já se converte em novos serviços via internet e celular,
inclui a instalação de uma agência para atendimento totalmente
digital, prevista para 2017.
Esta unidade será um ponto de atendimento eletrônico,
com terminais para atendimento com vídeo conferência e para
transações da rede. Além disso, terá um segundo espaço, com
mesa de negócios acionada por biometria e painéis de vidro com
tecnologia de acionamento de película virtual, sendo a primeira
unidade digital, com estas características, no Brasil.

sumário

Infovia
O projeto de expansão das redes com fibra óptica compõe o
plano do Governo de conectar mais municípios do Estado em uma
internet mais confiável, de alta capacidade e de baixo custo a vários
municípios paraenses que ainda utilizam a comunicação via satélite,
tecnologia esta que além de ser de alto custo e baixa velocidade,
limita os serviços prestados pela Instituição. O Banpará, em parceria
com o Governo do Estado inaugurou mais um trecho de “infovia” em
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fibra óptica da rede corporativa governamental, entre os municípios
de Castanhal e Santa Maria do Pará, com o apoio da empresa de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Prodepa).
Essas redes fazem a infraestrutura por onde circulam, de
um ponto a outro do Estado, garantindo acesso aos sistemas
corporativos eletrônicos do Governo, à internet, à informação e ao
conhecimento.

200

quilômetros de cabos
distribuídos

4
municípios
70 interligados
da quantidade de links
67,95% ativos aumentada
de links ativos previsto
89,50% para 2017
infovias

Com a conectividade nos órgãos é possível agilizar o
atendimento, ter maior controle dos recursos usados, além de
aumentar a segurança na gestão dos dados e dos serviços oferecidos
à sociedade. O Banpará é um dos órgãos beneficiados pela nova
“infovia”, oferecendo com isso melhores serviços à população,
atendendo aos clientes com maior rapidez e eficiência.

sumário

Com as novas redes de fibras ópticas implantadas no interior
do Pará e o upgrade nos links remanescentes, o Banpará aumenta
significativamente a banda dos links de comunicação entre suas
unidades e, com isso, muito mais dinamismo e celeridade nas
operações do Banco, crescimento no volume de transações de
clientes e usuários, lançamento de novos produtos e serviços,
aperfeiçoamento de processos produtivos organizacionais, abertura
de novos mercados, treinamento de funcionários à distância – EAD,
além de oferecer comunicação em alta velocidade, economicidade
e disponibilidade das agências do interior nos mesmos níveis das
redes de fibras ópticas já implantadas na região metropolitana de
Belém, Castanhal, Altamira, Santarém, Marabá e em toda região
nordeste do Estado, proporcionando mais competitividade ao
Banco.

Qualidade em TI
Em 2016, 4 novos processos foram institucionalizados visando à
qualidade em Tecnologia da Informação:
• BACEN Varejo, que descreve as atividades para a geração dos
arquivos enviados semestralmente ao Banco Central;
• Multidimensional, que mitiga possíveis erros na carga de
informações ao sistema que trata do controle dos riscos de
mercado;
• Desenvolvimento do Fornecedor, que define as atividades
relativas

ao

acompanhamento

do

desenvolvimento
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sistemas pelos fornecedores de TI, com foco na padronização
dos documentos entregues, documentação mínima exigida e
controle da qualidade dos entregáveis;
• Processo de Contratação de TI, que define as atividades relativas
à aquisição e contratação de bens e serviços de TI, com foco no
planejamento, identificação dos responsáveis, executores, fiscais
e gestores do contrato, bem como das atividades essenciais à
gestão do mesmo.
Com a institucionalização dos processos, foram realizadas duas
avaliações de conformidade para aferir o grau de aderência dos
envolvidos aos mesmos. Também foi realizada uma nova avaliação
de conformidade do processo de Gestão de Incidentes para
acompanhar a evolução das áreas de TI em relação a 2015.
O Portal Qualidade em TI foi atualizado com um novo layout e
uma nova funcionalidade de EAD (ensino a distância), onde cursos
virtuais podem ser disponibilizados para os funcionários do Banco.
Foram realizados workshops com o foco em produtividade,
abordando técnicas e ferramentas para aumentar a produtividade
dos funcionários do Banco, e no Processo de Geração de Informações
3040, a fim de compartilhar com as áreas envolvidas a importância
em seguir as atividades descritas no processo.
Foi realizada a pesquisa de satisfação dos serviços prestados
pela TI, com o objetivo de identificar os principais pontos de melhoria
nos serviços prestados pela TI e criar um plano de ação para prover
a melhoria contínua dos serviços.

sumário

3

treinamentos
disponibilizados:

• Cobrança Registrada
• Responsabilidade Socioambiental
• Autorregulação Bancária

2

workshops
realizados

Perspectivas para o Futuro
• Aumento da qualidade da TI, com iniciativas relacionadas com
processos e melhoria contínua e projetos;
• Revisar e atualizar os procedimentos relacionados com o
atendimento da TI para as demais áreas do Banco, focando no
aumento da eficiência das atividades;
• Realizar avaliações de conformidade para os processos (melhoria
contínua), objetivando atestar o aumento da maturidade dos
mesmos;
• Contratação de uma solução para automatizar as atividades
do Sistema de Gestão de Qualidade, com foco no aumento da
eficiência do mesmo;
• Priorização e acompanhamento dos projetos estratégicos da TI,
com um foco em prover um maior alinhamento das principais
iniciativas de Tecnologia da Informação com o Negócio do Banco.
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Infraestrutura de TI

objetivo de adequar e reduzir a quantidade de ativos de TI que
hoje compõe a infraestrutura de Datacenter. Neste contexto, no
que tange a comunicação, foi realizada a permuta da tecnologia

O processo de atualização tecnológica tem o intuito de
assegurar o suporte necessário aos negócios da empresa e garantir
alta disponibilidade dos seus produtos e serviços oferecidos aos
clientes.
Nesse sentido, e tendo em vista, entre outros, assegurar
compromissos com a sustentabilidade ambiental, o Banpará
implementou diversas ações de infraestrutura de TI no ano de 2016
que viabilizam, principalmente, a redução do consumo de energia
elétrica:
• Upgrade de sistemas operacionais nas Agências e Postos:
aparentemente irrelevante no contexto da sustentabilidade,
a definição do sistema operacional utilizado nas estações de
trabalho do Banco representa fator de suma importância na
redução do consumo de energia elétrica. Neste contexto, o sistema
operacional Microsoft Windows 7, conforme fontes especializadas,
administra de forma mais eficiente o consumo de energia se
comparado ao Microsoft Windows XP, sendo este último o atual
sistema utilizado nos desktops de Agências e Postos. O upgrade já
foi iniciado e várias unidades já foram contempladas com o novo
sistema operacional, sendo que até o final do primeiro semestre
de 2017 mais de 1.500 equipamentos serão contemplados com o
processo de migração.
• Estratégia de redução do quantitativo de ativos de
infraestrutura: o Banco iniciou, em 2016, diversos estudos com

sumário

de comunicação de dados utilizada entre o Datacenter da Matriz
e várias unidades do interior. Esta ação permitiu a retirada de 65
ativos de comunicação, que rodavam a tecnologia determinística,
por apenas 2 concentradores de conexão, embarcados com
tecnologia MPLS (Multiprotocol Label Switching). Ainda neste
contexto, a expansão da rede óptica do Banco, nomeada de Metro
Banpará, que disponibiliza conexão de dados em alta velocidade
e disponibilidade, tem permitido a retirada de operação dos
servidores físicos de agências, sendo estes substituídos por
servidores virtualizados, representando assim uma significativa
redução no consumo de energia.
• Gestão de configuração: é possível controlar, entre outros,
o tempo de vida útil das estações de trabalho do Banco,
condicionando um prazo médio para uso dos equipamentos.
Esta ação permite realizar a solicitação de descarte (alienação)
daqueles que ultrapassam este prazo e passam a ser onerosos
no aspecto de manutenção e consumo de energia, por exemplo.
• Gestão de capacidade: é possível aferir o quantitativo de
recursos tecnológicos que são necessários para a operação
segura e confortável do negócio da Instituição, permitindo assim
que as aquisições sejam realizadas de forma justa e adequada,
reduzindo o risco de aquisições desnecessárias que impactariam
negativamente no aspecto financeiro e, acertadamente, no
consumo de energia elétrica.
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Além disso, e com o objetivo de disseminar, internamente,
o conceito de sustentabilidade, a área de infraestrutura de TI
elaborou e publicou um manual que tem por objetivo disciplinar
os procedimentos a serem executados desde a abertura de um
processo de aquisição até o descarte adequado de equipamentos
de TI, após a sua vida útil.
Ainda houve uma melhoria na automatização do processamento
noturno das rotinas do sistema Conta Corrente. O processamento
que já chegou a uma duração de 4 horas foi reduzido para 2h35 min.
Em uma próxima etapa esse processamento irá cair para menos de
1 hora.

sumário

Principais Benefícios
• Os processadores trabalham menos, reduzindo o consumo de
energia;
• Redução dos erros durante o processamento e, por consequência,
redução de acionamento dos técnicos, promovendo maior
economicidade para o Banco.
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PRODUTOS E SERVIÇOS
OFERECIDOS

GRI G4-4 | G4-9 | G4-15 | G4-16 | G4-24 | G4-PR1 | G4–PR3 | G4PR4 | G4-PR9 | G4-DMA FS14

doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de
instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público,
pelo prazo mínimo de 1 e máximo de 5 anos. A análise e inclusão
da informação no sistema são realizadas de forma subjetiva nas
propostas de crédito PJ, que tem como objetivo coibir a concessão
de empréstimos para as empresas contidas na lista. Em 2016,

Os produtos e serviços do Banpará são elaborados buscando a

diversas ações importantes foram implementadas no sentindo de

excelência na qualidade de acordo com a Política de Desenvolvimento

promover melhorias em relação ao crédito comercial, resguardando

e Melhoramento de Produtos e Serviços do Banco. Não foram

a Instituição dos riscos a que está exposta.

identificados produtos e/ou serviços que apresentem riscos
significativos à saúde e segurança. Ainda, não existe a aplicabilidade
de informações de rotulagem nos produtos e serviços do Banpará,
porém, o Banco atende às leis, normativos de órgãos disciplinadores
ou reguladores em relação ao direito de informação do consumidor.

752.768 operações
36 novas linhas de

empréstimo consignado

Em 2016, não houve no backlog de projetos iniciativas
para desenvolver produto ou serviço para o acesso a pessoas
desfavorecidas. Não foram identificados casos de não observância
de leis ou regulamentos relativos ao fornecimento de produtos e
serviços.

Área
Comercial
GRI G4-9 | G4-SO3 | G4-DMA FS15
O Banpará, em atendimento à gestão de riscos, realiza a consulta
diariamente na página “Portal da Transparência” do Governo
Federal, a planilha que contém a lista de clientes pessoa jurídica
inscritas no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, as
quais estão proibidas de receber incentivos, subsídios, subvenções,

sumário

Ações de Melhoria
• Conclusão do projeto de Virada de Campanha para os produtos
Sazonais e Antecipação do Imposto de renda disponibilizada aos
gestores;
• Assinatura do contrato Banpará/CSU, com nova modalidade
de preços e adequação de regras negociais para diminuição de
custo com o processamento dos cartões;
• Inicio da revisão do Modelo de Credit Score PJ do Banco na Carteira
Comercial, que tem como objetivo a melhoria no resultado
da avaliação do risco do cliente, reduzindo a subjetividade,
bem como as possíveis inversões de tendências no modelo, e
preparar o sistema atual;
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• Fase piloto do projeto Garantias PJ, que consiste na aceitação
da Garantia por Alienação Fiduciária de Bens Imóveis, para os
produtos Capital de Giro e Giro Rápido, que tem como objetivo
assegurar ao Banco retorno da operação diante de uma futura
perda da capacidade de pagamento do cliente PJ;
• Manutenção das ferramentas utilizadas no processo de
concessão e gerenciamento da Carteira Comercial PJ, garantindo
assim a melhoria dos processos e atividades no Banco para esse
público alvo;
• Disponibilização do relatório de Cheque Especial PF denominado
Relatório de Limites Segregados por faixa de Limites, com as
informações de saldo devedor e saldo em atraso, para compor
as informações repassadas mensalmente a Diretoria Financeira,
e que poderá ser aproveitado pelas demais áreas gestoras de
atraso e negócio;
• Disponibilização de nova transação de Migração entre Linhas
BanparaCard para os Gerentes das agências, que permitirá
a renegociação do Saldo devedor da antiga linha Banparcard
e Ativação da linha atual, ao qual o cliente possui base de
empréstimo, aumentando a contratação do produto;

Perspectivas para 2017
• Aquisição da nova plataforma de cartões (TOTVS CARD) para
melhoria na gestão do produto e acompanhamento contábil;
• Conclusão da Revisão do Modelo de Credit Score PJ iniciado em
2016, bem como acompanhamento do novo modelo;
• Implantação de novas linhas de consignado com projeção para
mais 18, totalizando 181 linhas;
• Projeto de Estorno, o qual se refere ao desfazimento de
operações no Sistema de Crédito Comercial, otimizando o
processo de concessão e diminuindo o risco operacional e de
imagem do Banco junto ao mercado financeiro;
• Implantação da Política de controle de endividamento para
carteira de crédito comercial PF, contemplando fluxo de: cálculo
de limites de crédito Global e Mensal, capacidade de pagamento
e limites por modalidade; bem como processo de avaliação
de risco de crédito na concessão com a classificação de risco
clientes com base em régua de rating própria Banpará.

• Implantação de novas linhas de empréstimo consignado
possibilitando o atendimento de inúmeros clientes com garantia
de expansão do crédito junto ao Estado do Pará, totalizando 163
linhas de Consignado dentre os mais variados convênios sendo:
Empresas, Prefeituras, Câmaras e Órgão.

sumário
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Desenvolvimento
e Fomento
GRI G4-4 | G4-8 | G4-9 | G4-15 | G4-26 | G4-27 | G4-EC8 | G4HR4 | G4-HR5 | G4-HR6 | G4-HR9 | G4-DMA FS15

Outra medida estratégica do Banpará para o desenvolvimento
econômico e social do Estado do Pará é o fomento nas economias
locais através dos programas de financiamento a investimentos
com taxas atrativas para empreendedores de qualquer porte e de
todos os setores da economia, e para produtores rurais.
O Banco vem se preparando nos últimos anos para oferecer

Credenciamento
No ano de 2016, o Banco lançou o Edital de Credenciamento
n° 001/2016, voltado a profissionais, pessoas físicas e jurídicas,
interessadas em viabilizar a obtenção de financiamentos por parte
dos clientes, os profissionais serão credenciados para a prestação
de serviços de elaboração de propostas e projetos e de assistência
técnica e extensão rural, visando o atendimento de demandas de
clientes por financiamentos junto ao Banpará.

aos seus clientes uma maior variedade de produtos na área de

Para aprovação do credenciamento o interessado necessita

desenvolvimento econômico e social, e no ano de 2016 iniciou o seu

atender aos requisitos definidos pelo Banco, inclusive, apresentar

projeto piloto para realização de operações com recursos de repasse

Declaração de Conformidade Socioambiental, onde se compromete

do BNDES, e para aplicação dos recursos advindos do Crédito Rural,

com o cumprimento de princípios socioambientais, dentre eles: atuar

para isso, o Banco preparou a sua estrutura de TI, logrando no final

de forma ética, em conformidade com a legislação, não emprego

do ano concluir a licitação de novo fornecedor para o sistema de

de trabalho infantil ou escravo, não envolvimento com nenhuma

gestão das operações de crédito, bem como, estruturou a área com
profissionais especializando-os em análise e acompanhamento de
projetos.

forma de discriminação, comprometimento com as propostas e
projetos apresentados ao Banpará, que deverão possuir a devida
conformidade socioambiental, dentre outras.

Dessa forma, a perspectiva para o ano de 2017 é de que sejam
treinados os funcionários das agências e postos do Banpará,
para disseminar conhecimento sobre os novos produtos e linhas
de financiamentos disponíveis, permitindo alavancar a carteira,
considerando a perspectiva de recuperação econômica já a partir
de 2017, e que em 2016 em virtude do período de incerteza e
de retração dos investimentos na economia, não foi possível a
realização de nenhuma operação.

sumário

BNDES
O Banpará em 2016 iniciou a prospecção de clientes para
realização de operações com recursos do BNDES, permitindo a
operacionalização dos diversos programas e linhas de financiamento
disponibilizadas por aquela instituição.
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Com o lançamento desses novos produtos e linhas de
financiamento o Banco pretende atingir um novo público, estendendo
a sua carteira de produtos e serviços na área de desenvolvimento
econômico e social da Instituição, passando a atuar ativamente no
fomento às atividades produtivas do Estado.
Por meio deste produto o Banpará atua na concessão de
financiamentos para aquisição de máquinas, equipamentos,
implementos agrícolas e bens de informática, e para projetos
de investimento nos diversos setores da economia, a pessoas
jurídicas de qualquer porte e a pessoas físicas que atuam no setor
agropecuário. Os recursos são repassados pelo BNDES e deverão
ser direcionados, prioritariamente, a empresas classificadas como
micro, pequenas e médias (ou seja, empreendimentos com receita
operacional bruta de até R$300 milhões).
Anualmente é encaminhada uma Declaração do Banco ao BNDES
atestando a regularidade socioambiental deste ente financeiro,
perante os normativos do BNDES e Banco Central.

4
6

operações concedidas na linha
BNDES FINAME
linhas de financiamento
disponíveis

sumário

Crédito Rural
Em paralelo ao BNDES o Banpará em 2016 também iniciou a
prospecção de clientes para realização de operações com recursos
de Crédito Rural. Vale ressaltar que esses recursos advêm das
exigibilidades e subexigibilidades de Crédito Rural determinadas
pelo Banco Central às instituições financeiras.
Com base em 31/12/2016 o Banpará possui R$297.689 mil
aplicados em CDI Rural, tendo o Banco uma perspectiva de que a
partir de 2017 os recursos passarão a ser aplicados no Estado do
Pará, por meio das ações diretas da Instituição na concessão do
Crédito Rural.
A concessão será destinada a linhas de financiamento de
custeio e investimento, tanto agrícola quanto pecuário, direcionado
a pessoas físicas e jurídicas que atuem como produtores rurais de
qualquer porte.
O Banco priorizou as linhas de financiamento destinadas a
Custeio, Investimento e Comercialização, e àqueles classificados
como médios produtores rurais, denominada PRONAMP Custeio.
Não foram realizadas operações em 2016. Entretanto, vale frisar
que o Banpará está alinhado à vocação agropecuária do Estado.
O raio de atuação será em todo o Estado, porém direcionado ao
atendimento das particularidades regionais.
Vale salientar que, por se tratar de um banco cujo principal
acionista é o Governo Estadual, o Banco atua em conformidade
com as políticas e diretrizes definidas por essa instituição. No
ano de 2016, o Banpará comprometeu-se com o Pará 2030,
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plano estratégico do Governo Estadual elaborado com o objetivo
de fomentar o desenvolvimento sustentável, impulsionado por
investimentos em setores de negócios escolhidos pelos seus fortes
potenciais econômicos, participando com ações relacionadas às
seguintes cadeias: agricultura familiar, açaí, aquicultura, floresta
plantada e pecuária sustentável.

4
linhas de financiamento
6 disponíveis

operações concedidas na
linha PRONAF ECO

Principais Pontos de Atenção junto aos Stakeholders
Que a atuação do Banco seja aderente às
politicas de desenvolvimento Rural do Estado
Governo Estadual
do Pará, preferencialmente nas cadeias
produtivas mais estratégicas ao Estado.
Secretaria de
Agricultura

Fortalecer as cadeias produtivas do Estado
com relação à agricultura e pecuária de forma
que gere desenvolvimento local.

Secretaria de
Meio Ambiente

Promover a gestão ambiental integrada com
desenvolvimento sustentável.

Banco Central do
Brasil

Que o Banco cumpra a conformidade do
Crédito Rural conforme a política estabelecida
pelo Conselho Monetário Nacional.

sumário

Microfinanças
Há 15 anos, o Banpará, por meio do produto Banpará
Comunidade, contribui para o crescimento da economia e o
fortalecimento dos microempreendedores do Estado. Esta linha de
financiamento atende pessoas físicas do setor formal e informal,
que possuem atividades econômicas próprias e lucrativas, ou que
atuam como mototaxista.

Números de 2016:
municípios
paraenses atendidos
milhões
aplicados
operações de
crédito em 2016
postos de trabalhos
diretos gerados
mil pessoas
beneficiadas

85
R$19
2.351
5.052
15

O Banpará Comunidade financia investimentos produtivos e
capital de giro de atividades de micro e pequeno porte, voltado
à realização de reformas e compra de máquinas, equipamentos,
insumos e materiais, com objetivo de reduzir as desigualdades
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sociais, fortalecer a cidadania e gerar emprego e renda. Proporciona
a inserção competitiva dos microempreendedores no mercado,
abrange os setores de comércio, prestação de serviços e indústria,
contribui para fortalecer e ampliar as suas atividades, aumentar
seus ganhos financeiros e melhorar a qualidade de vida de suas
famílias, possibilita a criação de novas oportunidades de ocupação
produtiva nos micro empreendimentos financiados, bem como
permite a inclusão bancária dos empreendedores, sendo-lhes
fornecidos outros produtos e serviços.
Vantagens
• Acesso ao crédito por meio de grupos solidários, em
substituição às garantias tradicionais;
• Atendimento personalizado, realizado por Agentes de Crédito
no próprio local do negócio;
• Empréstimos rápidos e sucessivos, com prazo máximo de 7
dias para liberação dos recursos;
• Atende à expressiva parcela da sociedade que atua no
setor informal da economia, que não dispõe das garantias
tradicionais exigidas pelo setor financeiro para a concessão de
empréstimos.
No ano de 2016, o Banco continuou a restringir a concessão
de crédito nas agências que apresentam elevada inadimplência
(acima de 5%), e realizou treinamentos sobre microcrédito aos
funcionários de 13 novas agências, visando à correta concessão do
crédito, acompanhamento das operações e consequentemente a
redução ou manutenção da inadimplência em níveis aceitáveis para
o produto.

sumário

Microcrédito
O Banpará oferece às Prefeituras Municipais um produto
denominado Fundo Municipal de Desenvolvimento, que consiste na
efetivação de parcerias, onde o Banpará atua como administrador
e agente financeiro, enquanto a prefeitura atua diretamente com
microcrédito, porém com todo o apoio e conhecimento do Banpará
sobre o produto. O Banpará possui parceria com 10 prefeituras,
estando 6 Fundos ativos atualmente, bem como, administra o
programa de microcrédito do Governo do Estado, denominado
CREDCIDADÃO.

6
12.016

Fundos
ativos
operações nos
últimos 16 anos

Programas de Microcrédito com Recursos Estaduais e
Municipais
CREDCIDADÃO
Banco do Povo Moju
Banco do Povo de Santarém
FMD Ananindeua
Fundosol
Funger Óbidos
Fundo Ver-o-Sol
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Crédito do Produtor
O Governo do Estado do Pará e a VALE S/A criaram o Crédito
do Produtor como mecanismo de fomento do Estado do Pará,
formulado para financiar empreendimentos econômicos de
interesse estratégico para desenvolvimento, diversificação e
transformação da base produtiva do Estado do Pará, promovendo
geração de renda e emprego.
Os financiamentos do Crédito do Produtor visam principalmente
auxiliar no desenvolvimento econômico da região onde a empresa
financiada se encontra instalada. Para tanto é avaliada a geração
de empregos diretos e indiretos além dos impactos ambientais que
a empresa possa vir a gerar. Em áreas com alto índice de pobreza
identificamos 2 empresas as quais seu funcionamento garante
renda à região, agregando valor à cadeia produtiva local. Foram
realizadas várias avaliações nas empresas financiadas pelo Crédito
do Produtor, visando o acompanhamento da aplicação dos recursos
e da capacidade de pagamento de cada uma das empresas. Não
identificamos nenhuma empresa financiada em que o direito de
exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva pode
estar sendo violado ou estar correndo risco de violação.

18
milhões aplicados
R$28,8 no Estado do Pará
empreendimentos
financiados pelo Crédito do
Produtor

sumário

As empresas financiadas também sofrem fiscalizações anuais.
Em 2016, 50% das empresas financiadas foram fiscalizadas, nas quais,
alguns dos pontos a serem observados é a existência do trabalho
infantil, de jovens expostos a trabalho perigoso e a existência
de trabalho escravo. Não foram identificadas nas fiscalizações
realizadas indícios dos casos citados.
O impacto econômico apresenta números positivos, devido
principalmente à geração de empregos diretos e indiretos pelas
empresas financiadas.

Câmbio
GRI G4-4 | G4-9 | G4-24 | G4-25 | G4-26 | G4-27 | G4-SO3 | G4-DMA
O Banpará fomenta a economia regional cambial, oferecendo
soluções bancárias diferenciadas e adequadas às necessidades
dos seus clientes, sejam eles exportadores, importadores, pessoas
físicas ou jurídicas, bem como órgãos do governo, através do contato
direto com a mesa de operações que funciona em Belém-PA.
A troca de moeda de um país pela moeda de outro em espécie é
destinada a pessoas físicas e jurídicas que, a partir de 2016, passaram
a ter mais segurança e conforto na realização da operação.
Os riscos relacionados à abertura de operações corruptas
ou com pessoas inidôneas é sempre presente, tendo em vista
a natureza das operações do Banco. Entretanto, por meio de
varreduras ininterruptas e análises meticulosas de documentações
das cambiais, permite-se mitigar os riscos ao máximo.
O Manual de Normas e Procedimentos de Câmbio foi criado
em consonância com os princípios e valores do crescimento
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econômico com sustentabilidade. Sendo assim, todo e qualquer
produto e serviço é concebido no intuito de difundir e consolidar
o desenvolvimento econômico sustentável, através da estipulação
de tarifas e taxas justas, busca pelo spread ponderado, análises de
crédito (em câmbio) criteriosas, etc.
O Banpará, em consonância com o Governo do Estado,
estabeleceu a Carteira de Câmbio como forma de fomentar a

Câmbio
Pronto
Adiantamento
sobre o
contrato de
Câmbio

sumário

em 2016

foram submetidas
às avaliações de
riscos, como
combate à
corrupção

Administração Financeira

Câmbio
Câmbio Turismo
(espécie)
Transferências
Internacionais

às avaliações d
riscos, como
Todas as combate à
operações corrupção

1.641 operações
em
2016
1.641
operações
Câmbio
Travado

Adiantamento
sobre Cambiais
Entregues

economia exportadora do nosso Estado. O Pará é o 6º Estado em
exportação no Brasil, portanto considerado totalmente exportador,
dessa forma, a Organização, por ser o Banco oficial do Estado
tem como objetivo abranger esses clientes, ofertando produtos
e as
Todas
serviços compatíveis com os prestados pelos outros bancos, como
operações
forma de gerar lucro para o próprio Estado, girando a economia,
foram submetid
reduzindo os índices de pobreza no Estado.

A área de administração financeira do Banpará segue os Códigos
da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros
e de Capitais (ANBIMA): Código de Ética, Código para o Programa
de Certificação Continuada, Código dos Processos da Regulação
e Melhores Práticas, Código de Negociação de Instrumentos
Financeiros, Código ABVCAP/ANBIMA FIP e FIEE, Código para Fundo
de Investimentos – Categoria: Distribuidor, e Código de Distribuição
de Produtos de Varejo.
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O Banco mantem relacionamento com agentes do mercado
financeiro, os quais atuam como investidores e também divulgadores
dos produtos de investimento do Banpará.
Abaixo, quantidade de operações de captação por modalidade
de depósito e dívida:

Fundos de Investimentos (em R$)
Fundos

Quantidade

Valor

FIC Tradicional

616

8.132.121,29

FIC Referenciado

31

4.276.777,74

PLUS

18

277.550,08

Total

647

12.408.899,03

Operações Interbancárias de Câmbio
Operações de compra de moeda estrangeira
escritural
Operações de venda de moeda estrangeira
escritural

Operações
Dólar

Euro

87

6

157

9

Operações de compra de moeda estrangeira em
espécie

73

41

Captações em moeda estrangeira

1

0

sumário

• Depósito a Prazo
Captação

Depósito a Prazo

Quantidade

CDB Institucional

Captação

Câmbio

Captação (em R$)

Valor

2

205.000,00

CDB Pós

2.949

CDB Pré

345

386.660.700,00
29.093.144,00

CDB Premium

4.977

102.953.000,00

CDB Premium Plus

6.258

410.267.000,00

RDB Pós

1

Conta Mais

60.000,00

1.508.709

6.194.136.291,00

• Depósito de Poupança
Captação

Depósito de Poupança
Poupança

Quantidade

Valor MM

2.137.178

1.763

• Letra Financeira (LF)
Letra Financeira
LF Bilateral

Captação
Quantidade

Valor

4

10.000.000,00
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• Operações Compromissadas com Título Público Federal

• LF Bilateral
• Operações Compromissadas com Título Público Federal

• Compra com Revenda

• Venda com Recompra
Op. Compromissada

Captação

Op. Compromissada

Quantidade

Valor MM

2006

63.022

Venda com Recompra

Investimento
Quantidade

Valor MM

Rendas mil

1503

40.967

32.781.091

Compra com Revenda
• Depósito Interfinanceiro

• Depósito Interfinanceiro

• DI Rural

• CDI-Pós

• DI Imobiliário

Depósito Interfinanceiro

Captação

• DI Microfinanças

Quantidade

Valor

12

578.000.000,00

CDI-Pós

Investimentos (em R$)
• Compra Definitiva de TVM

Depósito
Interfinanceiro

Investimento
Quantidade

Valor

Rendas

DI Rural

9

285.000.000,00

17.717.821,00

DI Imobiliário

45

667.200.000,00

16.630.459,00

DI Microfinanças

10

78.000.000,00

192.843,00

• LFT
• Letra de Crédito Imobiliário (LCI)
Compra de TVM
LFT-Pós-Selic

sumário

Investimento
Quantidade
9

Valor

Rendas

206.273.817,00 44.107.935,00

Letra de Crédito
Imobiliário
LCI - Pós

Investimento
Quantidade
Valor
Rendas
27
143.900.000,00 5.641.915,00
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Vantagens do MaxxCard

• Fundo de Investimentos em Participações

• Maior capilaridade e presença no mercado, atingindo públicos
e locais não explorados;

• FIP Amazônia Sustentável
Fundo de
Investimentos em
Participações
FIP Amazônia
Sustentável

Investimento
Quantidade

Valor

Rendas

3

900.000,00

(621.277,02)

Nota: O Banco do Estado do Pará S/A figura como cotista do FIP
Amazônia Sustentável, cujo objetivo é obter retornos superiores ao
Indexador (IPCA + 6% ao ano) com valorização de capital a longo prazo,
por meio de investimento em carteira diversificada de Títulos e Valores
Mobiliários de emissão de Companhias Alvo.

Avanços em 2016 (Novos
Produtos
e Serviços)
GRI G4-4 | G4-13 | G4-EC7
MaxxCard
Serviço que permite aos clientes dos cartões da Empresa
MaxxCard utilizar a rede de autoatendimento do Banpará para
realizar operações financeiras como: pagamentos de contas de
consumo, saques, recargas de celular, saldo em tela e emissão
de extrato. Esse investimento prevê incremento nas receitas com
tarifas, prospecção de novos clientes e divulgação da marca Banpará.

sumário

• Aumento de receita e ganhos institucionais por disponibilizar
serviços diferenciados;
• Atração de novos clientes;
• Baixo investimento em infraestrutura ou envolvimento
operacional;
• Aumento de conveniência para cliente Pessoa Física e Pessoa
Jurídica e como consequência sua fidelização.

Rede Saque & Pague
A Rede Saque e Pague é uma rede de autoatendimento bancário
que possui a tecnologia de caixas eletrônicos com reciclagem de
cédulas fora de agências bancárias e depósito de dinheiro e cheques
sem a necessidade de envelope.
O Banco entendeu ser mais vantajosa, para si e para os
comerciantes, a substituição dos terminais do Banpará pelas
máquinas
Saque
& Pague, visto que
caixas espalhados
a máquina tem a
pelo Estado
possibilidade de se
autoabastecer com os depósitos que são feitos ou a própria empresa
titular da Saque & Pague providencia o abastecimento de numerário,
o que reduziu os custos com segurança armada, para os casos de
abastecimento dos Postos de Atendimento do Banco.

177
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Os clientes foram beneficiados devido à ampliação dos canais
de atendimento do Banpará, conveniência através de equipamentos
instalados em locais diferenciados e a possibilidade de realizar
diversas operações financeiras, dentre elas, a disponibilização
aos clientes correntistas do Banco, as opções de pagamentos
Sem Leitura do Código de Barras (digitação manual do código) e
empréstimos com Cartão Smartcard (chip), liberados em 2016.
Vantagens da Rede Saque e Pague
• Disponibilização exclusiva do serviço de Depósito;
• Maior capilaridade e presença no mercado, atingindo públicos
e locais não explorados;
• Aumento de receita e ganhos institucionais por disponibilizar
serviços diferenciados;
• Atração de novos depositantes;
• Aumento da captação com a realização de depósito de cédulas
e cheques fora da agência;

do Estado do Pará, realizar serviços via Central Banpará (URA),
tais como: solicitação da 1ª via do cartão magnético empresarial e
cadastro da senha de 4 dígitos para acesso da conta corrente, sem
custo de deslocamento para realizar os procedimentos.
Vantagens do Cartão PJ para Clientes fora do Estado
• Desburocratização e otimização do processo de solicitação de
cartão magnético e de criação de senha numérica;
• O cliente pode realizar os procedimentos a qualquer momento
e onde estiver;
• O cliente não tem custo de deslocamento para realizar os
procedimentos de solicitação de cartão e criação de senha
numérica.

Garantia por Alienação Fiduciária
para Público Pessoa Jurídica

• Preservação do market share e crescimento da base de clientes;
• Aumento de conveniência para cliente PF e PJ e como
consequência sua fidelização.

Cartão PJ para Clientes fora do
Estado

A aceitação de garantia por alienação fiduciária de bens imóveis
está direcionada para os produtos Capital de Giro e Giro Rápido e
tem por objetivo assegurar ao Banco retorno da operação diante de
uma possível perda da capacidade de pagamento do cliente PJ. Isto
é, a garantia corresponde ao compromisso de obrigação financeira
e contratual, assumido pela pessoa jurídica.

Novas funcionalidades para o cartão Pessoa Jurídica para

A alienação fiduciária é a transferência de posse de um bem

clientes em trânsito ou em outro Estado. As funcionalidades do

imóvel ao credor (Banco) para garantir o cumprimento do pagamento

cartão de conta corrente permitem os clientes PJ que estão fora

de uma obrigação contratual, neste caso o empréstimo. Deste modo,

sumário
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o tomador do empréstimo apresenta um imóvel para garantir o
pagamento da dívida e transfere a propriedade do bem ao Banco,
o primeiro tendo a posse direta e o outro a posse indireta do bem,
ficando o devedor impedido de negociar o bem com terceiros, mas
podendo dele usufruir. O público-alvo são as pessoas jurídicas, de
qualquer porte, enquadradas nos setores: rural, indústria, comércio
e serviços, classificadas com rating Banpará até C, conforme análise
de risco de crédito, desde que correntista do Banpará.
A garantia de Alienação Fiduciária reserva ao credor (Banco) que
em caso de inadimplência da operação o mesmo poderá executar o
bem do devedor em leilão, sem necessidade de interpelação judicial.

Conta Mais Banpará – Melhoria de
Gestão
A Conta Mais é uma conta corrente com remuneração automática
e está disponível para pessoa física e jurídica. Com o objetivo de dar
mais transparência ao cliente, a Conta Mais Banpará disponibilizou
em 2016 o extrato de rendimentos para consulta nos terminais de

R$234

milhões em volume
financeiro aplicado

Seguro de Vida e Acidentes Pessoais
Lançamento de 3 novas modalidades para pessoa física: Vida
Simples Banpará, Vidas Preço Fixo Banpará e Seguro Acidentes
Pessoais Banpará. Fase Piloto iniciada em dezembro/2016.

InMais
Programa de Fidelidade Bcard. O cliente poderá transferir seus
pontos acumulados na campanha de fidelidade Bcard também para
o programa InMais. Fase Piloto iniciada em dezembro/2016.

Nova Cobrança FEBRABAN
O Projeto da Nova Cobrança FEBRABAN é uma demanda legal
que possibilita às instituições financeiras envolvidas a realizarem

atendimento e Internet Banking e ainda proporcionou a facilidade

ações de prevenção e controle de fraudes na emissão e recebimento

de adesão do produto no ato da abertura da conta.

de boletos de pagamento. Além de introduzir melhorias como

A Conta Mais além de oferecer
mais

transparência

também

melhorou

ao

cliente

a

gestão

209

o pagamento de boletos vencidos em qualquer banco e adequar

mil
adesões

na retaguarda e aumentou a agilidade na adesão ao produto na
abertura da conta corrente.

sumário

o processo de cobrança às circulares n° 3.598 e 3.656 do Banco
Central.
Por se tratar de demanda legal, a adesão é concomitante com
assinatura do contrato do serviço de Cobrança Registrada Banpará,
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o cliente vai até a sua agência de relacionamento e assina contrato
específico, emitido via sistema.
Vantagens da Nova Cobrança FEBRABAN
• Segurança na abertura do convênio de cobrança;
• Crédito liberado em contas de clientes beneficiários aptos;
• Recebimento de boleto vencido interbancário;
• Maior eficiência e controle no processo de pagamentos;
• Mais segurança para quem emite e para quem paga os boletos;

• Expansão do InMais – Programa de Fidelidade BCard, pela qual
possibilitará ao cliente Banpará utilizar os pontos da Campanha
de Fidelidade para realizar resgates em dinheiro e recargas de
celular;
• Lançamento de novas linhas de seguros de vida e capitalização,
este último denominado BanparáCap;
• Abertura de Conta Digital – Proporcionará ao cliente a
comodidade de fazer todas as operações via aplicativo sem
necessitar se dirigir a uma agência física;

• Maior interoperabilidade entre as instituições financeiras;

• Implantação de Pacote de Tarifas Socioambiental que visa
repassar parte da receita com a venda desse pacote de tarifas a
uma instituição de caridade;

• Incentivo aos meios eletrônicos de pagamento.

• Inauguração do Banpará Digital.

• Otimização do serviço Débito Direto Autorizado – DDA;

Perspectivas
para 2017
GRI G4-2
• Parceria com os prestadores de serviços MaxxVan/Cielo e
GetNet, com objetivo de aumentar a capilaridade da Rede
Bcard melhorando a performance na utilização dos cartões do
Banpará pelos seus clientes para realização de compras em
Estabelecimentos existentes dentro e fora do Estado do Pará, e
como consequência proporcionar o incremento na receita com
tarifas;

sumário
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Compromisso Socioambiental

FORMA
DE GESTÃO
GRI G4-EN29 | G4-DMA | G4-DMA FS1 | G4-DMA FS16
Em 55 anos, o Banpará gerou muito mais que renda para o
Estado. Desde a sua constituição, o Banco assumiu o compromisso
com o desenvolvimento da região, promovendo a sustentabilidade
em todos os seus negócios. Nos últimos anos, traçou medidas
estratégicas para contemplar a inclusão bancária em todo o Estado
de forma sustentável, disponibilizou uma grande variedade de
produtos e serviços, priorizando medidas socioambientais que
subsidiassem os negócios da Instituição, minimizando os riscos e
impactos da sua atuação no mercado paraense, gerando emprego,
renda e desenvolvimento, em consonância com as diretrizes do
Governo e dos órgãos reguladores.
A atuação do Banco comprometida com a responsabilidade
socioambiental permeia desde o seu comportamento ético e

pelo Conselho Monetário Nacional, por intermédio do Banco Central
do Brasil.
A Resolução direciona as instituições financeiras brasileiras a
implantar medidas para resguardar o crédito do risco socioambiental,
dentre outras medidas institucionais, com a implantação de uma
política.
A PRSA do Banpará define diretrizes quanto ao relacionamento
com as diversas partes interessadas e no tratamento do crédito.
Das ações iniciais definidas para o cumprimento desta política, 22%
foram implementadas no ano de 2016, contribuindo para consolidar
as medidas estratégicas do Banco no que tange ao seu compromisso
socioambiental.

transparente e pelo compromisso com seus diversos stakeholders
até sua responsabilidade na liberação do crédito e na consolidação
de práticas que estejam em concordância com os normativos dos
órgãos reguladores e com o meio ambiente equilibrado.
O instrumento de gestão socioambiental do Banpará é a Política
de Responsabilidade Socioambiental – PRSA, criada em 2015, que
culminou em um Plano de ações de curto e longo prazo, a fim de
tornar a Instituição aderente à Resolução n° 4.327/2014, instituída

sumário
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Ações Implementadas em 2016

Objetivo: Cumprir Diretrizes da PRSA

1

Divulgação de cartilha orientadora de crédito Pessoa Física

Evitar o superendividamento.

2

Implantação de Termo de Compromisso / Declaração na qual o tomador
do crédito declare estar em dia com as legislações pertinentes

Mitigar riscos socioambientais na liberação do crédito.

3

Revisão dos relatórios de visita, formulários e check list para concessão
do crédito pessoa jurídica

Incluir itens para mitigação do risco socioambiental no
início do relacionamento.

4

Revisão e atualização das políticas e manuais, visando a sua adequação
com relação às diretrizes contidas na PRSA

Aderência das áreas à PRSA: 4 áreas atenderam.

5

Sugestão de criação de uma modalidade de produto com viés
socioambiental e/ou para empresas que têm um compromisso
socioambiental.

Incentivar clientes à responsabilidade socioambiental.

6

Inclusão de aspectos socioambientais no escopo dos novos produtos

Mitigar riscos socioambientais.

7

Realização de pesquisa no mercado de produtos e serviços (com viés
sustentável)

Ampliar a oferta de produtos e serviços sustentáveis.

8

Revisão do contrato de abertura de conta, seguindo, no que for possível,
critérios socioambientais

Mitigar riscos socioambientais no início do relacionamento.

9

Aprimoramento do Projeto GED, com mecanismos de gerenciamento
eletrônico de informações

Reduzir as impressões de documentos, custo e tempo de
demanda.

10

Solicitação e acompanhamento da automatização dos processos de
autorização de pagamento

Reduzir as impressões de documentos, custo e tempo de
demanda.

11

Aferição de diretrizes socioambientais dos Termos de Referência para
processo licitatório

Tornar as contratações mais sustentáveis.

12

Definição dos critérios do Plano de Cargos e Salários

Ética e transparência.

13

Normatização da “TI Verde”

Maior eficiência energética com menor custo.

Nenhuma multa ou sansão (monetária ou não) em decorrência de inconformidade com leis e regulamentos ambientais foi registrada pelo
Banpará em 2016.
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RESPONSABILIDADE
SOCIAL POR MEIO DE PATROCÍNIOS
GRI G4-EC1 | G4-PR7
Patrocínios Concedidos em 2016
Órgão/Empresa

Projeto

Objetivo

1

Instituto Peabiru

Abrace o Museu Goeldi

Revitalização do Parque Zoobotânico do Museu
Paraense Emilio Goeldi.

2

Federação Paraense de Futebol

Campeonato Paraense 2016

Incentivo ao futebol.

3

Escola de Governança Pública

15º Servifest

Festival de música do Servidor Público.

4

Instituto Planalto Amazônia – IPA

Festival do Çairé 2016

Evento Cultural do Oeste do Pará.

5

Espaço Nova Vida

Espaço Nova Vida

Tratamento e Recuperação de pessoas com
dependência química.

6

Associação dos Deficientes Físicos do
Pará – ADFPA

Cesta de Três

Inclusão Social de pessoas com deficiência física.

7

Secretaria de Cultura do Estado –
SECULT

Feira Pan Amazônica do Livro

Incentivo à Leitura.

8

Comunicart Comunicação

Sinfonia Solidária

Apresentação de orquestra Sinfônica, com o valor
da bilheteria destinada para a Casa Ronald.

9

Federação Paraense de Atletismo –
FPAt

Corrida do Servidor Público

Estímulo à boa prática de exercício físico.

10

Secretaria de Turismo – SETUR

Prêmio de Jornalismo

Divulgar as belezas do Estado do Pará.

11

Fundação Carlos Gomes

Festival Internacional de Música

Boa música para toda a população com entrada
franca.

Valor Total: R$4.436.960,00
O Banpará não tem registros de descumprimento de regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo
publicidade, promoção e patrocínios.
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MOBILIZAÇÕES SOCIAIS
Mobilizações Sociais Realizadas em 2016
Projeto

1

2

3

Objetivo

Resultados

Se Você for Trocar a Mochila do
seu Filho na Volta às Aulas, Doe a
Mochila Usada para quem Precisa!

Doação de mochilas e materiais escolares à creche
Sociedade Beneficente Pequeninos de Cristo, onde
estudam os filhos dos catadores da COCAVIP –
Cooperativa de Catadores da Coleta Seletiva Visão
Pioneira de Icoaraci, localizada no Distrito de
Icoaraci, Belém, Pará.

McDia Feliz

Venda de tíquetes de Sanduiches BigMac entre
Venda de mais de 800 tíquetes da
funcionários e clientes da capital, para contribuir
campanha.
com o sustento da Casa Ronald McDonald em Belém.

Doe um Brinquedo e Faça uma
Criança Sorrir neste Natal – Edição
2016

Arrecadação de brinquedos em todo o Estado.

Os materiais arrecadados atenderam
aproximadamente 200 crianças.

Doação de aproximadamente 2.400
brinquedos em 3 instituições na
Capital e em diversas instituições e
comunidades em 20 municípios do
interior do Estado.

CONTRIBUIÇÃO
FILANTRÓPICA
GRI G4-EC1
Há 15 anos o Banpará sustenta integralmente as despesas da Casa
do Menino Jesus III, instituição que abriga crianças e adolescentes e
seus familiares, vindos do interior do Pará e de outros estados, para
tratamento em Belém de câncer, problemas cardíacos, renais e outros.
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R$162

mil destinados para
doação em 2016.
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MEIO
AMBIENTE
GRI G4-22 | G4-EN3 | G4-EN6
O Banpará desenvolve um programa de educação ambiental

aumento nesse tipo de despesa. Entretanto, o controle no consumo

denominado Programa Ambiente Amigo – P.A.A., com o objetivo

de descartáveis cresceu e muitos funcionários deixaram de usufruir

de sensibilizar os funcionários e colaboradores à prática dos 3R:

este tipo de material, reduzindo o consumo em 10% em relação

Reduzir, Reutilizar e Reciclar, ferramenta esta que visa reduzir o

ao ano anterior. O consumo global de descartáveis em 2015 foi de

consumo, o desperdício, as despesas e as emissões de carbono do
Banco, reutilizando materiais outrora descartados no primeiro uso,
e destinando corretamente os resíduos principais da Instituição,
contribuindo com a sustentabilidade ambiental e de inúmeras
famílias que realizam a coleta seletiva solidária junto ao Banpará.
As campanhas inseridas no Programa englobam a redução do
consumo de energia elétrica (“Consumo Consciente”), a redução
do consumo e o reaproveitamento de papel (“Imprimir pra Q?”) e a
redução do consumo de descartáveis (“Adote uma Caneca”).

462.623. O valor informado no Relatório de Sustentabilidade relativo
ao mesmo ano refere-se à média mensal.
Além das campanhas do Programa Ambiente Amigo, várias
estratégias

são

usadas

periodicamente

para

disseminar

e

ampliar as práticas sustentáveis, como divulgação de matérias
educativas no jornal interno, lembretes e dicas sustentáveis
disparados semanalmente nos e-mails dos funcionários, como
forma de lembrar a responsabilidade de cada um no contexto da
sustentabilidade. Ainda, são divulgados assuntos inerentes ao tema

Em 2016, motivado pelo processo de expansão do Banco, o qual

nas Tv’s corporativas e Facebook, atingindo um número maior de

inaugurou agências em 6 novos municípios, além da transformação

expectadores, como clientes e sociedade em geral. O Banco também

em agências de mais 13 postos de atendimento, ampliando as suas

tem ampliado seus esforços para redução de diversas despesas,

instalações, o consumo de energia elétrica sofreu um aumento

como a de energia, através da criação de um Grupo de Trabalho

de 6% comparado a 2015. A mensuração é realizada com base na

representado por várias áreas e por consultoria especializada em

discriminação do consumo encaminhada pela Rede Concessionária

busca do tratamento adequado que aperfeiçoe esses resultados.

e acompanhada mensalmente. Entretanto, a comparação é feita
pelo resultado global de cada período (janeiro a dezembro). O
volume de impressões também cresceu e foi 23% superior ao de
2015, característico do momento de capilaridade que o Banco

A normatização da TI Verde, ocorrida em 2016, também deverá
contribuir para a padronização e melhoria dos processos de TI,
otimizando os resultados do consumo de energia.

está vivendo, que impulsiona os negócios e consequentemente o
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Emissão
de GEE
GRI G4-EN15 | G4-EN16 | G4-EN18 | G4-EN19 | G4-EN30

caso. O impacto é mensurado apenas nas emissões oriundas do
transporte de pessoas, realizado mediante veículos próprios e
locados.

Para mensuração das emissões de GEE do Banpará no ano
de 2016, incluímos no cálculo apenas o dióxido de carbono (CO2),
devido às fontes de emissão mensuradas, fator predominante na
opção.

Para mensurar as emissões provenientes do consumo de
combustíveis da frota de veículos própria, táxis e viagens aéreas,
o cálculo foi realizado através da transformação dos quilômetros
percorridos em tCO2 (toneladas de CO2) com o auxílio dos sites:
Iniciativa Verde e Green CO2.

As fontes de emissões de CO2 consideradas para o cálculo
incluem o consumo de combustíveis do tipo gasolina e diesel usados
na frota de veículos própria e nos geradores de uso do Banco, o
consumo de papel (emissões diretas), o consumo de energia elétrica,
o consumo de táxis e as viagens aéreas (emissões indiretas).
No período analisado não temos relato sobre o uso de
combustíveis oriundos de fontes renováveis. O transporte de
produtos e outros bens e materiais no Banpará é realizado mediante
transportadora contratada via licitação, podendo ser identificado
como impacto ambiental a emissão de CO2, não calculada nesse

Para mensurar as emissões provenientes do uso de energia
elétrica utilizamos a calculadora do site do Idesam (Instituto de
Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas) que,
alimentada com o consumo médio mensal em kWh (quilowatt hora)
no ano de 2016 obtivemos a emissão anual em tCO2.
Para mensurar as emissões provenientes do consumo de
papel consideramos o peso de cada folha equivalente a 5,6 g e
transformamos em tCO2 com o auxílio da calculadora de carbono
do site: intra.secima.

Consumo

Consumo em
Joules

Emissões tCO2

Intensidade
das emissões

Desempenho

Energia

8.794.909 kWh
(1 kWh
corresponde a 3,6 x 10 6 J)

31.661.671 x 10 6 J

448,5

5,93%

Acréscimo de 6% comparado a 2015

Papel

15.016.251 folhas

-

168,18

2%

Acréscimo de 23% comparado a 2015

Descartável

415.124 copos

-

-

-

Redução de 10% comparado a 2015

Veículos
próprios

12.897 l Gasolina

448.817 x 10 6 J

275,87

4%

Acréscimo de 5% comparado a 2015

6.744 l Diesel

23.604 x 107 J

Táxi

127.134 Km

-

146,61

2%

Acréscimo de 32% comparado a 2015

Viagens Aéreas

1.510.095,13 Km

-

6.524

86%

Redução de 8,6% comparado a 2015
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Destinação
dos Resíduos
GRI G4-EN23
O Banpará realiza a destinação dos seus resíduos recicláveis
através do Programa de Coleta Seletiva que, na capital, envolve uma
associação e uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis.
As coletas são periódicas e monitoradas através de um controle de
coleta declarado mensalmente pela associação/cooperativa.
Nas agências do interior, os resíduos recicláveis ainda são
destinados ao lixo comum, haja vista a precariedade da maioria
dos municípios quanto à prática da coleta seletiva, tanto pelas
prefeituras, quanto por associações/cooperativas de catadores.

Destinação dos Resíduos
Tipo de Resíduo

Peso (kg)

Destinação

Papel

3.275

Reciclagem

Papelão

4.026

Reciclagem

Plástico

1.843

Reciclagem

Ferro

245

Reciclagem

Outros

Não mensurado

Aterro Sanitário

Entretanto, vale ressaltar que, em 2016, o projeto de gestão
de resíduos sólidos no Banpará aprovou a compra de coletores
seletivos para todas as unidades da capital (que já recebem coleta
seletiva) e para 5 agências do interior, cujo município já possui esse
serviço de coleta, as quais deverão iniciar a separação e destinação
adequada do resíduo em 2017.
Esta ação do Banco é uma iniciativa que promove a
sustentabilidade, garantindo a destinação adequada dos resíduos
que podem ser reciclados, contribuindo para diminuição da
quantidade de resíduo urbano destinado aos lixões ou aterros.
A prática favorece ainda a geração de trabalho e renda no
contexto da economia solidária, fortalecendo os relacionamentos
da Instituição com a comunidade de catadores e de suas famílias.
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Capital Humano

GESTÃO
DE RECURSOS HUMANOS
GRI G4-DMA | G4-LA4
O Banpará desenvolve e gerencia planos de carreira e elabora
planos táticos e operacionais de recrutamento, seleção, avaliação
e treinamento de pessoal. Participa, ainda, da execução da política
salarial da organização.
É sua função administrar as potencialidades de processos
organizacionais e gerenciar pessoas, de forma a integrar os setores
do Banco. Também planeja programas que visam à melhoria da
qualidade de vida dos funcionários no ambiente de trabalho,
avaliando a necessidade de novos colaboradores que garantam a
viabilidade do processo produtivo, assim como é sua função realizar
o manejo do quadro de funcionários.

na qualificação dos seus empregados, ampliando as estatísticas de
cursos e treinamentos e as chances de ascensão dentro da Empresa.
O Banco tem a capacidade de manter a satisfação e motivação
dos empregados ao implementar mudanças significativas, como
por exemplo rodízios gerenciais, cujo prazo médio para notificação
das transferências, é de 60 dias.
Essa prática representa o respeito e o compromisso que o
Banco tem em relação a cada funcionário, para que as mudanças
não interfiram no seu desempenho e bem estar.

O processo seletivo de seus colaboradores é efetuado por meio
de concurso público, de modo amplo e democrático, assegurando
igualdade de oportunidades a todos interessados em concorrer
para exercer as atribuições oferecidas pelo Banco.
Reconhecendo a importância das pessoas para os negócios da
Empresa, o Banpará utiliza estratégias de ação que não se limitam
ao cumprimento da legislação, oferecendo aos seus funcionários
diversos serviços que contribuem para a sua satisfação, crescimento
e manutenção da saúde física e psicológica.
Como uma empresa de oportunidades, que incentiva a educação
e o crescimento profissional, o Banpará investiu expressivamente
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PERFIL
G4-9 | G4-10 | G4-11 | G4-LA1 | G4-LA12
Em 2016, o Banco contratou 123 novos funcionários alcançando
o número de 2.036 funcionários. Todos os empregados são
amparados por Acordos e Convenção Coletiva de Trabalho, sem
distinção de raça, sexo ou qualquer característica individual. O
Banco valoriza a diversidade e cria oportunidades entre todos os
seus empregados.
Movimentação no Quadro de Funcionários em 2016
Quantitativo em 31/12/2015

1.941

Contratações

123

Desligamentos

-28

Total

2.036

Gênero

Gênero

Total

Feminino

Masculino

Matriz

3

9

12

Agências

4

12

16

Total

7

21

28

Tipo de Contrato

10
13
5

Gênero
Feminino

Masculino

Total

Total

Trabalho por Prazo
Determinado

14

13

27

34

47

29

47

76

Trabalho por Prazo
Indeterminado

877

1.132

2.009

42

81

123

Total

891

1.145

2.036

Feminino

Masculino

Matriz

13

Agências
Total

Abaixo de 30 anos
De 30 a 50 anos
Mais de 50 anos

sumário

Região

Abaixo de 30 anos
De 30 a 50 anos
Mais de 50 anos

Funcionários Admitidos em 2016
Região

Funcionários Desligados em 2016

64
58
1
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Gênero

Governança | Funções

Faixa Etária

Feminino

Masculino

Diretoria Colegiada

33%

67%

0%

17%

83%

Superintendente e Chefe de Núcleo

60%

40%

4%

64%

32%

Gerente de Matriz | Chefe SubNúcleo | Gerente
Geral | Gerente Regional | Supervisor

51%

49%

9%

61%

30%

Gerente de Atendimento | Gerente Serviços
Internos | Gerente de Negócios | Coordenador
de Retaguarda de Serviços | Coordenador de
Retaguarda de Tesouraria | Coordenador de Posto

47%

53%

7%

59%

34%

Demais Colaboradores
Estagiários
Aprendizes
Serviços Terceirizados
Limpeza
Contínuo (APPD)
Recepção
Motorista
Desenvolvimento Sistemas
Comunicação
Impressão
Suporte Informática
Monitoramento e Service
Desk
Total

sumário

Mulheres
94
27

Homens
75
24

Total
169
51

136
19
3
13
1
-

25
51
1
5
87
-

161
70
4
5
100
1
-

3

13

16

296

281

577

Abaixo de 30 anos De 30 a 50 anos

Mais de 50 anos

REMUNERAÇÕES
GRI G4-EC5 | G4-LA13
A prática de remuneração do Banpará é muito transparente e
sem discriminações quanto a gênero e unidades operacionais. A
igualdade de remuneração constitui um fator básico no Banco. Há
um piso salarial, porém ele não varia entre as unidades. O salário
mínimo do Banco é 58,78% superior ao salário mínimo local.
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VALORIZAÇÃO
E CAPACITAÇÃO
GRI G4-LA9
O processo de desenvolvimento de competência dos empregados
do Banco busca habilitar e capacitar seus funcionários à dinâmica
dos desafios impostos pelo mercado. Para o Banpará, investir na
atualização e na capacitação é uma importante estratégia para
melhorar o desempenho dos profissionais e, consequentemente, os
resultados da Empresa.

154
horas de
6.276 treinamentos
funcionários
treinados

Com base na Política de Valorização dos Empregados, foram
ofertadas oportunidades de Ascensão Profissional para 60
funcionários:

Treinamentos
Funções

Feminino Horas Masculino Horas

Agente de Call Center

1

34

0

0

Analista

11

1948

9

966

Assessor

2

29

0

0

Auditor

6

749

5

819

Caixa

1

2

11

103

Chefe de Núcleo

0

0

1

41

Chefe de Subnúcleo

2

65

2

72

Coordenador de
Retaguarda de Tesouraria

3

17

6

40

Coordenador de Auditoria

2

269

0

0

Coordenador de Posto

0

0

1

2

Coordenador de
Retaguarda de Serviços

8

97

16

114

Gerente de Atendimento

6

34

4

17

Gerente

5

101

4

288

Gerente de Negócios

0

0

2

22

Gerente de Projetos

1

4

2

24

Gerente Geral

6

58

8

65

Gerente Regional

2

16

2

31

8

59

7

80

Gerentes Gerais

24

Coordenador de Retaguarda de Serviços

24

Gerente de Atendimento

1

Caixas

9

Gerente de Serviços
Internos

Coordenador de Posto

2

Ouvidor

1

8

0

0

Secretário

1

8

0

0

Superintendente

3

58

1

8

Supervisor de Serviços

1

5

3

23

70

3561

84

2715

No total, em 2016, 154 funcionários receberam treinamentos
específicos, cujo objetivo é a manutenção e melhoria do capital
humano, ampliando a base de conhecimentos dos empregados:
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Programa de Desenvolvimento
Educacional do Banpará - PDEB

Universidade Corporativa
Banpará - Unibanp

O PDEB está estruturado em 2 programas: o Programa de Cursos
de Graduação (PCG) e o Programa de Cursos de Pós-Graduação
(PPG) para especialização e MBA, em áreas de interesse do Banco.

Em 2016, por meio da Escola de Finanças para Bancos com o
Curso de Finanças para Bancos, a Unibanp, lançada em 2015, com
o objetivo de consolidar a imagem do Banpará, em seu segmento
de atuação, como referência na formação profissional bancária,
deu início às suas atividades, buscando disseminar conhecimentos
em todas as unidades do Banco, promover o autodesenvolvimento
profissional e pessoal dos empregados valorizando o seu capital
intelectual e assim contribuindo para o alcance dos resultados
almejados pelo Banpará e para uma atuação baseada na ética e
responsabilidade social.

Este programa visa o desenvolvimento contínuo dos funcionários,
para melhoria do desempenho pessoal e profissional no Banco.

107
mil
R$421 investidos

funcionários beneficiados
com o PDEB

Importante destacar que em 2016 foi realizado o Curso de
Auditoria Interna no qual foram capacitados 15 funcionários do
Banco pelo IIA – Instituto de Auditores Internos do Brasil.

106
mil
R$1.500 investidos
vagas em
1.952 capacitação
treinamentos
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GESTÃO
DE COMPETÊNCIAS
GRI G4-LA10 | G4-LA11
O Banpará possui o programa Gestão de Competências
(Matriz de Competências), baseado em 3 dimensões, sendo que
cada uma reflete um conjunto de competências, que estão em
consonância ao planejamento estratégico da Instituição, com foco
no desenvolvimento do empregado e viabilidade de resultado.

Alcançar Resultados.
Atitudes que permitem
que o indivíduo colabore
com o atingimento dos
objetivos para a sua área
de trabalho.

Gestão de
Competências
Fazendo o Certo.
Atitudes que refletem a
cultura do Banpará. São
comportamentos esperados
de todos os funcionários:
Princípios e Valores da
Instituição.

sumário

Com o Time. Atitudes
que possibilitam
o engajamento, a
motivação e colaboração
de equipe para o alcance
dos resultados.

Para aferir o comportamento dos empregados, a cada ano, de
forma sistemática e contínua, o Banpará implementa o Processo de
Avaliação de Desempenho Funcional. A avaliação de desempenho tem
como foco auxiliar a análise individual de empregados, mensurando
o desempenho no exercício de suas atribuições, auxiliando na
definição das capacitações necessárias à obtenção do desempenho
desejado, além de ser instrumento ao desenvolvimento da carreira
de empregados.
Nesse processo, são avaliadas as seguintes Competências:
Conhecimento do Trabalho, Foco no Resultado, Meritocracia,
Relacionamento Pessoal, Compromisso com o Cliente, Transparência,
Criatividade e Responsabilidade Socioambiental. Essa metodologia
possibilita identificar os seguintes pontos:
• Se as políticas de Recursos Humanos estão aderentes à estratégia
da Organização, redirecionando-as, quando necessário;
• Identificar lacuna(s) de capacitação no desempenho do empregado,
em relação às atividades executadas;
• Fornecer informações que possibilitem ao empregado avaliado
conhecer o que o Banco espera de seu desempenho;
• Promover a integração entre os níveis hierárquicos, por meio do
feedback, entre líderes e equipe;
• Subsidiar o Plano de Cargos, Carreira e Salários da Instituição,
como critério no processo de ascensão funcional.
Após a realização da avaliação, o empregado avaliado,
em conjunto com o seu avaliador, elabora o seu “Plano de
Desenvolvimento Individual – PDI”, de modo a planejar e executar
ações acordadas no “Momento Feedback”.
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Avaliação de Desempenho e de Desenvolvimento de Carreira
Técnico Bancário (Nível Médio)

1.511

Nível Superior

187

Nível Fundamental

7

Total

1.705

Programa de Diferenciação por
Resultados – PDR
Este Programa incentiva o avanço no desempenho das agências
e funcionários do Banco, oferecendo premiações àqueles que se
destacarem no alcance das metas propostas.
Foram premiadas 24 agências em 2016 pelo alcance de 90% ou
mais das suas metas. Esta política de reconhecimento gera estímulo
e retenção de bons profissionais nas agências, valorizando o
comprometimento e a determinação dos funcionários do Banpará.
O Reconhecimento do
“Funcionário TOP” é parte
do Programa. A escolha

28

funcionários
reconhecidos

do funcionário é feita pela equipe e está pautada em critérios
objetivos: atitude positiva, desempenho eficaz, engajamento e
comprometimento com a Missão, Visão e Valores do Banpará.
Os funcionários são reconhecidos pelo desempenho e resultado
positivo no trabalho.
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SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
GRI G4-LA5 | G4-LA6 | G4-LA7 | G4-LA8

O Banco em 2016 ampliou os investimentos em estratégias e
ações de melhoria nas suas instalações, visando garantir ótimas
condições de trabalho e obter um retorno positivo, tanto para os
funcionários quanto para a Instituição. São diversos programas
que contribuem para a melhoria da qualidade de vida de todos os
funcionários. É considerável a melhoria na qualidade de vida dos
funcionários, o que reduz os gastos e perdas de produção que
podem ser utilizados no crescimento do patrimônio da Instituição,
elevando seus resultados e imagem.
O Banco possui hoje duas Comissões Internas de Prevenção
de Acidentes de Trabalho (CIPA), além de um Representante para
Prevenção de Acidente de Trabalho (RPA), em cada uma de suas
unidades, onde, em função do quantitativo de empregados, não há
a obrigatoriedade de constituição da referida comissão.
Estas comissões são formadas por empregados do Banpará,
eleitos em escrutínio secreto, para representantes dos empregados
e, empregados indicados pela Diretoria do Banco, como
representantes do Empregador, os quais atuam em conjunto,
com o objetivo à prevenção de acidentes e doenças decorrentes
do trabalho, de modo a tornar compatível, permanentemente,
o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do
trabalhador.

na solução de problemas de segurança e saúde, participando
da implementação e do controle da qualidade das medidas de
prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades
de ação nos locais de trabalho, divulgando aos trabalhadores
informações relativas à segurança e saúde no trabalho, por meio
de campanhas educativas. 5,27% do total de empregados do Banco
fazem parte das comissões, que têm como objetivo a prevenção de
acidentes e doenças decorrentes do trabalho.
Grau de Risco
das Atividades
Operacionais:
1 (Baixo)

Gênero
Tipo

Feminino Masculino
Doenças Ocupacionais

Capital

-

2

Interior

-

-

Conversões feitas pelo
INSS, de auxílio doença
(B31) para auxílio
acidente (B91)

Acidentes de Trabalho
Capital

4

1

Interior

8

10

Acidentes típicos e de
trajeto

Estas comissões identificam os riscos do processo de trabalho,
elaboram um plano de trabalho, que possibilite a ação preventiva
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O Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2018, firmado entre
o Banco e a Federação Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro (CONTRAF), a Central Única dos Trabalhadores Pará

Manutenção da Saúde Física e Psicológica
dos Funcionários

(CUT/PA), a Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito

• Apoio psicológico aos empregados.

na Região Centro Norte (FETEC CN) e o Sindicato dos Empregados

• Assistência social aos empregados e familiares.

em Estabelecimentos Bancários do Estado do Pará, aborda 21,27%

• Incentivos à prática de atividade física.

do seu conteúdo de tópicos que tratam sobre saúde e segurança
dos empregados, garantindo assim o cumprimento de benefícios
que vão além do que é exigido pela legislação.

Programa de Controle Médico e
Saúde Ocupacional
Além do trabalho de prevenção e medicina do trabalho, o Banpará
busca conscientizar o empregado sobre o Estado de saúde do mesmo

• Campanha de vacinação contra febre amarela, tríplice viral
e difteria e tétano.
• Programas médicos complementares.
• Sala de descanso para funcionários.
• Terapias holísticas.

Palestras

e incentivar a manutenção de uma rotina anual de exames médicos

• Qualidade de Vida na Aposentadoria.

e consultas. Para isso, existe a equipe de Segurança do Trabalho

• DST/AIDS, Hepatites e as Novas Técnicas de Prevenção.

que atua, em conjunto com o Médico do Trabalho na prevenção e
controle dos riscos ocupacionais existentes, além de divulgação de

• Prevenção, Controle e Tratamento de Doenças por Meio
da Atividade Física.

ações de conscientização e integração dos funcionários do Banco

• Andropausa e os seus Efeitos Psicológicos.

nas decisões relacionadas à saúde e segurança de toda a equipe

• Álcool, Drogas x Produtividade no Trabalho.

de trabalho, através de matérias no jornal interno do Banco, como:

• Doenças Recorrentes no Gênero Masculino.

“Estresse, como driblá-lo?” e “Saiba mais sobre a importância do

• A Mulher na Contemporaneidade: Avanços, Retrocessos e
Peculiaridades.

Médico do Trabalho no Banco”, dentre outros.

sumário

Relatório de Sustentabilidade 2016

78

Capital Humano

BENEFÍCIOS
GRI G4-LA2 | G4-LA3
O Banpará valoriza seus empregados e proporciona inúmeros
benefícios que favorecem sua qualidade de vida e bem estar. Tais
benefícios são extensivos a todos os empregados do Banco.
Em 2016, 5,13% dos funcionários tiraram licença maternidade/
paternidade. Todos retornaram ao trabalho após a licença e
permaneceram empregados após 12 meses.

Total

Feminino

Masculino

Empregados com Direito à
Licença

850

1.100

1.950

Empregados que Tiraram a
Licença

49

51

100

Seguro de Vida

Auxílio Deficiência e Invalidez

Plano de Saúde

Programa de Alimentação do
Trabalhador-PAT

Licença Maternidade/
Paternidade

Abono Atividade Física

Benefícios

Vale-Cultura

Previdência Complementar
Assistência Social
Auxílio Transporte

sumário

Gênero

Licença Maternidade/
Paternidade 2016

Plano Odontológico
Coletivo

Auxílio Funeral

Pagamento de Salários aos Aposentados na Ativa,
Afastados por Doença ou Acidente de Trabalho
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Assistência em Relação a
Doenças Graves
GRI G4-DMA

O Banpará possui uma parceria com o Centro Nova Vida, que é
uma instituição de apoio ao dependente químico. E compromete-se
a continuar realizando ações voltadas ao empregado dependente
químico, familiares dos empregados e terceiros, por indicação de
empregados, disponibilizando vagas no Centro Nova Vida, por meio
do Convênio em vigor, consultas a médico, psicólogo e palestras.

4

pessoas encaminhadas para
acompanhamento no Centro
Nova Vida (2 parentes de
empregados e 2 terceiros).

Previdência
Complementar
GRI G4-EC3
O plano de pensão é coberto pela Contribuição Especial
aportada pelo patrocinador (Banpará) repassada mensalmente
para Caixa de Previdência e Assistência aos Funcionários do Banpará
(CAFBEP), administradora do plano, em cumprimento ao Convênio
nº 01/2001(Cláusula Terceira, 3º e 5º. “a” e “b”).
O Plano de Previdência Complementar nas modalidades BD
(Benefício Definido) e CD (Contribuição Definida), cujo Banpará

sumário

é o patrocinador, não é coberto totalmente pelos recursos gerais
da Instituição. O percentual cobrado do empregado é de 3,67%
da remuneração do mesmo e o Banco contribui com o mesmo
percentual. A base de cálculo do valor da Contribuição Especial
é o total da folha de pagamento dos participantes do Plano Prev
Renda, no percentual 15,91%. Essa estimativa é feita mensalmente,
de acordo com o valor da folha de pagamento dos participantes.
Possibilitando o resgate total das cotas quando houver ruptura
do vínculo empregatício por meio da demissão contratual ou
aposentadoria. O percentual de funcionários que participam do
plano de aposentadoria da CAFBEP é de 55%.
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Plano Básico de Benefício Definido (BD)
Participantes assistidos

31.12.2016 31.12.2015

Quantidade

17

19

Idade média (anos)

70

70

4.454

4.023

Quantidade

1

1

Idade média (anos)

70

69

6.073

2.633

Benefício médio (R$)
Pensionistas

Benefício médio

Plano Prev-Renda de Contribuição Definida (CD)
Participantes
ativos

31.12.2016

31.12.2015

1.127

1.042

Idade média (anos)

45

45

Salário médio (R$)

7.122

6.185

240

244

70

69

7.400

4.360

Quantidade

86

86

Idade média (anos)

57

57

4.896

3.134

Quantidade

Participantes assistidos
Quantidade
Idade média (anos)
Benefício médio (R$)
Pensionistas

Benefício médio
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PERFIL DO
RELATÓRIO

Perfil do Relatório

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

PERFIL
DO RELATÓRIO
GRI G4-28 | G4-30 | G4-32 | G4-48

Para definição do conteúdo deste relatório e seus aspectos
materiais, o Banco adotou uma metodologia de análise baseada
nos objetivos estratégicos contemplados no seu Planejamento
Estratégico para o período que vai de 2015 a 2019. Cada aspecto
foi minuciosamente estudado, considerando a inclusão de
stakeholders através das pesquisas realizadas em 2015 com
clientes e funcionários, e em 2016, com gestores, o contexto da
sustentabilidade, a materialidade e a completude, e avaliando o
seu nível de aderência aos objetivos estratégicos. Logo, a definição
e a implementação da materialidade irá acompanhar a estratégia
do Banco durante esse período de 5 anos.

Este relatório baseia-se nos eventos, impactos e oportunidades
relativas ao ano de 2016. Há 3 anos consecutivos o Banpará publica
seu Relatório de Sustentabilidade. Pelo segundo ano consecutivo o
documento é elaborado conforme a opção “De Acordo” – Essencial
da G4, a versão mais atual das Diretrizes da Global Reporting
Initiative (GRI), e o conjunto de indicadores do setor financeiro. Antes
da publicação, o relatório é validado por todas as áreas envolvidas
e aprovado mediante voto pela Diretoria Colegiada.

Temas Materiais

Limites do Impacto
Dentro

Fora

Valor da Marca

Funcionário: orgulho de pertencer

Fomento à Economia do Estado

-

Ética

Reputação,

cliente

fidelização do

Desenvolvimento da região
Relacionamento com os stakeholders

Corrupção e PLD

Processos internos, imagem

Sistema financeiro, Imagem

Portfólio de Produtos e Serviços

Receitas, PLR

Clientes, Mercado

Valorização e Capacitação dos Funcionários

Funcionário: orgulho de pertencer / eficiência

Satisfação do cliente

Saúde e Segurança dos Funcionários

Qualidade de vida do funcionário

-

Inadimplência e Controle de Endividamento

Resultados do Banco

Saúde financeira do cliente

Riscos

Saúde e continuidade do Banco

-

Qualidade dos Processos de T.I.

Eficiência nos processos internos

Imagem, agilidade no atendimento
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SUMÁRIO
DE
CONTEÚDO
GRI G4-32
CONTEÚDOS
PADRÃO GERAIS

PÁGINA
ESTRATÉGIA E ANÁLISE

VERIFICAÇÃO
EXTERNA

ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES
G4-17

06

G4-18

83

G4-19

83

G4-20

83

G4-1

03

G4-21

83

G4-2

06, 10, 60

G4-22

66

G4-23

Não houve

PERFIL ORGANIZACIONAL
G4-3

89

G4-4

47, 49, 53, 57

G4-24

32, 37, 47, 53

G4-5

89

G4-25

32, 53

G4-6

89

G4-26

32, 37, 49, 53

G4-7

89

G4-27

32, 37, 49, 53

G4-8

06, 49

G4-9

06, 47, 49, 53, 71, 89

G4-10

71

G4-11

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

PERFIL DO RELATÓRIO
G4-28

83

71

G4-29

09/01/17: Publicação no
site institucional

G4-12

35

G4-30

83

G4-13

06, 35, 57

G4-31

89

G4-14

26

G4-32

83, 84

G4-15

35, 37, 47, 49

G4-16

22, 47

G4-33

Não houve verificação
externa
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GOVERNANÇA
G4-34

14

G4-38

14

G4-39

14

G4-40

14

G4-41

14

G4-42

14

G4-44

14

G4-48

83

G4-51

18

G4-52

18

G4-53

18

G4-54

18

G4-55

18
ÉTICA E INTEGRIDADE

G4-56

21

G4-57

21, 37

G4-58

21

CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS
INFORMAÇÕES SOBRE
A FORMA DE GESTÃO
E INDICADORES

PÁGINA

OMISSÕES

VERIFICAÇÃO
EXTERNA

CATEGORIA: ECONÔMICA
Aspecto Material: Desempenho Econômico
G4-EC1

06, 24, 64, 65

G4-EC3

80

G4-EC4

06

Aspecto Material: Presença de Mercado
G4-EC5

72

Aspecto Material: Impactos Econômicos Indiretos
G4-EC7

40, 42, 57

G4-EC8

40, 49

Aspecto Material: Práticas de Compra
G4-EC9

35
Específico Setor Financeiro

G4-DMA

06, 10, 27, 40,
42, 53, 62,
70, 80, 83
CATEGORIA: SOCIAL

Subcategoria: Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente
Aspecto Material: Emprego
G4-LA1

sumário
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G4-LA2

79

G4-LA3

79

Aspecto Material: Relações Trabalhistas
G4-LA4

G4-LA5

77

G4-LA6

77

G4-LA7

77

G4-LA8

77

Aspecto Material: Treinamento e Educação
G4-LA9

73

G4-LA10

75

G4-LA11

75

Aspecto Material: Diversidade e Igualdade de Oportunidade
71

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

72

Aspecto Material: Avaliação de Fornecedores em Práticas
Trabalhistas
G4-LA14

35

G4-LA15

35

sumário

G4-LA16

37

Subcategoria: Direitos Humanos

70

Aspecto Material: Saúde e Segurança do Trabalho

G4-LA12

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

Aspecto: Não discriminação
G4-HR3

37

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

49

Aspecto Material: Trabalho Infantil
G4-HR5

35, 49

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

35, 49
Aspecto Material: Avaliação

G4-HR9

49

Aspecto Material: Avaliação de Fornecedores em Direitos
Humanos
G4-HR11

35

Aspecto Material: Mecanismos de queixas e Reclamações
Relacionadas a Direitos Humanos
G4-HR12

37
Subcategoria: Sociedade

Aspecto Material: Combate à Corrupção
G4-SO3

26, 47, 53
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G4-SO4

26

G4-SO5

27

Aspecto Material: Concorrência Desleal
G4-SO7

G4-SO8

G4-PR8

30, 37
Aspecto Material: Conformidade

G4-PR9

47
Específico Setor Financeiro

30, 37

Aspecto Material: Avaliação de Fornecedores e Impactos na
Sociedade
G4-SO9

35

G4-SO10

35

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

64

Aspecto Material: Privacidade do Cliente

21
Aspecto Material: Conformidade

Subcategoria: Sociedade
Aspecto Material: Comunidades Locais
G4-DMA FS13

40

G4-DMA FS14

40, 47

G4-DMA (Antigo FS15)

47, 49

G4-DMA (Antigo FS16)

40, 62

Específico Setor Financeiro

37

Subcategoria: Responsabilidade pelo Produto
Aspecto Material: Saúde e Segurança do Cliente
G4-PR1

G4-PR7

47

Aspecto Material: Rotulagem de Produtos e Serviços

Aspecto Material: Portfólio de Produtos
G4-DMA (Antigo FS1)

62

G4-DMA (Antigo FS3)

27

G4-DMA (Antigo FS4)

24

CATEGORIA: AMBIENTAL

G4-PR3

27

G4-PR4

47

G4-EN3

66

G4-PR5

34

G4-EN6

66

Aspecto Material: Comunicação de Marketing
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Aspecto Material: Energia

Aspecto Material: Emissões
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G4-EN15

67

G4-EN16

67

G4-EN18

67

G4-EN19

67

Aspecto Material: Efluentes e Resíduos
G4-EN23

68

Aspecto Material: Conformidade
G4-EN29

30, 62
Aspecto Material: Transporte

G4-EN30

67

Aspecto Material: Avaliação Ambiental de Fornecedores
G4-EN32

35

Aspecto Material: Mecanismos de Queixas e Reclamações
Relativas a Impactos Ambientais
G4-EN34
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EXPEDIENTE
GRI G4-3 | G4-5 | G4-6 | G4-7 | G4-9 | G4-31
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
Sociedade de Economia mista, de capital aberto, de médio porte,
agente financeiro do Governo do Estado do Pará, criada pela Lei nº
1.819, de 30/11/1959, que se rege pela Lei das Sociedades por Ações.
CNPJ: 04.913.711/0001-08.

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

Av. Presidente Vargas, n° 251, Campina, Belém, Pará. Brasil. 66.010000.
Contatos: (91) 3348-3230.
Área de Responsabilidade Socioambiental (91) 3348-3309/3165.
Home Page: www.banpara.b.br
Ouvidoria: 0800 280 9040.
SAC: 0800 260 6605.
Atendimento para Deficiente Auditivo: 0800 280 1817.
Central Banpará: 3004 4444 (Belém e Região Metropolitana) ou
0800 285 8080 (Demais Localidades).
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Diagramação : Victor Cidade
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