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Fala do Presidente

“Em 2017, devido à instabilidade do cenário econômico brasileiro e internacional, 
as instituições financeiras continuaram sendo afetadas. Entretanto, seguindo a 
mesma linha dos últimos anos, continuamos alcançando resultados significativos. 
O nosso lucro atingiu o valor de R$ 259.035 mil, um aumento de 11,9% em relação 
ao exercício anterior. Mantivemos o benchmark entre as principais instituições fi-
nanceiras do país, onde o retorno sobre o patrimônio foi de 27,9%. O nosso patri-
mônio líquido, por sua vez, ultrapassou a barreira de R$ 1 bilhão, uma expansão 
de 23,4% em relação ao final de 2016. Eficiência de 52,7% quanto ao indicador que 
demonstra relação entre as despesas administrativas e de pessoal com o resul-
tado operacional. O índice de cobertura que indica a capacidade de fazer frente 
às despesas administrativas e de pessoal com as receitas advindas da prestação 
de serviços foi de 28,2%.
É importante mencionar que o Banpará vem sendo avaliado positivamente por 
renomadas agências de rating.  Em julho de 2017, a Standard & Poor’s publicou 
relatório reafirmando os ratings do nosso Banco. Em janeiro de 2018, a Moody’s 
Investors Service elevou o rating em escala nacional e reafirmou a escala global 
do Banpará em reconhecimento aos nossos fortes fundamentos financeiros. 
Com relação à capilaridade no estado do Pará, que é analisada por meio da 
nossa rede de atendimento, estamos presentes em 98 municípios, onde residem 
aproximadamente 87% da população paraense, com 147 unidades de atendimen-
to, incluindo postos e agências. O objetivo é o de estarmos presentes nos 144 
municípios do Pará, por isso manteremos nosso plano de expansão com a inau-
guração de novas unidades em 2018, além da ampliação do portfólio de produtos 
e serviços.  Assim, a sociedade paraense pode esperar um Banpará cada dia 
melhor e cada vez mais inserido na vida dos cidadãos, com atuação em todo o 
estado, levando atendimento digno e ajudando a alavancar, desde o pequeno 
negócio até o grande empreendimento. 
O bom desempenho desses indicadores gera impacto positivo para todos os 
stakeholders, principalmente em virtude deles expressarem o desempenho e a 
saúde financeira da Instituição, permitindo que as partes interessadas ponderem 
os pontos fortes e fracos na gestão, promovendo a transparência no relaciona-
mento.

Apesar de ser um banco regional, crescemos e alcançamos proporções avalia-
das em nível nacional, além de servirmos de modelo para as demais instituições 
financeiras brasileiras no quesito tecnologia a partir do Banpará Digital, o que 
nos rendeu o Prêmio Profissional de Tecnologia da Informação 2017 realizado 
pelo Fórum Editorial e Informática. Também ganhamos o Prêmio Finanças Mais 
Broadcast do jornal Estadão como o 3º melhor banco de varejo do Brasil, um 
reconhecimento como o banco regional que gera os melhores resultados econô-
micos e sociais.
Agradecemos a todos os responsáveis pelo excelente desempenho apresentado 
nos últimos anos pelo Banpará: o Estado do Pará, demais acionistas e aos para-
enses. Agradecemos também aos funcionários sempre comprometidos e empe-
nhados no alcance dos objetivos do nosso Banco.
Continuaremos trabalhando para fortalecer e ampliar a marca do Banpará e não 
mediremos esforços para garantir a satisfação dos nossos clientes com vistas à 
prática de nossa missão em auxiliar o desenvolvimento econômico e social do 
Pará.

Augusto Sergio Amorim Costa
Diretor-Presidente



Características do Relatório
GRI G4-18 | G4-19 | G4-20 | G4-21 | G4-24 | G4-25 | G4-28 | G4-32
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Caracteríscas do Relatório

Este relatório é a consolidação dos principais resultados alcança-
dos pelo Banpará no ano de 2017, pelo engajamento de diversos 
fatores responsáveis pela maturidade obtida ao final do exercício: 
crescimento do capital, avanço tecnológico, adequação estrutural 
das unidades da matriz com a reestruturação de funções e com-
petências, visando aperfeiçoar os processos de gestão e alcançar 
melhores resultados. 
A base material está fundamentada nas diretrizes da Global Re-
porting Initiative (GRI), com a opção “de acordo” essencial da ver-
são G4, incluindo o complemento setorial financeiro. A definição de 
materialidade consiste em atender os Objetivos Estratégicos defi-
nidos para o período de 2015 a 2019, conectando esses objetivos 
aos resultados das consultas realizadas na base de stakeholders, 
para que os temas relevantes sejam tratados de forma sólida e 
eficaz.

Materialidade
DENTRO FORA

Temas Materiais

Valor da Marca

Fomento à economia
do Estado

Ética

Corrupção e PLD

Portfólio de Produtos
e Serviços

Valorização e Capacitação
dos Funcionários

Saúde e Segurança
dos Funcionários

Inadimplência e Controle
de Endividamento

Riscos

Qualidade dos
Processos de TI

Funcionário: orgulho
de pertencer

-

Relacionamento com
os stakeholders

Relacionamento com
os stakeholders

Processos internos, imagem

Qualidade de vida
do funcionário

Resultados do Banco

Saúde e continuidade
do Banco

Receitas, PLR

Desenvolvimento da região

Clientes, Mercado

-

-

Imagem, agilidade
no atendimento

Limites do Impacto

Satisfação do cliente
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Caracteríscas do Relatório

Desafios da Materialidade
GRI G4-27 | G4-DMA

Valor da Marca

Melhorar o índice de satisfação dos nossos clientes, por meio da constante me-
lhoria da qualidade de atendimento e dos produtos e serviços oferecidos.

Fomento à Economia do Estado 

Expandir nosso relacionamento com os municípios paraenses, retornando as con-
cessões de microfinanças e alavancando a carteira de financiamentos, com a 
utilização de recursos do BNDES.

Ética 

Revisar e adequar o Código de Ética e Conduta Institucional às atuais perspecti-
vas e às legislações pertinentes, fortalecendo sua relevância como um dos bali-
zadores no relacionamento com nossos stakeholders.

Corrupção e PLD

Objetivando a adequada gestão desse tema e tornar o processo mais eficiente, o 
foco principal será revisar a metodologia e implantar melhorias para os Controles 
Internos, além de implementar a Matriz de Risco no sistema de monitoramento 
de capital ilícito.

Portfólio de Produtos e Serviços 

Um dos nossos desafios é desenvolver novos produtos e serviços, que estejam 
em consonância com os objetivos estratégicos, compatíveis com o mercado fi-
nanceiro, atendam a necessidade de nossos clientes e que ampliem sua presença 
no mercado. A meta para o ano de 2018 visa à entrega de nove projetos.

Valorização e Capacitação dos Funcionários 

Priorizar o Programa de Liderança no plano de treinamento, que permanecerá 
como principal pilar de capacitação, na busca pela excelência da gestão.

Saúde e Segurança dos Funcionários

Preservar os benefícios concedidos e zelar pelo bem estar dos nossos funcioná-
rios.

Inadimplência e Controle de Endividamento

Visando solidificar a cobrança e reduzir o nível de endividamento, objetivamos 
ampliar o acompanhamento pós-concessão com novas estratégias de cobran-
ça, e um dos desafios é realizar com coerência a estimativa do valor dos nossos 
clientes ao longo do tempo (uso de modelos de LifeTime Value-LTV).

Riscos

Melhorar os processos de gerenciamento dos riscos de crédito, mercado,  liquidez, 
gerenciamento de capital e aprimorar o gerenciamento do risco socioambiental, 
visando assegurar o fortalecimento do Banco como agente desenvolvedor da 
economia e dos aspectos sociais e regionais.

Qualidade dos Processos de TI

Para alavancar a eficiência e a qualidade, os nossos processos de tecnologia 
pretendem priorizar projetos que tragam maior valor à Instituição, aprimorando 
o modelo de gestão dos resultados da TI e criando indicadores mais relacionados 
ao nosso negócio.
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Caracteríscas do Relatório

Engajamento de Stakeholders
GRI G4-24 | G4-25 | G4-26 | G4-27 | G4-41

Objetivando a transparência e a definição de estratégias sólidas, o engajamento 
dos nossos stakeholders é feito com base em um modelo de gestão participativa, 
de forma coordenada com todas as partes interessadas.

Governo do Estado (Nosso acionista majoritário) 

Nosso objetivo é contribuir ativamente para o desenvolvimento econômico e so-
cial do estado, sempre em consonância com as diretrizes contempladas no Plano 
Plurianual – PPA.

 » Governo do Estado

Funcionários

Nossos funcionários exercem papel importante na elaboração e consolidação do 
relatório de sustentabilidade, além de serem fundamentais quanto ao direciona-
mento estratégico, definição e avaliação das diretrizes dos planejamentos estra-
tégico e orçamentário, e de desenvolver os desdobramentos das ações estraté-
gicas ao nível operacional. 

Clientes 

Nossos clientes são engajados retornando suas necessidades e anseios, por meio 
de mecanismos de consulta direta, reuniões e pesquisas externas.

Sociedade

Buscamos expressar o compromisso de contribuir para o desenvolvimento eco-
nômico e social do Estado, garantindo o acesso da população paraense aos ser-
viços bancários e favorecendo a geração de emprego e renda.

Fornecedores

Mantemos uma relação equilibrada em forma de parceria, pela qual nossos for-
necedores contribuem com conhecimento técnico e expertise de mercado.

O acionista
controlador do 

Banpará é o
Estado

do Pará.

9.519.433 ações
que representam
um percentual 

de 99,97% 

Não existe
participação

acionária relevante
cruzada com
fornecedores

e outros
stakeholders.
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Caracteríscas do Relatório

Variedade de produtos e serviços
para clientes fora do nicho 

funcionário públicos estaduais

Carências de
ordem tecnológica

Aumento nos
investimentos em TI.

Contratação de produtos
 e serviços via canais eletrônicos

Projeto de adequação
dos canais em andamento.

Risco político

Concorrência de grandes 
bancos públicos de varejo que 

possuem o apoio do governo federal

Manter-se competitivo, visando avaliar
as práticas de mercado e possíveis

 alterações nos parâmetros internos.

Stakeholders

Preocupações levantadas
pelos stakeholders Medidas Adotadas

.

.

.

.

.



Estratégia de Gestão
GRI G4-2 | G4-13 | G4-26 | G4-42 | G4-47 | G4-DMA | G4-FS13
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Estratégia de Gestão

Em nossa estratégia de gestão é fundamental a interação constante com as par-
tes interessadas. 
A participação da Alta Administração no direcionamento estratégico, captada por 
meio de entrevistas permite identificar as estratégias que devemos seguir nos 
próximos exercícios. O que ganhou ainda mais importância, ressaltando a rele-
vância da adoção de boas práticas de governança corporativa nas empresas 
públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, em função da apro-
vação, em 2016, da Lei nº 13.303, popularmente conhecida por Lei das Estatais.
Nossos demais funcionários também são engajados constantemente no ciclo do 
Planejamento Estratégico, definindo a nossa identidade organizacional. 

As expectativas dos nossos clientes externos são tratadas nesse processo de ges-
tão, à medida que são realizadas as pesquisas de satisfação, responsáveis pela 
identificação do grau de contentamento dos clientes e dos pontos de melhoria.
Os resultados que demonstram o nosso desempenho, o acompanhamento dos 
projetos considerados estratégicos e as ações realizadas para sanar distorções 
negativas, reportados mensalmente, além do Relatório da Administração, elabo-
rado trimestralmente, representam mais uma ferramenta de análise e verificação 
de riscos e oportunidades, que permitem à Diretoria definir o melhor direciona-
mento a seguir.
Na formulação do Planejamento Estratégico, revisamos a nossa identidade orga-

Nossas decisões levam em consideração os anseios dos stakeholders. 

 » Estratégia de Gestão

Diagnóstico 
Estratégico

Questionários

avalia
condições

atuais

Riscos
Organizacionais

Alta
Administração

Outras
lideranças

Membros do 
Comitê de

Planejamento 
Estratégico

Matriz SWOT 

Elenca os possíveis impactos,
oportunidades e riscos

Diagnóstico
Econômico

Revisão

Anual
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Estratégia de Gestão

Manter o Índice de Basiléia 
em níveis adequados

Controlar os níveis de inadimplência

Melhorar o Índice de satisfação dos clientes

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

Aprimorar o portfólio
de produtos e serviços

Implementar as diretrizes socioambientais
em consonância com as práticas de mercado

Instituir o Marketing e
Comunicação estratégicos

Elevar a concessão de crédito para
fomento de atividades produtivas

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

Implementar o Programa de
Desenvolvimento de Funcionários

Implementar o Programa
de Retenção de Talentos

Manter o ROE nos níveis desejados

Implementar o Programa de
Aprimoramento de Processos Internos

Elevar o Lucro Líquido

Elevar o Índice de Cobertura

Planejamento
Estratégico
2015 -2019

nizacional, na qual é expressa de forma resumida a razão de ser da organização 
(missão), contemplando as partes interessadas e os principais anseios da gestão. 
Os objetivos estratégicos definidos são organizados com base na metodologia 
do Balanced Scorecard – BSC, que viabiliza a avaliação do desempenho por meio 

 » Planejamento Estratégico 2015-2019

de indicadores, que garantem a rápida mensuração de desempenho nos diversos 
níveis de análise, tornando-a menos subjetiva. Estes objetivos, por sua vez, esta-
belecem entre si uma relação de causa e efeito (árvore de impacto), tendo suas 
metas alinhadas com os resultados de longo prazo.
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Estratégia de Gestão

Visando dar conformidade à Lei n° 13.303/2016 
e as boas práticas de Governança Coorporativa, 
implementamos em 2017 a Política Porta Vozes e 
a Política de Transações com Partes Relaciona-
das e demais Conflitos de Interesse.
Em maio de 2017, entrou em funcionamento o 
site de Relações com Investidores do Banpará 
(ri.banpara.b.br). No site é possível visualizar to-
dos os documentos que são obrigatórios perante 
os Órgãos Reguladores/Fiscalizadores, como o 
Formulário de Referência e as Informações Tri-
mestrais, assim como informações sobre a Com-
panhia, resultados e melhores práticas de Gover-

Standard & Poor’s

Moody’s Investors Service

AVALIAÇÃO DE RISCO 
DA CONTRAPARTE

MOEDA LOCAL

longo prazo longo prazo longo prazocurto prazo curto prazo curto prazo

ESCALA GLOBAL

Ba2Ba1(cr) Ba3 Aa3.br Br-1NP NP

MOEDA ESTRANGEIRA NACIONAL

PERFIL DE CRÉDITO
INDIVIDUAL

MOEDA LOCAL

longo prazo longo prazo longo prazocurto prazo curto prazo curto prazo

ESCALA GLOBAL

BB-bb- BB- brA brA-2B B

MOEDA ESTRANGEIRA NACIONAL

ESCALA NACIONAL

ESCALA NACIONAL

Relacionamento com investidores

nança Coorporativa.
Em decorrência de um ambiente político-econômico repleto de incertezas, a nota 
de crédito soberano do Brasil vem sofrendo rebaixamentos pelas principais agên-
cias de avaliação de risco. Apesar dessa tendência de rebaixamento, o Banpará 
vem sendo avaliado positivamente por renomadas agências de rating. Em julho 
de 2017 a Standard & Poor’s publicou relatório reafirmando os ratings do Banpa-
rá. Em janeiro de 2018 a Moody’s Investors Service elevou o rating em escala 
nacional e reafirmou a escala global do Banpará em reconhecimento aos fortes 
fundamentos financeiros do Banco, que têm sido mantidos durante os últimos 
três anos de recessão econômica profunda, incluindo a elevada e constante me-
lhoria da qualidade dos nossos ativos, amplos níveis de capital e ganhos fortes 
recorrentes.

Para 2018
• Em cumprimento à Instrução CVM n° 481/2009, adotaremos o sistema de 
votação à distância por meio do Boletim de Voto, para fins de participação 
dos acionistas em assembleias gerais ordinárias e extraordinárias nas quais 
seja objeto de deliberação a eleição de membros para o Conselho Fiscal e/
ou do Conselho de Administração. A votação a distância objetiva aproximar 
os acionistas da Companhia.
• Em atendimento a lei 13.303/2016, será subscrita a carta anual de polí-
ticas públicas e governança corporativa, na qual sua primeira edição será 
divulgada em abril de 2018. A carta apresentará como conteúdo o interesse 
público subjacente às atividades do Banco, políticas públicas, metas relativas 
ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de políticas 
públicas, Dados Econômicos e Financeiros, Comentário dos Administradores, 
Políticas, Práticas de Governança Corporativa e Descrição da Composição e 
da Remuneração da Administração.
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Estratégia de Gestão

Governança Corporativa
GRI G4-34 | G4-38 | G4-39 | G4-40 | G4-41 | G4-53

Diretoria Colegiada e Conselho de Administração

A nossa administração é composta 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 escolarida-
de superior e experiência em administração de instituições financeiras, inclusive, 
quando empregados, o de ter exercido cargo até dois níveis hierárquicos imedia-
tamente abaixo da Diretoria Colegiada, quer de gestão ou de assessoramento 
por, no mínimo, 18 meses.

 » Novo Estatuto Jurídico das Empresas

Novo Estatuto
Jurídico das Empresas

(Lei 13.303/2016)

O Banpará já está 
atendendo aos novos 
requisitos e condições  

nas indicações e 
nomeações para o 

Conselho de Adminis-
tração e Diretoria 

Colegiada.

O Conselho de
Administração do Banco 

possui 2 (dois) mem-
bros, eleitos em 2017, na 
condição de membros 

independentes, em 
conformidade com a 

nova Lei.
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Estratégia de Gestão

O Presidente do Conselho de Administração não faz parte da Diretoria Colegiada.

 » Diretoria Colegiada e Conselho de Administração

O Presidente do Conselho de Administração
é indicado pelo Acionista Controlador.

O Diretor-Presidente, conforme art. 19 do Estatuto Social, participa, na condição de 
membro efetivo. �O  Diretor de Controladoria e Relações com os investidores 
participa na condição de membro suplente.

Composta de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 06 (seis) membros, acionistas ou 
não do Banco, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração a qualquer 
tempo, constituída por 01 (um) Diretor-Presidente e os demais denominados 
apenas Diretores. 

Mandato  de 2 anos, eleitos em Assembleia Geral, podendo ser reeleitos. O representante dos acionistas minoritários é indicado entre
os acionistas minoritários e eleito em Assembleia Geral.

CONSELHO DE
 ADMINISTRAÇÃO

MEMBROS EFETIVOS

NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA  -  Representante Controlador  - Presidente

AUGUSTO SÉRGIO AMORIM COSTA - Representante Controlador 

ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JUNIOR – Membro Independente 

TEREZA DELTA DOS SANTOS SERRÃO DE CASTRO – Membro Independente

JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO - Representante Minoritário

MANOEL DA SILVA PEREIRA JUNIOR - Representante dos Funcionários 

BRASELINO CARLOS DA ASSUNÇÃO SOUSA DA SILVA - Representante Controlador 

SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA - Representante Controlador 

TIMARA DE SOUZA MIRANDA - Representante Controlador 

MARCO ANTONIO LIMA DE GUSMÃO - Representante Controlador

LENISE LIMA SERRA - Representante Minoritário 

FRANCISCO NOGUEIRA NETO - Representante dos Funcionários 

MEMBROS SUPLENTES

AUDITORIA INTERNA

PRESIDÊNCIA
AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA

NÚCLEO JURÍDICO GABINETE DA PRESIDÊNCIA NÚCLEO DE MARKETING OUVIDORIA

É responsável pela prática dos atos necessários à realização
dos objetivos sociais, na conformidade da legislação em vigor e do Estatuto Social.

Mandato  de 3 anos, podendo ser reeleitos.

Os membros da Diretoria Colegiada são eleitos e destituíveis,
a qualquer tempo pelo Conselho de Administração.

DIRAD
Diretoria Administrativa

MARCIA REGINA MAUÉS DA COSTA MIRANDA

DITEC
Diretoria de Tecnologia

EUGENIO LUIS DE SOUSA PESSOA

DIFIN
Diretoria Financeira e de 

Produtos e Serviços Comerciais

GEIZE MARIA TEIXEIRA DA SILVA DE FIGUEIREDO

DICRI
Diretoria de Controle, Risco,

Planejamento e Relações com Investidores

BRASELINO CARLOS DA ASSUNÇÃO SOUSA DA SILVA

DICOM
Diretoria Comercial e Fomento

JORGE WILSON CAMPOS E SILVA ANTUNES

DIRETORIA COLEGIADA
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Comitês 

A Diretoria Colegiada pode criar Comitês consultivos, deliberativos, e consultivos e 
deliberativos, estruturados como órgãos colegiados e multidisciplinares.
Não há comitês do mais alto órgão de governança que, neste caso, refere-se 
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, bem como o Comitê de Elegibilidade, que 
auxilia os acionistas na indicação de administradores e conselheiros fiscais sobre 
o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações, ambos constantes na 
Lei 13.303 e do Estatuto Social do Banpará, para as respectivas eleições, em con-
formidade com os normativos legais em vigor. 

 » Conselho Fiscal

CONSELHO FISCAL

O  Conselho  Fiscal  será  permanente  e  integrado  
por  03  (três)  membros  efetivos  e  03  (três) suplen-
tes  eleitos  e  destituíveis  a  qualquer  tempo  pela 
Assembleia  Geral,  com  mandato de 1 (um) ano 
podendo ser reeleitos.

O Conselho Fiscal elegerá seu Presidente que coorde-
nará as atividades.

Nas ausências e impedimentos dos membros efetivos, o 
Presidente do Conselho Fiscal convocará os suplentes.

O Conselho Fiscal reunir-se-á trimestralmente em 
sessão ordinariamente, e extraordinariamente sempre  
que  julgado  conveniente  e  deliberará  pelo  voto  da  
maioria  dos  seus  membros  em exercício.

MEMBROS EFETIVOS

ADELIA MARIA MACEDO MONTEIRO - Representrante Controlador

MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR - Representante Controlador 

JOSÉ MARIA TAVARES TEIXEIRA - Representante Minoritário

MEMBROS SUPLENTES

RAIMUNDO BENEDITO PINHEIRO - Representante Controlador

JOSÉ MUNHÔS NINA - Representante Controlador 

OSCARINA DE SOUZA RODRIGUES - Representante Minoritário
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Estratégia de Gestão

 » Comitês

Risco de Crédito

Ativos e Passivos

Disciplinar

COMITÊS

Consultivos, Deliberativos e Consultivos e Deliberativos

Estruturados como órgãos colegiados e multidisciplinares

Composição de, no mínimo, 03 (três) funcionários de carreira
Controles Internos e
Risco Operacional

Comitê de Elegibilidade

Risco de Mercado
e Liquidez

Prevenção à Lavagem
de Dinheiro

Crédito da Agência

Análise de Crédito

Análise de Crédito (SUCOB)

Deliberativo de Crédito

Consistência das
Informações Contábeis

Governança Tributária

Remuneração dos
Administradores

Planejamento Estratégico
e Orçamento

Recursos Humanos

Relações Trabalhistas e de Prevenção
ao Assédio Moral e Violência

Tecnologia da Informação

Remuneração
Segurança Física e Lógica

- O Comitê de Remuneração é composto por 3 (três) membros  efetivos  e  igual  número  de  suplentes,  eleitos  e  destituíveis  a  
qualquer  tempo  pelo Conselho  de  Administração,  com  mandato  de  2  (dois)  anos,   sendo  admitida  a  reeleição, estendendo 
o prazo de gestão até a investidura dos novos membros.

- A  eleição  dos  membros   ocorrerá  na primeira  reunião  do  Conselho  de  Administração  que  se  realizar  após  a  Assembleia  
Geral Ordinária.

- Supervisionar a implementação e operacionalização da Política de Remuneração dos Administradores.

- Deve reportar-se diretamente ao Conselho de Administração, que será competente para aprovar o Regimento Interno do 
Comitê, bem como a Política de Remuneração.O  Conselho  de  Administração  deverá  supervisionar  o  planejamento,  a opera-
cionalização, o controle e a revisão da Política de Remuneração.

MEMBROS EFETIVOS

MARIA ONEIDE DA SILVA PAIXÃO
EDVALDO CARIBÉ COSTA FILHO

JULIANA CARNEIRO SIMÃO DE MENDONÇA

MEMBROS SUPLENTES

NAZARÉ DO CARMO ALVES DOS SANTOS
PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO
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Estratégia de Gestão

Remuneração dos Administradores
GRI G4-51 | G4-52

Na Política de Remuneração dos Administradores, do ponto de vista econômico 
nós seguimos uma linha conservadora no que concerne à remuneração, sendo 
possível concluir que os objetivos da Política continuam sendo plenamente atin-
gidos, na medida em que ela não incentiva comportamentos capazes de elevar a 
exposição da Instituição a riscos acima dos níveis considerados prudentes a curto, 
médio e longo prazo. 
A mesma linha conservadora pode ser atribuída ao comportamento dos Admi-
nistradores, pois sendo a remuneração firmada em honorários mensais e fixos os 
riscos são mitigados e a remuneração permanece adequada às metas e a situa-
ção financeira atual e esperada da Instituição. 
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. 

Saiba mais sobre a nossa Governança Corporativa clicando aqui

 » Remuneração dos Administradores

Resultados

Rentabilidade acima da média

Aumento do Capital Social de R$ 691.762 mil
para R$ 830.628 mil

Lucro R$ 259.035 mil

Índice de retorno sobre os ativos médios (ROA) 3,9%.

Patrimônio Líquido R$ 1.024.904 mil

Índice de cobertura 28,2%

ROE 27,9%

Solidez perante o mercado

Ganhos em gestão e qualidade

Estamos presentes em 98 dos municípios paraenses

147 unidades de atendimento, entre postos e agências

Alcançamos 87% da população paraense

http://www.banpara.b.br/media/213176/relat_rio_de_sustentabilidade_2016.pdf
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Desempenho Econômico e Financeiro
GRI G4-17 | G4-EC1 | G4-EC4

Não compomos um grupo econômico, por isso, nossas demonstrações são refe-
rentes apenas a uma única entidade. Não recebemos aporte financeiro do Gover-
no do Pará, possuímos orçamento próprio e distribuímos dividendos.

VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO

VALOR ECONÔMICO RETIDO

VALOR ECONÔMICO DISTRIBUÍDO

Receitas

Valor Econômico Retido

Custos operacionais 
Salários e benefícios de empregados 
Pagamentos a provedores de capital 
Pagamentos ao governo (por país) 
Investimentos na Comunidade 

1.693.828

194.277

1.274.795
316.759
59.180
59.166

378.541

Ativos Totais Lucro Líquido

Resultado da Intermediação Financeira

Títulos e Valores Mobiliários R$ 941.612 mil
Crescimento de 33,2%

Crescimento de 68,6%

9,5%

R$ 6.937.364

R$ 6.337.473

Receitas R$ 1.564.464 mil
Crescimento de 6,7%

Despesas R$ 450.138 mil
Decréscimo de 15,6%

19,6%

R$ 1.114.326

R$ 932.097

11,9%

R$ 259.035

R$ 231.442

Patrimônio Líquido

23,4%

R$ 1.024.904

R$ 830.628
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 » Carteira de Crédito

No ano de 2017 a carteira de
crédito alcançou R$ 3.837.011 mil.

Acréscimo de 5,8% em relação a 2016.

O segmento da Carteira de Crédito
pessoa física foi de R$ 3.831.443 mil

que representa um incremento de 6,1%.



Gestão dos Riscos
GRI G4-14 | G4-15 | G4-16 | G4-27 | G4-45 | G4-46 | G4-47 | G4-49 | G4-50 | G4-57 | G4-58 | G4-DMA | G4-DMA (Antigo FS2)

| G4-DMA (Antigo FS3) | G4-DMA (Antigo FS4) | G4-PR8 | G4-SO4 | G4-SO11 | G4-EN34
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Gestão dos Riscos

Nosso objetivo é mitigar a possibilidade de ocorrência de perdas. 

Nossas estratégias para a gestão dos riscos estão diretamente ligadas ao pro-
cesso de normatização e verificação, com vistas a mitigar a possibilidade de 
ocorrência de perdas.
Nossos processos administrativos são integrados, evidenciando limites, monito-
ramento e medidas restritivas nas diversas políticas formalizadas e estabelecidas 
pela Alta Administração, por meio da implementação do princípio da precaução, 
como garantia contra os riscos potenciais que não podem ser ainda identificados.

As diretrizes que regem nossas atividades com vistas a mitigar os riscos estão 
contempladas em diversas políticas que buscam assegurar o fortalecimento do 
Banco como agente desenvolvedor da economia e dos aspectos sociais e regio-
nais.
A reestruturação interna realizada em 2017 buscou melhorias nos processos, se-
gregação de função e fortalecimento da Governança.  Na oportunidade, revi-
samos os modelos de avaliação de classificação de risco de crédito de clientes 
Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas. 

Plano de Contingência com Estratégia e Administração de Situações de Crise de Liquidez: Prevê duas fases (Identificação das causas da crise de liquidez e definição das ações a serem aplicadas) para administrar 
a reserva, nas quais são definidas ações visando à recomposição das suas disponibilidades.
*Simulações de Condições Extremas de Mercado (Testes de Estresse): Realização de testes de estresses de mercado. 

 » Políticas instituídas para mitigação do risco

Política de Crédito Comercial, 
Fomento, Câmbio e Imobiliário1

Política de Gerenciamento de Capital3

Política de Gestão Financeira4

Políticas de Gerenciamento do 
Risco de Mercado, Liquidez e 
Operacional Crédito

Política de Prevenção 
à Lavagem de Dinheiro

Política de Responsabilidade 
Socioambiental

Política de Segurança 
da Informação

2

Política de Divulgação de 
Informações8

Política de Gestão de 
Continuidade de Negócios10

Política Institucional de 
Relacionamento com 
Clientes e Usuários de 
Produtos e Serviços 
Financeiros

11

Política de Apreçamento9
5

7

6
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Gestão dos Riscos

Nossas políticas contemplam diretrizes de gerenciamento de riscos e de contro-
les, bem como metodologias voltadas ao monitoramento das atividades opera-
cionais e das projeções realizadas, mitigando os riscos de continuidade de negó-
cios, tendo como foco principal proteger o capital dos investidores.
Por meio de sistemas informatizados, os quais fornecem relatórios para acompa-
nhamento diário das posições em riscos, bem como para o monitoramento dos 
limites de exposição, podemos identificar, mensurar, avaliar e monitorar os riscos 
financeiros. 
Com base na projeção orçamentária realizamos as projeções de capital e iden-
tificamos a suficiência ou necessidade de capital, face aos riscos das operações 
desejadas. 
A due diligence sobre os processos de gestão de riscos financeiros realizada pelos 
auditores internos é reportada ao Conselho de Administração, bem como as Polí-
ticas e o Relatório Anual de Riscos e outros reportes importantes, dando o suporte 
necessário para as definições das estratégias de gestão dos riscos.
O acompanhamento das questões econômicas, ambientais e sociais relacionadas 
à Instituição, tanto no ambiente interno quanto externo é realizado periodicamen-
te pela Diretoria, visando implantar ações que mitiguem o risco e aproveitem as 
oportunidades oriundas dos fatores externo da organização, como por exemplo: 
a decisão de inaugurar uma nova agência ou lançar um novo produto.
As medidas adotadas, além da proteção do capital, contribuem direta e indireta-
mente para o fortalecimento do patrimônio institucional, para eficiência na ges-
tão e para o alcance dos resultados esperados pelos acionistas, possibilitando 
direcionamentos, cada vez maiores, nos projetos voltados ao desenvolvimento 
do Estado.
Nossa gestão de riscos é realizada de forma contínua e evolutiva, buscando o  
constante  aprimoramento  dos  instrumentos  de  monitoração  e controle, de  
acordo  com  os  princípios,  valores,  diretrizes  e  limites estabelecidos  pelo  Con-
selho  de  Administração  e em  consonância  com  os  padrões recomendados 
pelo Acordo de Basileia,  com as  melhores práticas de mercado  e com as regras 
dos órgãos regulatórios e de supervisão.
Referente à exigência mínima de capital estabelecida  pelo órgão regulador, que 

corresponde  ao  Índice  de  Basileia,  a  qual  espelha  a  relação  entre  o  capital  
da instituição  e  o  volume  exposto  aos  riscos  de  suas  operações,  o  Banpará  
encerrou  o exercício de 2017 com índice de 23,3%, bem acima dos 10,5% exigidos, 
demonstrando um  índice  de  solvabilidade  capaz  de  cobrir  suas  exposições  
aos  riscos,  sem comprometer sua margem operacional.

Patrimônio de Referência - PR 788.016956.372

Índice de Basileia

Adicional de Capital Principal

Nível I
Capital Principal

788.016956.372

Capital Complementar

788.016

31/12/2016

956.372

31/12/2017

--

--Nível II

Ativos Ponderados pelo Risco - RWA 3.787.0724.106.503
Exposição ao Risco de Crédito - RWACPAD 3.424.6953.664.850

Exposição ao Risco de Variação da 
Taxa de Juros Prefixado- RWAJUR1 3.07510.059

Exposição ao Risco de Variação da
Taxa dos Cupons de Índices de Preços - RWAJUR3 -3.970

Exposição ao Risco de Variação Cambial - RWACAM 3.5044.122

Exposição ao Risco de Variação
do Preço de Ações - RWAACS 2.508 -

Exposição ao Risco Operacional - RWAOPAD

Adicional de Conservação de Capital Principal - 
ACP Conservação

Adicional Contracíclico de Capital Principal - 
ACP Contracíclico

355.797

23.669

420.994

51.331

Risco Banking - RBAN 69.053

-

44.611

-

Valor da Margem 368.659531.910

Índice de Basileia Banpará - IB 20,81%23,29%
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Gestão dos Riscos

Estrátegia para redução da 
inadimplência e superendividamento
 GRI G4-DMA | G4-DMA (Antigo FS16) | G4-PR1

Nossas estratégias de gestão de riscos voltadas para reduzir o superendivida-
mento e inadimplência são solidificadas por meio de normatizações, sistemas, 
automatizações e mecanismos de travas, além de análises das propostas de re-
negociação e confissão de dívida, com objetivo de flexibilizar os parâmetros de 
negociação.
O superendividamento dos clientes pessoa física é monitorado constantemente e 
sua mitigação ocorre por meio de sistema que totaliza suas obrigações relacio-
nando-as com a respectiva capacidade de pagamento. O sistema totalizador de 
crédito demonstra o endividamento global do cliente dentro da Instituição e esta-
belece um percentual máximo de comprometimento de renda, mitigando assim 
o risco social.

Para mitigação do risco socioambiental das operações de crédito relacionadas 
aos clientes pessoa jurídica é adotada a aplicação do questionário socioambien-
tal, bem como pesquisa de conformidade socioambiental.
Nossos mecanismos de cobrança previstos nos instrumentos normativos internos 
preveem cronologicamente ações a serem executadas conforme a faixa de atra-
so do cliente.

Sistema de Segmentação de Clientes

Esse mecanismo nos possibilita atendermos de forma mais adequada e de acor-
do com o perfil de cada usuário.

Cartilha Educação Financeira 

Disponibilizada no site institucional, essa cartilha aborda os principais conceitos 
sobre planejamento financeiro, orientações sobre orçamento familiar, tomada de 
crédito responsável e incentivo a investimentos, visando evitar o superendivida-
mento, e proteger os clientes contra adversidades como desemprego e perda de 
renda que possam ocasionar exclusão social.

AÇÕES DE
COBRANÇA

TELEFONEMAS NEGATIVAÇÃO

VISITAS
CARTAS

COBRANÇA
JUDICIAL

 » Índice de Inadimplência

2,03%O Índice de 
Inadimplência

é de

Percentual de
cobertura de 172%,

valor que o Banco mantém para fazer face às perdas 
prováveis é aproximadamente 1,7 vezes a inadimplência
 do período.

A provisão para créditos de liquidação
duvidosa  representa 3,51% da carteira
de crédito, menor em 0,5%, comparado 
a 2016. 
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Gestão dos Riscos

Destaques em 2017
• Criação de uma mesa de crédito especializada.
• Para análise das propostas de renegociação e confissão de dívida, com 
objetivo de profissionalizar as análises e flexibilizar os parâmetros de nego-
ciação.
• Priorização do Projeto de Gestão de Inadimplência.
• Implantação do sistema “Processmaker”.
• Alteração no fluxo das propostas de renegociação.
• Esse mecanismo trouxe mais agilidade ao processo de renegociação e 
consequente aumento no número de operações efetivadas por meio de no-
vos parâmetros pré-aprovados.
• Este mecanismo irá proporcionar automatização do processo de rene-
gociação desde a inserção da proposta até os comitês deliberativos e for-
malização da operação. Também promoverá de forma automática a trava 
sistêmica que impedirá clientes que possuem acordo de confissão de dívida 
em curso de contratarem outros produtos de créditos. Além disso, o sistema 
irá gerar relatórios de acompanhamento da régua de cobrança, que permiti-
rão a proposição de melhorias futuras. A conclusão da primeira etapa desta 
ferramenta está prevista para o primeiro trimestre de 2018. Esta ferramenta 
é responsável pelo envio das propostas de renegociação de dívidas e anexa-
ção de documentos pertinentes. Sua implementação contribuiu para redução 
do fluxo manual e reforçou a segurança da informação em virtude do regis-
tro e da guarda das fases da deliberação da operação.

Para 2018
• Desenvolver Modelo de Score na área de Cobrança.
• Práticas de competência de cobrança por meio de modelos de risco de 
crédito e acompanhamento pós-concessão.
• Estratégias de cobrança com o uso de Collection Score.
• Redução da PDD (Provisão para Devedores Duvidosos).
• Regras eficientes de priorização.
• Criar medidas preventivas e reativas com o apoio de Behavior Scoring.
• Medidas de Mitigação de Risco.
• Redução de Churn.
• Possível perda de principal (CDC, Crédito Consignado, Cheque Especial, 
Cartão de Crédito).
• Deterioração do bem (automóveis, imóveis).
• Estimar o valor ao longo do tempo de seus clientes - As instituições têm 
hoje o grande desafio de estimar o valor ao longo do tempo de seus clientes 
(uso de modelos de LifeTime Value – LTV).
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Auditoria Interna
GRI G4-DMA (Antigo FS4)

O propósito da Auditoria Interna é avaliar os processos de gestão de forma in-
dependente, objetiva e criteriosa, considerando as estratégias, objetivos e riscos 
do negócio, de forma a agregar valor à organização e contribuir para melho-
ria e eficácia da estrutura de governança, gestão de riscos e controles internos. 
A Auditoria Interna também monitora a implementação das recomendações ou 
ações corretivas oriundas dos trabalhos de auditoria, com o objetivo de verificar 
as providências, aferir seus efeitos e aumentar a probabilidade de resolução dos 
problemas identificados.
A Política de Auditoria Interna é revisada anualmente e aprovada pelo Conselho 
de Administração e suas diretrizes estão alinhadas à Resolução CMN n° 4.588/2017 
que dispõe sobre a atividade de Auditoria Interna nas Instituições Financeiras e às 

Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna. 
Para o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria são utilizadas metodologias 
padrão para a prática profissional aplicadas nas principais etapas do trabalho:

A Auditoria Interna faz uso também de matriz de risco para avaliação dos pontos 
de auditoria, com parâmetros para avaliação do IMPACTO (Financeiro; Imagem; 
Estratégia; Legal e Tecnologia) do risco e parâmetros para mensurar a PROBABI-
LIDADE (Consistência; Tipo; Automatização; Supervisão e Formalização) de ocor-
rência, com base na avaliação dos controles testados. A combinação dos resul-
tados da avaliação do Impacto e da Probabilidade resulta no Grau de Exposição 
ao Risco.
Os trabalhos da Auditoria Interna desenvolvidos no período apresentaram êxito 
no cumprimento do Plano de Auditoria 2017. A Auditoria Interna atuou na revisão 
de seus processos, documentos e metodologias visando ratificar a autoridade 
e independência da auditoria interna e fortalecer o seu papel como 3ª linha de 
defesa. Iniciou as auditorias operacionais nos processos e agências definidos no 
PAINT/2017, e realizou follow-up trimestral objetivando o acompanhamento da 
implementação das recomendações da auditoria e, consequentemente, o apri-
moramento dos controles internos estabelecidos para mitigar os riscos inerentes, 
o que servirá de parâmetro para os próximos ciclos de auditoria.
Nesse sentido, podemos inferir que os principais benefícios decorrentes da atu-
ação da Auditoria Interna referem-se ao fortalecimento da gestão e assessora-
mento da Administração, por ocasião da realização das auditorias operacionais 
e especiais, com reporte das deficiências de controles identificadas e recomen-
dações de providências a serem tomadas para aprimoramento dos processos de 
governança, gestão de riscos e controles internos.
Para o ano de 2018, a meta de trabalho é desempenhar as atividades de forma 
alinhada ao planejamento estratégico do Banco, com trabalhos baseados em 
riscos considerando a estrutura de governança, controle interno e gerenciamento 
de riscos corporativos. Além disso, buscar, com base nos princípios de Competên-
cia e Zelo Profissional, bem como da Qualidade e Melhoria Contínua, o desenvol-
vimento contínuo do time de auditores internos, para o adequado desenvolvimen-
to dos trabalhos de auditoria. 

Metodologia de
Auditoria
Para seleção dos processos ou áreas 
a serem auditados, são considerados:

Universo Auditável

Premissas de risco para seleção dos 
processos/áreas e agências a
serem auditadas

Planejamento

Trabalho 
de Campo

Comunicação

Follow-up
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Controles Internos, Compliance e PLD
GRI G4-SO3 | G4-SO5 | G4-SO7 | G4-SO8

Com foco no adequado gerenciamento dos riscos corporativos, nossa gestão dos 
controles internos é estruturada segundo o Coso II, por meio da utilização de 
instrumentos para identificação, avaliação e monitoramento dos riscos, resguar-
dando os recursos e buscando diminuir as ocorrências de perdas e contribuir com 
o alcance dos objetivos estratégicos.
A atuação da conformidade tem por finalidade garantir a nossa aderência aos 
normativos e premissas externas e internas, com o propósito de reduzir ao máxi-
mo a materialização das ameaças inerentes ao não cumprimento das regulariza-
ções impostas à atividade-fim.

Nosso objetivo é estabelecer um setor de conformidade com 
caráter não somente reativo, mas principalmente preventivo, 
mitigando os riscos de Compliance.

Neste contexto, monitoramos os normativos diariamente, atuamos na divulgação 
interna e ativação de plano de ação às novas demandas legais ou para regulari-
zação. Além disso, fornecemos orientação aos funcionários sobre comportamen-
tos éticos e em conformidade com a legislação por meio de e-mails, por telefone 
e pareceres, como mecanismo preventivo de manter a ética e a integridade.
Com intuito de fortalecimento da Instituição e combate à corrupção, disponibiliza-
mos o Canal de Denúncias no site institucional, mecanismo para os funcionários, 
clientes e fornecedores denunciarem suspeitas, más condutas e/ou violações das 
nossas políticas, de forma confidencial.
A gestão da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Anticorrupção está alinhada à 
legislação, normas e melhores práticas nacionais e internacionais, buscando as-
segurar que nossas atividades sejam conduzidas em um ambiente de controles 
adequado à prevenção de indícios e crimes relacionados à lavagem de dinheiro e 
a corrupção, por meio de políticas, procedimentos internos, ferramentas, organi-
zação e treinamentos adequados, que minimizam os riscos de utilização de seus 

produtos e serviços na prática de atividades ilícitas.
Nossos controles internos são testados por meio das autoavaliações periódicas 
realizadas por todas as unidades (matriz e agências), cujas fragilidades identifi-
cadas geram contramedidas, os planos de ação. Também há elaboração e ativa-
ção de planos de ação para a implantação de novos controles ou aprimoramento 
dos controles já existentes. Realizamos o monitoramento do cumprimento, por 
parte dos gestores, das medidas de controles implantadas, com vistas a garantir 
a manutenção da efetividade e consistência dos controles internos da Instituição. 
As Políticas de Conformidade e de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Anticor-
rupção e o Código de Ética e de Conduta são os normativos balizadores, respon-
sáveis pelas diretrizes norteadoras das funções compliance, prevenção lavagem 
de dinheiro, de anticorrupção e integridade. Esses instrumentos normativos são 
institucionalizados e comunicados a 100% dos funcionários.

Resultados Alcançados
• Mapeamento dos processos e atividades de 29 áreas

• Revisão do mapeamento de 12 processos (matriz e agências)

• Mapeamento dos controles de 20 áreas 

• Revisão dos controles de outros oito processos

• Elaboração da Política Institucional de Controle Interno

• Reformulação do setor de Compliance

• Ampliação do número de analistas no setor de Compliance 

• Redefinição dos processos e procedimentos de Compliance 

• Readequação de metodologia de conformidade

• Divulgação da Política de Conformidade (Compliance)

• Reformulação do sistema de rastreamento de capitais ilícitos

• Readequação da metodologia de análise de PLD
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• Aderência a Circular do Bacen n° 3.839/2017, com a obrigatoriedade de provi-
sionamento de saques em espécie com antecedência mínima de 3 dias

• Adoção de procedimentos reforçados e diligência na Politica de Prevenção 
a Lavagem de Dinheiro de clientes registrados nas listas restritivas: interna e 
nacional (CGU, CEI)

Para 2018
• Revisão da metodologia de atuação dos Controles Internos
• Adequação à atual resolução de gerenciamento de riscos (Resolução 
CMN n° 4.557/2017)
• Divulgação da Política Institucional de Controle Interno
• Elaboração do Manual de Controles Internos
• Levantamento e mapeamento dos riscos de Compliance
• Construção e implantação do Programa de Compliance
• Elaboração do Manual de Compliance
• Composição dos relatórios de Compliance internos e externos
• Revisão do Código de Ética e Conduta Institucional
• Implementação da Matriz de Risco no sistema de monitoramento de ca-
pital ilícito. Criação de novas funcionalidades no sistema de monitoramento 
de capital ilícito
• Automatização de reporte de movimentação em espécie ao SISCOAF

No período não foram identificados casos confirmados de corrupção, inclusive 
casos de empregados demitidos ou punidos por corrupção, nem registramos pro-
cessos judiciais públicos relacionados à corrupção movidos contra a organização 
ou seus empregados. Ressaltamos que os casos são considerados “confirmados” 
após a decisão definitiva da Presidência, pela aplicação da penalidade corres-
pondente à infração cometida.
E ainda, não há registro em nossos sistemas de controle, de ações judiciais, em 
que o Banpará seja parte, movidas nos termos de leis nacionais ou internacionais 
concebidas principalmente com a finalidade de regulamentar práticas de concor-
rência desleal, antitruste ou monopólio.

Sanções
Estamos sujeitos às mais variadas formas de multas e sanções pelo exercício de 
nossas atividades de “Conteúdo Específico Social”, junto aos órgãos fiscalizado-
res.
No período, recebemos dois Autos de Infração de Órgãos de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon). Mas, não recebemos multa ou sanções não monetárias, 
nem houve processos contra o Banco, movidos por meio de mecanismos de arbi-
tragem, de Órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor, ou Órgãos de Proteção 
ao Crédito. Todavia, recebemos multas e penalidades em virtude principalmente 
do descumprimento de leis e normativos, aplicadas pela Polícia Federal, referente 
à segurança bancária e pela Fazenda Federal, Estadual e Municipal sobre presta-
ção ou alteração de informação fora do prazo, totalizando o valor R$ 263.701,46.
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ABDE – Associação Brasileira de Desenvolvimento

ABDE – Associação Brasileira de Economia e Direitos

ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

ABBC – Associação Brasileira de Bancos

ABECIP – Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança

ASBACE – Associação Brasileira dos Bancos Estaduais e Regionais

ABECS – Associação Brasileira de Cartão de Crédito

ACP – Associação Comercial do Pará

ABRH – Associação Brasileira de Recursos Humanos

FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos

FGC – Fundo Garantidor de Crédito

Participamos Endossamos

Códigos da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA) Código de Ética

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

Código de Distribuição de Produtos de Varejo

Adoção da Tabela de Preços de Serviços da SEDOP

SINAP (Sistema Nacional de Preços)

Mecanismos de Relacionamento 
e Denúncias
GRI G4-27 | G4-PR5

Nosso compromisso é obedecer ao Código de Ética e de Conduta 
Institucional, primando pela satisfação e fidelização dos nossos 
clientes.

Código de Ética e de Conduta Institucional
GRI G4-56

Obrigatoriedade de assinatura de Termo de Responsabilidade por 100% dos 
funcionários.
O nosso Código de Ética e de Conduta Institucional foi atualizado em 2017 e di-
vulgado periodicamente ao corpo funcional, além de estar disponível perma-
nentemente na Intranet. O objetivo do documento é estabelecer um conjunto de 
princípios e regras de conduta comportamentais, para conduzir o bom relaciona-
mento entre a Instituição e as diversas partes interessadas. Todos os funcionários, 
independente de hierarquia funcional devem se comprometer com as diretrizes 
estabelecidas no Código, por meio da assinatura de Termo de Responsabilidade.

Compromisso com Iniciativas Externas
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Ouvidoria

Priorizamos proteger a privacidade dos nossos clientes. Não identificamos ne-
nhuma queixa relativa à violação de privacidade, quer seja por partes externas 
ou por órgãos reguladores, e tampouco casos de furtos ou perdas de dados dos 
nossos clientes.
O Sistema de Ouvidoria mensura os assuntos discriminados por “temas” definidos 
pela “Carta-Circular n° 3.298”, sem referência aos assuntos “direitos humanos” e 
“impactos ambientais” especificadamente, embora algumas situações eventuais 
possam apresentar sutilizas que envolvam os temas, porém sem discriminação 
de registros por processamento de dados. 

Considerando a atividade comercial que desenvolvemos, estamos sujeitos às 
mais variadas formas de queixas e reclamações relacionadas a impactos na so-
ciedade. Entretanto, buscando a satisfação dos nossos clientes, tratamos cada 
caso isoladamente com a relevância e atenção que merecem, minimizando os 
impactos na sociedade.
Reclamações junto ao Procon, Defensoria Pública e Ministério Público Estadual:
• Processadas: 44
• Solucionadas: 2
• Em tramitação: 42

Ouvidoria

100% das demandas
recebidas e atendidas 
no prazo

Sistema RDR
(Banco Central do Brasil)

Portal da Transparência
do Governo do Estado do Pará

Pelos acessos internos
Pelo Site Banpará, por meio 
do link Portal Ouvidoria
Por e-mail à 
ouvidoriabanpara@banparnet.com.br
Por DDG 0800-280-9040
Presencialmente no endereço da Sede Banpará – 6º. Andar
Por Fax
Por correspondência

Outros sites particulares

Por sites externos
Site da Febraban
Conte Aqui

Fale Conosco

473 Demandas
344 Improcedentes
89 Procedentes Solucionadas
40 Informativas(Governo Digital/SIC.PA)
56,03% Acesso Canais Externos (Bacen/SIC.PA/Outros)
43,97% Acesso Canais Internos (0800/site/presencial/Outros)
87,95% são Reclamações
95,56% Demandas de PF
4,44% Demandas de PJ
79 Demandas recebidas e tratadas, sem protocolo preliminar
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Canais Eletrônicos
GRI G4-27 | G4-FS14 | G4-PR5

Nossa forma de relacionamento por Canais Eletrônicos está fundamentada em 
alcançar os objetivos previstos na nossa missão, de acordo com as diretrizes es-
tabelecidas no Código de Ética, no Planejamento Estratégico da Instituição e ali-

nhado as práticas de mercado, primando pela qualidade no atendimento presta-
do, a satisfação do cliente e a otimização dos resultados.
Por isso, realizamos acompanhamento periódico, a fim de medir o desempenho e 
a capacidade de atendimento dos nossos agentes e dos canais em geral.

Central Banpará Serviço De Atendimento 
Ao Consumidor (SAC)

Banpará Digital

Internet Banking

Aplicativo Mobile

Aproximadamente 3,8 milhões transações 

Mais de R$ 2,6 bilhões foram movimentados no Canal 

Liquidação de Empréstimo e Pagamento de Boleto Bancário

são as transações mais utilizadas.

Aproximadamente 3,3 milhões transações 

Mais de R$ 363 milhões foram movimentados no Canal

Crescimento de 127% no volume transacionado em relação a 2016

Saque e Pague

384 Pontos de Atendimento

Aproximadamente 12 milhões transações 

Saque e Saldo em Tela são as transações mais utilizadas

Reclamações:

32 mil ligações
atendidas – personalizado

90% das demandas
atendidas no
primeiro contato

Processadas: 4.554

Solucionadas: 4.372

Depósito de dinheiro em lote, online e real time 

Emissão de cartão (com chip) de conta corrente/poupança 

Emissão de cheque 

Atendimento de dúvidas por vídeo chamadas,

conceito digital inovador no relacionamento com o cliente

4,5 mil chamadas por vídeo atendidas no Espaço Digital.
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Central Banpará

• Realização do acompanhamento Pós Venda do Seguro Auto
• Atualização de cadastro PF
• Atendimento Lojista não domiciliado
• Consulta de boletos registrados na base centralizadora da CIP

SAC

• 99% das demandas solucionadas

Canais Digitais

• Transação de consulta e aplicação/resgate em CDB a qualquer hora via 
Internet Banking. 
• Crescimento de 127% na quantidade de transações realizadas via Mobile 
Banking em relação a 2016.
• Crescimento de 37% na quantidade de transações realizadas via Internet 
Banking Pessoa Jurídica em relação a 2016.

Para 2018
• Ampliação da capacidade de atendimento na Central Banpará
• Maior disponibilidade dos canais de atendimento personalizado, com re-
dução do tempo de espera em fila, assim como das taxas de abandonos de 
chamadas de clientes em espera
• Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle gerenciamento dos aten-
dimentos
• Lançamento do Novo APP Pessoa Jurídica
• Implementação de novos serviços e novas transações nos canais digitais

74,17% Índice de satisfação com a Organização como um todo 
(Pesquisa de Satisfação do Cliente). GRI G4-PR5

Metodologia de gestão
• Atendimento à legislação
• Princípios da responsabilidade, impessoalidade, ética e transparência
• Padronização dos procedimentos de atendimento
• Atendimento eficaz a clientes e usuários, primando pela cortesia, presteza 
e tempestividade nas ações
• Acompanhamento, avaliação e controle do atendimento prestado pelos 
Canais de Atendimento Eletrônico
• Sigilo, integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações

Objetivos alcançados
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Nosso Crescimento e o 
Desenvolvimento do Estado
GRI G4-8 | G4-13 | G4-EC7 | G4-FS13 | G4-FS14

Somos uma instituição financeira que tem como visão ser o Banco regional que 
gera os melhores resultados econômicos e sociais. Sempre buscando espaço de 
forma competitiva e foco no compromisso de ser parceiro do crescimento do 
Estado do Pará. 
Atualmente, nossa concentração tem sido na expansão das nossas unidades, fo-
cando nos municípios do interior, principalmente nos que não possuem instituição 
financeira atuando. Esse investimento leva também a bancarização da popula-
ção que coopera com o desenvolvimento local à medida que favorece a circula-
ção da renda na cidade e além de que, os residentes não precisam se deslocar 
para outros municípios.

Estamos desenvolvendo um projeto que visa em 2018 levar ao interior do Estado 
24 novas redes de fibra ótica que irá melhorar o atendimento nas localidades 
que até então utilizam a comunicação via satélite, solução de alto custo e baixo 
desempenho.

Instalação de nove unidades novas

147 unidades de 
atendimento 

entre 
agências e 

postos

115 agências
 15 na capital 

 100 no interior

8 agências 
inauguradas

13 agências 
mudaram de 

base física

98
municípios
 atendidos 1 unidade 

digital 
inaugurada

5 agências 
reformadas

Agência 
Augusto 
Correa

Agência 
Cachoeira 
do Arari

Unidade 
Digital 
(Belém)

Agência 
Ponta de 
Pedras

Agência 
Marabá
São Felix

Agência 
São Felix
do Xingu

Agência 
Trairão

Agência
Tome Açú
Quatro Bocas

Agência 
Aurora
do Pará

314.733  Clientes Pessoa Física ativos

11.892 Clientes Pessoa Jurídica ativos

60.702 Novas contas Pessoa Física

3.916 Novas contas Pessoa Jurídica
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A unidade digital é uma referência no mercado financeiro por ser a primeira pla-
taforma bancária totalmente digital do Brasil. Localizada no Boulevard Shopping 
Belém, foi inaugurada em fevereiro de 2017. 
Durante a inauguração houve uma palestra com o jornalista e apresentador Mar-
celo Tas intitulada “Inovação: a criatividade na era digital” onde foi explanado o 
fato de que é impossível ignorar que o digital já tomou conta do mundo.

O Banpará Digital possui equipamentos In Lobby Teller (ILT) 
tecnologia inédita no Brasil que representa um novo modelo de 
atendimento para o setor bancário.

Os clientes podem escolher usar os terminais eletrônicos sem ou com a interação 
de um atendente, possui scanner para leitura de documentos, dispensador de 
cédulas e transação para depósitos em cheque.
A unidade possui terminais de autoatendimento que recebem depósito em cédula 
da mesma forma que as ILT’s com o crédito on line em conta corrente (sem a ne-

Prêmio Finanças Mais Broadcast do jornal Estadão 

3º melhor banco de varejo do Brasil 

Prêmio Profissional de Tecnologia da Informação 

2017 do Fórum Editorial e Informática Hoje

Única empresa do Norte do país em 18 edições do prêmio 

a receber indicação e concorrer, graças às ações pioneiras 

em tecnologia com a implantação do Banpará Digital. 

Ainda na área da tecnologia, de acordo com os dados do Instituto Gartner (pes-
quisa nas áreas de Tecnologia da Informação) nós apresentamos evolução nos 
últimos 2 (dois) anos com previsão de superação dos índices nos aproximando do 
benchmarking mundial.

cessidade de envelope) e também imprimem cheques e cartões do Banco, evitan-
do que nossos clientes precisem ir até a agência de relacionamento para retirar 
cartão de crédito e débito. Além disso, possui duas salas de atendimento assis-
tido equipados com aparelhos de videoconferência, mesas e cadeiras, dotadas 
de isolamento acústico e visual oferecendo aos nossos clientes um atendimento 
personalizado como se estivesse em uma agência conversando com um gerente. 

Nossos clientes recebem atendimento personalizado por meio 
de videoconferência como se estivessem em uma agência 
conversando com o gerente.

Em 2017, continuamos crescendo. Consolidamo-nos no mercado em meio à crise 
e em 2018 pretendemos continuar crescendo garantindo destaque a nível nacio-
nal.

Unidade Digital: Primeira plataforma bancária totalmente digital 
do Brasil.



R
e

lató
rio

 d
e

 S
u

ste
ntab

ilid
ad

e
 20

17

36

Gestão de Negócios

(Project Management Body Of Knowledge). Este guia é baseado em processos 
agrupados em dez áreas de conhecimento utilizado no sistema de gerenciamen-
to de projetos denominado Project Builder.
Em 2017, foram entregues oito projetos comerciais estratégicos resultando no in-
cremento do portfólio de produtos e serviços do banco:
• Implantação de novos seguros de vidas em parceria com a Seguradora Su-

lamérica que proporcionou o incremento na receita de serviços;

• Implantação da comercialização dos títulos de capitalização, denominado 
Banpará CAP com resultados motivadores para a carteira de vendas;

• Implantação dos produtos Escrow Account Banpará e expansão da parceria 
no Programa de Fidelidade Bcard, com a entrada de mais um parceiro, a In 
Mais;

• Desenvolvimento do sistema legal de centralização de pagamentos regula-
mentados pela FEBRABAN, que propiciou melhor monitoramento para as ins-
tituições otimizando o controle de recebimento de cartões;

• Integração de mais um meio de pagamento para os nossos correntistas por 
meio do adquirente Cielo e o cumprimento da demanda legal da FEBRABAN a 
respeito da centralização de boletos que visa a redução de fraudes e melhor 
gestão da carteira de recebíveis.

As informações de rotulagem não se aplicam aos nossos produtos e serviços, 
porém destacamos que, em atendimento ao direito à informação do consumidor, 
fornecemos os requisitos mínimos referentes às leis, normativos de órgãos disci-
plinadores ou reguladores, como por exemplo, taxas, tarifas, forma de cobrança 
e condições da operação.
Não identificamos multas aplicadas em razão de não conformidade com leis e 
regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços.

Os projetos classificados como expandidos e melhorados foram o In Mais Bcard 
com a inclusão de mais um parceiro o que aumentou na opção de transferência 
de pontos para o cliente proveniente do acúmulo do Programa Fidelidade Bcard 
e a melhoria dos seguros de vida em parceria com a seguradora Sulamérica.

Para 2018
Nossa meta é entregar nove projetos:

• Previdência Complementar 
• Cartão Benefícios 
• Financiamento IPVA
• Abertura da Conta Digital
• Seguros Odonto e Viagem
• Seguro Prestamista Banparacard
• Serviço de Custódia de Duplicatas
• Serviço de Custódia de Cheques
• Serviço de Protesto de Títulos

Produtos e Serviços
GRI G4-4 | G4-9 | G4-13 | G4-24 | G4-25 | G4-27 | G4-EC8 | G4-HR5 | G4-DMA | G4-PR1 | 

G4-PR3 | G4-PR4 | G4-PR9 | G4-DMA (Antigo FS15)

O desenvolvimento de nossos projetos comerciais estratégicos segue as diretrizes 
da Política de Desenvolvimento e Melhoramento de Produtos e Serviços Comer-
ciais Estratégicos que está em consonância ao nosso Planejamento Estratégico.
Foi adotado como guia para o desenvolvimento de projetos comerciais estra-
tégicos as melhores práticas em gerenciamento de projetos segundo o PMBOK 
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BANPARÁ CAP
É o nosso título de capitalização. Trata-se de títulos 

de crédito em que uma parte dos pagamentos 

realizados pelo cliente é usada para formar um 

capital e o restante dos valores é usado para custear 

sorteios e despesas administrativas das sociedades 

de capitalização. Ao final do prazo definido na 

contratação, o valor pago é devolvido ao cliente com 

uma atualização norteada por uma taxa referencial 

e ao longo do tempo de duração do título, o cliente 

também concorre a sorteios periódicos de prêmios. 

Entretanto, mesmo, existindo uma atualização do 

saldo pago, o produto não é caracterizado como 

investimento, nem pode ser vendido desta forma. O 

produto Banpará CAP possibilita a comercialização 

dos títulos de capitalização da empresa parceira 

(Icatu) aos clientes Pessoa Física e Pessoa Jurídica, 

de acordo com planos e regras pré-estabelecidas 

entre banco e parceiro, referentes a prazos, valores, 

parcelas e prêmios.

O Escrow Account é uma conta de garantia disponível 

para transação entre as partes envolvidas: Comprador 

(devedor, cliente exportador) e Vendedor (credor, 

cliente fornecedor) em uma operação de câmbio, 

na qual o valor depositado garante o pagamento 

do vendedor/credor após a entrega da mercadoria 

negociada dentro do prazo estipulado na negociação, 

de forma que o valor depositado em conta não 

poderá ser transacionado até o final do contrato 

realizado entre as partes.

Trata-se de serviço que disponibilizou aos nossos 

clientes mais opção de programa de fidelidade, em 

parceria com a empresa In Mais, que possui como 

principal benefício o cash back (troca por crédito em 

dinheiro). Mediante a Campanha de Fidelidade Bcard, 

o participante pode adquirir pontos na rede Bcard, 

transferir pontos para o programa In Mais e efetuar 

resgates em dinheiro ou produtos e serviços.

A segmentação de cliente pessoa física foi 

disponibilizada com objetivo principal de selecionar 

correntistas na base atual do Banco distribuindo-os 

em níveis de relacionamento, utilizando o critério da 

renda e montante investido no banco, com vistas na 

geração de resultado financeiro e de imagem mais 

expressivos junto a clientes com poder aquisitivo 

mais elevado. A segmentação nos permitiu , atuar 

com foco no relacionamento junto ao cliente, com 

atendimento personalizado, a fim de que o mesmo 

obtenha melhorias consideráveis de rentabilidade 

tanto para o Banco quanto para o cliente.

Vantagens do produto: Diversificação do portfólio 

de serviços e produtos; Prospecção de novos clientes 

para o Banco; Fidelização dos clientes do banco; 

Aumento da captação de recursos; Geração de novas 

oportunidades de negócios; Adequação do Banpará 

ao mercado; Oportunidade de novas receitas.

Vantagens do produto: Programa de recompensas 

com o diferencial da troca de pontos por crédito em 

dinheiro; Fidelização de clientes pela expectativa de 

ganho de pontuação e seus benefícios; Incentivo ao 

cliente para a utilização da Rede Bcard.

Vantagens do produto: Direcionar ações específicas 

para fortalecer o relacionamento do banco/cliente; 

Alinhar-se às tendências de mercado; Definir produtos 

e serviços mais assertivos; Desenvolver estratégias 

de marketing mais eficientes; Agregar valor a marca 

Banpará.

IN MAIS BCARD

ESCROW ACCOUNT 

Vantagens do produto: Aumento da receita de 

câmbio.

SEGMENTAÇÃO DE 
PESSOA FÍSICA

Lançados em 2017
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É uma demanda legal do Banco Central que instituiu 

a entidade da “Instituição Domicílio” nos arranjos 

de pagamentos. Esse é o papel que nós passamos 

a exercer após a implantação da mesma, em 

relação a estabelecimento, bandeiras de cartões, 

credenciadoras, entre outros. Com a disponibilização 

do serviço em questão, os estabelecimentos 

comerciais poderam instituir conta corrente no 

Banpará para receber os valores transacionados em 

crédito.

Atualmente nós comercializamos seguros de vida, 

auto e residencial com empresa parceira. A melhoria 

dos seguros em questão foi desenvolvida para 

Seguros Vida, denominados Vida Simples, Vida 

Preço Fixo e Acidentes Pessoais. A disponibilidade 

dos seguros ofertados pelo Banco proporcionou aos 

nossos clientes  novas regras para o seguro, maior 

cobertura, melhor forma de contratação, débito 

on line abrangeu maior quantidade de profissões e 

outras melhorias. Os Seguros Vida passaram a ser 

comercializados em sistema próprio denominado 

Gestão de Seguros Banpará, o que permitiu melhor 

gestão e rapidez na troca de arquivos junto a 

seguradora parceira, facilitando a operacionalização 

do produto para os clientes do Banco.

A Nova Plataforma de Cobrança foi uma demanda 

desenvolvida para atender demanda legal oriunda 

da FEBRABAN. Trata-se da modernização do 

sistema de boletos de pagamento, objetivando 

trazer mais segurança e agilidade para a sociedade. 

A Nova Plataforma visou primeiramente o Cadastro 

Centralizado dos Beneficiários, permitindo as 

instituições financeiras avaliar novos convênios ou 

liberações de créditos oriundos de pagamentos de 

boletos de cobrança. Posteriormente ao Cadastro 

Centralizado, foi implementada a Centralização 

da Base e Validação do Boleto e Beneficiário, 

Reformulação do Código de Barras e Recebimento 

do Boleto Vencido no Interbancário. A partir dessas 

implementações, ocorreu a padronização dos boletos 

de cobrança com o registro na Câmara Interbancária 

de Pagamentos – CIP, onde são condensadas todas 

as informações pertinentes a boletos de cobrança.

Trata-se da disponibilização de mais um meio de 

pagamento para os correntistas do Banpará, com o 

objetivo de permitir que a Rede BCard seja utilizada 

nos meios de captura da adquirente Cielo, mediante 

contratação para o serviço de VAN por meio de 

contrato privado, aprimorando internamente a 

gestão de venda, retaguarda e monitoramento da 

Rede BCard.

Vantagens do produto: Maior controle sobre os 

pagamentos tanto para a Instituição Domicílio (no 

caso o Banpará), quanto para o estabelecimento 

comercial; Maior facilidade para as credenciadoras 

de cartões se integrarem aos bancos; Maior facilidade 

ao banco como Instituição Domicílio de receber os 

valores transacionados pelas credenciadoras.

Vantagens do produto: Ampliação de aceitação de 

profissões; Agilidade no pagamento.

Vantagens do produto: Possibilitar as instituições 

financeiras realizar ações de prevenção e controle 

de fraudes; Permitir pagamentos de boletos vencidos 

em instituição financeira participante da Câmara 

Interbancária de Pagamentos – CIP. 

Vantagens do produto: Fidelizar clientes garantindo 

a sustentabilidade da Rede Bcard; Aumento da 

capilaridade da Rede Bcard; Incremento de receita 

com tarifas.

INSTITUIÇÃO DOMICÍLIO BCARD MAXXVAN CIELO NOVA PLATAFORMA
 DE COBRANÇA

MELHORIA DOS  
SEGUROS DE VIDA 
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Crédito Comercial Pessoa Física

Estamos realizando estudos para melhoria e alavancagem dos produtos Pessoa 
Física, bem como para o cartão de crédito, para implantação em 2018.

Resultados Alcançados
• Conclusão do projeto Totalizador de Crédito, para todas as linhas de cré-
dito de Pessoa Física, objetivando consolidar o comprometimento dos nossos 
clientes Pessoa Física, em consonância às diretrizes de consumo responsável 
e crédito consciente.
• Implantação de novas linhas de crédito comercial Pessoa Física.
• Entrega da funcionalidade de Parcelamento Automático do saldo rotati-
vo, em conformidade com a Resolução BACEN nº 4.549/2017.
• Desenvolvimento de novas funcionalidades dos produtos de crédito co-
mercial Pessoa Física.

Valor (R$)

Incremento de
228.076.512 

Ano

2016                        2017

3.484.053.303

3.712.129.815 Consignado

Banparacard

Cheque Especial

Outros Produtos PF

Bcard

Cartão de Crédito

Movimento (R$)

2.683.924.154

944.877.859

Total de
 operações

135.156

306.468

Quantidade
 vendida

Movimento (R$) Total de
 operações

Quantidade
 vendida

Movimento (R$) Total de
 operações

Quantidade
 vendida

Movimento (R$) Total de
 operações

Quantidade
 vendida

Movimento (R$) Total de
 operações

Movimento (R$) Total de
 operações

Quantidade
 vendida

75.074

30.292

4.262.135. 743 1.530

48.793.047 22.329 3.339

30.272.620 26.031 93.724

100.575.452 804.308

Para 2018
• Crescimento de 9,8% da Carteira de Crédito Comercial Pessoa Física, for-
talecendo produtos com menor aceitação para os nossos clientes e ajustar 
os produtos que já apresentam uma boa rentabilidade.

Resultado dos Negócios
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Crédito Comercial Pessoa Jurídica

O Cheque Empresarial é uma modalidade de empréstimo rotativo, onde o limite 
de empréstimo concedido considera a capacidade de pagamento da empresa.
• Mínimo: R$ 5 mil;

• Máximo: R$ 150 mil.

O Capital de Giro é uma modalidade de crédito parcelado, destinado a empresas 
de todos os portes que desejam aumentar o seu capital de giro. O limite de em-
préstimo concedido considera a capacidade de pagamento da empresa.
• Mínimo: R$ 5 mil;

• Máximo: R$ 500 mil.

O Banpará Giro rápido Pessoa Jurídica é uma modalidade de empréstimo, desti-
nado aos nossos clientes Pessoa Jurídica correntistas que possuem contrato ati-
vo de prestação de serviços, administrativos (com órgãos da esfera federal/esta-
dual/municipal). O valor do limite a ser concedido varia em função das garantias.

Saldo 
R$ 3.007 mil 1

2

3

4

5
6

7

Cheque Empresarial
R$ 1.743 mil (78 operações)

Capital de Giro
R$ 24 mil 
(4 operações)

Giro Rápido
R$ 1.239 mil
(2 operações)

Rede Bcard
capilaridade dobrou - 4.910
estabelecimentos comer-
ciais ativos aptos a  aceita-
rem os cartões do Banpará 
nas funções débito e crédi-
to  Receita R$ 1.850 mil.

movimentando 
R$ 86 mil.

Cartão Combustível PJ
834 transações

Arrecadação
 de serviços 

Pessoa Jurídica 
(Folha de Pagamento)

R$ 3.535 mil.

Arrecadação de Serviços Pessoa Física e Pessoa Jurídica

Arrecadação em serviços Pessoa Física e Pessoa Jurídica 

Quantidade movimentada

Boletos

2.876.639

1.521.362.168

2.668.573

2.700.897.180

Arrecadação

153.633

44.150.487

Débito Automático

Valores movimentados
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Câmbio

Operações cresceram mais de 50% no período de 2016 a 2017.

Câmbio Pronto Financeiro

Conversão da moeda estrangeira em 
moeda nacional mediante taxa do 
momento para exportadores e importa-
dores. 571 operações 
realizadas - volume transacionado em 
USD/EUR$ 42.123 mil (R$ 133.526 mil).

Câmbio Pronto Comercial

Câmbio Pronto Turismo

Compra e venda de moeda 
estrangeira espécie para 
atendimento de necessidades de turismo e com-
promissos no 
exterior. 1.613 operações 
realizadas - volume transacionado em USD/EUR 
$ 3.063 mil (R$ 10.658 mil).

Conversão da moeda estrangeira em 
moeda nacional mediante taxa do 

momento para Pessoas 
Jurídicas e Pessoas Físicas em geral. 

688 operações realizadas - volume 
transacionado em USD/EUR/CAD 

$ 11.631 mil (R$ 37.198 mil).

Adiantamento sobre
Contrato de  Câmbio (ACC)

Adiantamento em R$ de um 
contrato futuro de câmbio para cliente 

exportador na fase 
pré-produção. 1 operação - volume transa-

cionado em USD200 mil (R$ 648 mil).
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3.592 operações de microcrédito com recursos de terceiros. 

Fomento
GRI G4-FS13 | G4-FS14 | G4-PR1

Microcrédito Estadual e Municipal

O mercado de atuação é interno e regional, exclusivamente dentro do Estado do 
Pará. O atendimento é direcionado a micros e pequenos empreendedores da eco-
nomia popular dos municípios paraenses, com abrangência de todos os setores e 
atividades legais da economia local aderente.
Os Fundos e Programas de Desenvolvimento, no geral, são regulamentados em 
permissivos legais (Leis e Decretos) por seus respectivos gestores públicos, com o 
foco no atendimento às atividades econômicas “lícitas” de micros empreendedo-
res rurais e urbanos no estado do Pará.
Para casos de financiamentos que merecem um acompanhamento técnico dire-
cionado ou específico, os Fundos e Programas de Desenvolvimento, contam com 
as orientações das secretarias estaduais e municipais afins.
Uma das vertentes dos Fundos e Programas de Desenvolvimento tem como um 
dos objetivos, a inclusão social de pessoas de baixa renda na economia popu-
lar, oportunizando novas formas de trabalho e renda, neutralizando os impactos 
de lacuna social deixado pelo desemprego, e contribuindo de certa forma, com 
maior distribuição de renda nos municípios aderentes.
Está disponibilizado em nosso portfólio 2 produtos com a utilização do instituto do 
microcrédito com recursos de terceiros que são: os Fundos Municipais de Desen-
volvimentos e o Programa de Microcrédito do Governo Estadual.

 » Fundos

Ver o Sol (Belém): 
Lei Complementar Municipal n° 
01 de 20/10/1997 e 
Convênio nº 02 
formalizado com o Banpará em 
01/05/2006;

Fundosol (Xinguara): Lei Munici-
pal n° 621 de 17/07/2006, 
Decreto Municipal n° 955 de 
15/09/2009 e Contrato de 
Parceria nº 001 formalizado com 
o Banpará em 29/10/2009;

Banco do Povo de Moju: 
Lei Municipal n° 691 de 
07/05/2001, 
Decreto Municipal n° 100 de 
08/05/2001 e Contrato de 
Parceria nº 010 formalizado com 
o Banpará em 15/05/2009;

Credcidadão: 
Lei Estadual n° 5.674 de 
21/10/1991, 
Decreto n° 2.712 de 30/12/2010, 
Lei Ordinária nº 8.548 
de 09/10/2017 e 
Contrato nº 008/2014-NGPM 
formalizado com o Banpará em 
21/05/2014.

FMD Ananindeua:
Lei Municipal n° 2.243 de 
28/12/2006, 
Decreto Municipal n° 9.782 de 
23/05/2008 e Contrato de 
Parceria nº 005 
formalizado com o Banpará em 
23/05/2008;

1
Banco do Povo de Santarém: 
Lei Municipal n° 15.531 de 
04/01/2006 e Decreto Municipal 
n° 130 de 11/07/2006 e Contrato 
de 
Parceria nº 001 
formalizado com o Banpará em 
27/04/2009;

2

3
Funger Óbidos: 
Lei Municipal n° 3.459 de 
26/05/2008, 
Decreto Municipal n° 062 de 
26/05/2008 e 
Contrato de Parceria s/n forma-
lizado com o Banpará em 
21/08/2008;

4

5

6

7

1
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Microfinanças

O Banpará Comunidade é um programa de crédito financiado com recursos pró-
prios e com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais, fortalecer a cidadania 
e gerar emprego e renda. Proporciona a inserção competitiva dos microempreen-
dedores no mercado, contribuindo para fortalecer e ampliar suas atividades, au-
mentar seus ganhos financeiros e melhorar a qualidade de vida de suas famílias.
O mercado de atuação deste produto é exclusivamente dentro do estado do Pará. 
O atendimento é direcionado a empreendedores de micro e pequenos negócios 
com empreendimentos em funcionamento no mínimo seis meses, com abrangên-
cia de todos os setores e atividades legais da economia.
Para 2018, pretendemos retornar com as concessões de crédito do Banpará Co-
munidade para alavancar o saldo da carteira e aumentar as receitas do Banco.

Foram liberadas 1.155 operações de microfinanças no montante 
total de R$ 8.894 mil. Apesar da paralisação de concessão e 
renegociação do produto desde junho 2017 os valores recebidos 
alcançaram o montante de R$ 20.428 mil. 

Sobre saúde e segurança, destacamos as linhas de crédito Credcidadão Motota-
xista, que segue as normas e procedimentos de segurança definidos pelo órgão 
público regulador - Detran/PA, e Credcidadão Batedores de Açaí, que segue 100% 
os procedimentos de manuseio de alimentos definidos pelo órgão público regula-
dor – Sagri/PA. GRI G4-PR1

Financiamento com Recursos do BNDES e de Terceiros

O portfólio está formado por linhas de financiamento com recursos do BNDES, 
são elas: BNDES FINAME, BNDES AUTOMÁTICO e Programa ABC; e, com recursos 
de Terceiros: Crédito do Produtor.
O BNDES em suas operações indiretas repassa recursos a outras instituições fi-
nanceiras por meio dos Programas BNDES FINAME , BNDES AUTOMÁTICO e Pro-
grama ABC, com o objetivo de financiar projetos de investimentos, capital de giro 
destinado ao ciclo de produção de máquinas e equipamentos, aquisição e co-
mercialização de máquinas e equipamentos, à prestação de serviços de moder-
nização de máquinas e equipamentos instalados no país e para financiamento a 
projetos de redução da emissão de gases de efeito estufa na agricultura.
O mercado de atuação é exclusivamente dentro do estado do Pará e os setores 
abrangidos são: rural, florestal, industrial e agroindustrial, mineral e turismo. Os 
clientes são pessoas físicas (produtores rurais ou que atuam no setor agropecu-
ário) e pessoas jurídicas. Os impactos econômicos são favoráveis, devido princi-
palmente à geração de empregos diretos e indiretos pelas empresas financiadas.
O Crédito do Produtor é um Fundo formado com recursos de terceiros (Governo 
do Estado do Pará e VALE) com o objetivo de financiar empreendimentos econô-
micos de sociedades empresárias e cooperativas que possuam um caráter inova-
dor e que sejam de interesse estratégico para o desenvolvimento, diversificação e 
transformação da base produtiva do Estado do Pará promovendo a geração de 
postos de trabalho e de renda.
Os financiamentos do programa visam principalmente auxiliar no desenvolvimen-
to econômico da região onde a empresa financiada encontra-se instalada. Para 
tanto é avaliado 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 em 2017 duas empresas as quais seu funcionamento garante renda 
a região, agregando valor à cadeia produtiva local.   
As empresas financiadas sofrem fiscalizações nas quais um dos pontos a serem 
observados é a existência do trabalho infantil ou jovens expostos a trabalho peri-
goso.  Até o momento nenhuma das fiscalizações realizadas nas empresas finan-
ciadas apresentaram indícios dos casos citados acima.
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Em 2017 o Crédito do Produtor contratou três operações no valor 
total financiado de R$ 5.770 mil e obteve um montante de R$ 
1.369 mil de valores recebidos das operações contratadas.

Não houve operações com recursos do BNDES em 2017.

Para 2018
• Alavancar a carteira de financiamentos, utilizando recursos do BNDES, 
tendo como meta um saldo no valor de R$ 5 mil até o final do ano.

Crédito Rural

As principais linhas relacionadas ao crédito rural disponibilizadas pelo Banco são 
voltadas ao custeio agrícola e pecuário, comercialização e industrialização e para 
custeio de médios produtores rurais (PRONAMP), todas com recursos controlados 
obrigatórios. O financiamento a investimento com recursos obrigatórios está sus-
penso com base em determinação do Conselho Monetário Nacional.

Não houve operações de crédito rural em 2017.

Para 2018
• Alavancar a carteira de financiamentos com recursos do Crédito Rural, 
tendo como meta um saldo no valor de R$ 2 mil até o final do ano.

Captações

O nosso crescimento depende do equilíbrio entre crédito e captação. Em 2017 o 
nosso resultado de captação foi positivo em relação ao ano interior.

Fundos de Investimentos

Depósito de Poupança

Depósito A Prazo

Fic Tradicional

Quantidade

421

9

Extinto

430

5.083.303

666.309

Extinto

5.749.612

Valor MM

Poupança

Quantidade

8.491.489 117

Valor MM

Fic Referenciado

Plus

Total

CDB Institucional

Quantidade

68

3176

101

5955

9067

333112

45.848.557

297.182.422

7.199.294

96.682.192

542.768.027

566.629.236

Valor MM

CDB Pós

CDB Pré

CDB Premium

CDB Premium Plus

Conta Mais
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Letra Financeira e CDB Institucional 

CDB Institucional

Orçado

30.408.121

81.474.216

45.625.589 50,04%

99.088.777 2,16%

Real Percentual

Letra Financeira

Consideramos como aspectos relevantes Letra Financeira e CDB Institucional em 
que, conforme quadro abaixo em 2017 as captações, o Real superou o Orçado, 
dando maior destaque para o CDB Institucional.

Para 2018
• Aumentar 27,19% na emissão de Letra Financeira
• Aumentar 11,30% na captação em CDI
• Aumentar a aplicação em Títulos e Valores Mobiliários em 15%



Gestão da TI
GRI G4-DMA | G4-13 | G4-EC7
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Melhorias da TI
• Reestruturamos a TI e criamos novas áreas com responsabilidades para 
projetos e melhorias em sistemas, atendimento de TI, e sustentação dos ser-
viços da TI.
• A partir da realização de mudanças na gestão de processos conseguimos 
obter um decréscimo no tempo de processamento dos sistemas e por con-
seguinte, uma entrega mais rápida das cargas para as unidades do Banco, 
tendo como média de entrega, no ano de 2016, de 6h10’ e, em 2017, passou-se 
para 4h52’, ou seja, 1h18’ mais rápido, possibilitando, assim, uma maior flexibi-
lidade para as unidades do Banco em poder abrir ao público bem mais cedo, 
de acordo com a sua necessidade.
• O atendimento em TI melhorou o fechamento dos chamados das unida-
des, bem como, implantou a rotina de avaliação periódica da prestação de 
serviço de manutenção dos ATM’s do Banco, garantindo, assim, uma maior 
eficácia na prestação desse serviço.
• Aumento na qualidade dos serviços prestados pelo Banco à sociedade.

Nossa política de TI visa garantir a entrega com qualidade dos 
serviços, projetos de novos sistemas, melhorias, manutenção e 
inovação do parque tecnológico.

Processos do Sistema de Gestão de Qualidade de TI institucionalizados:
• Requisição de Serviços a TI

• 3ª versão da Gestão de Incidentes de TI

• Processo de Desenvolvimento de Software do Fornecedor

• Processo de Contratação de TI

Objetivando aumentar a produtividade das áreas com o apoio da TI, em 2017 foi 
iniciada uma frente de automação de processos. O primeiro processo entregue 
foi a Renegociação de Contratos de Pessoa Física e Pessoa Jurídica, que até en-

tão era realizado manualmente nas agências. Antes da automação do processo, 
uma renegociação durava em torno de 60 dias, com o processo automatizado, o 
tempo passou para 5 dias em média, e o valor renegociado dobrou no período.

Para 2018
• Criar o portfólio de projetos da TI, identificado e priorizando as iniciativas 
que trazem maior valor ao Banco.
• Aprimorar o modelo de gestão dos resultados da TI, criando indicadores 
mais relacionados ao negócio do Banco.
• Definir novos processos ágeis de desenvolvimento de projetos para su-
portar iniciativas de inovação.

Desenvolvimento e Melhoria em TI
Em 2017, demos continuidade ao processo de desenvolvimento de software crian-
do novos templates em todas as fases do ciclo de vida do projeto e do software 
somado a criação de indicadores para medição de desempenho e qualidade das 

entregas.

Destaques 2017
• Entrega do projeto Banpará Digital 
• Este projeto nos premiou na 18ª edição do Prêmio Profissional de Tec-
nologia da Informação, promovido pela Revista Informática Hoje da Fórum 
Editorial.



R
e

lató
rio

 d
e

 S
u

ste
ntab

ilid
ad

e
 20

17

48

Gestão da TI

Para 2018
• Implantação de solução de hiperconvergência (solução integrada de in-
fraestrutura com redução no consumo de energia elétrica e de espaço físico)
• Redução da indisponibilidade do serviço de automação bancária 
• Migração do gerenciador de banco de dados
• Revisão da política de gestão de mudança
• Aquisição de ferramenta de performance de aplicação, de modo a possi-
bilitar uma atuação mais proativa em caso de indisponibilidade

Atendimento em TI
No ano de 2017 foram implantadas novas ferramentas de monitoramento e aná-
lise de recursos de TI, possibilitando a execução de ações preventivas, diminuindo 
a quantidade de incidentes e consequentemente aumentando a disponibilidade 
dos sistemas e dos serviços prestados pela TI.
Considerando o crescimento do número de agências do Banpará em 2017 e o 
planejamento para os próximos anos, a infraestrutura de telecomunicações vem 
constantemente sendo modernizada e ampliada. 

Principais Iniciativas
• Aumento da velocidade dos links de internet
• Implantação da infraestrutura de solução WI-FI para participação do 
Banpará em eventos públicos (Feira Internacional de Turismo e Gastronomia, 
Feira-do-livro de Santarém e Belém)
• Ampliação da Unidade de Resposta Audível (URA), possibilitando o au-
mento da capacidade de atendimento do Call Center e SAC

Para 2018
• Entrega dos principais projetos estratégicos com finalidade de alavancar 
o nosso faturamento:
• Novo Mobile Banking
• ATM | Atualização Tecnológica
• Gestão de Inadimplência
• Ampliação do SOA – Novos serviços de negócios sendo disponibilizado no 
barramento de serviços

Infraestrutura de TI e 
Sistemas Operacionais
Possuímos uma estrutura contingenciada de datacenter funcionando de forma 
ativa, com recursos para permitir a recuperação de desastre (disaster recovery) 
ou continuação da infraestrutura na sequência de um desastre. Realizamos um 
trabalho de gestão de capacidade e configuração da infraestrutura do Banco, 
responsável por sustentar os sistemas utilizados pelos clientes internos e externos 
da área de TI, por meio da análise de tendência de crescimento de consumo de 
recursos tecnológicos. 
Como metodologia de gestão adotamos o ITIL (IT Infrastructure Libray), que é 
uma biblioteca composta das boas práticas para gerenciamento de TI. A princi-
pal função é construir processos de qualidade com foco na satisfação do cliente 
(interno e externo), trabalhando na gestão de mudança, na capacidade e confi-
guração e nos problemas de TI.
Com isso, conseguimos reduzir a indisponibilidade de serviços como senha alfa-
numérica e portal de crédito; balanceamento de carga da aplicação do Conta 
Corrente Web; implantação da gestão de mudanças de TI e aplicação do período 
de freezing no período de pagamento do funcionalismo estadual.
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Gestão da TI

Pesquisa de Satisfação dos Serviços de TI
GRI G4-27

Para 2018
• Melhoria do monitoramento de aplicações e infraestrutura do Banco com 
a aquisição do vídeo wall
• Ampliação do sistema de monitoramento
• Aquisição de novos ATM’s para suportar o plano de expansão de novas 
unidades do Banco
• Aquisição de microcomputadores (desktops e notebooks) para a matriz 
e agências
• Contratação de novos links de comunicação para suportar o plano de 
expansão de novas unidades do Banco
• Aquisição de equipamentos de telefonia e licenças de software para su-
portar o plano de expansão de novas unidades do Banco
• Expansão do link de fibra óptica em todo o Estado
• Substituição dos links satélites por terrestres e/ou fibra
• Implantação de projetos de rede
• Melhoria no sistema de automatização de processos da produção
• Atualização do software de comunicação Connect Direct

Dos usuários deram conceito 
“Bom” aos sistemas mais 
utilizados, 5% superior ao 
resultado do ano anterior

Dos usuários estão satisfeitos 
com a manutenção dos siste-
mas mais utilizados, 48% supe-
rior ao resultado do ano anterior

Em média dos usuários deram 
conceito “Bom” aos canais de 
atendimento eletrônico

Dos usuários deram conceito “Bom” à 
qualidade dos serviços prestados pela TI

Principais preocupações:
74% Lentidão dos sistemas

65% Indisponibilidade dos
sistemas

Medidas mitigadoras:

54%

55%

60%

50%

55%



Gestão do Capital Humano
GRI G4-DMA | GRI G4-LA9
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Gestão do Capital Humano

Trabalhamos para atingir os objetivos organizacionais e para 
proporcionar a satisfação e a realização dos nossos empregados. 

Nossa gestão consiste na aplicação de um conjunto de conhecimentos e técnicas 
administrativas especializadas no gerenciamento das relações das pessoas, para 
atingir os objetivos organizacionais, bem como proporcionar a satisfação e a re-
alização dos nossos empregados.
Os processos de Recursos Humanos são compostos de: recrutamento: seleção 
externa (concurso público) e interna (suprimento de função de confiança/grati-
ficada); treinamento; desenvolvimento; capacitação; carreira; remuneração; be-
nefícios; organização; métodos e processos; e, segurança, saúde e medicina do 
trabalho (SESMT).
Atuamos em consonância com o Planejamento Estratégico, bem como com a 
Missão, Visão e Valores. Pretendemos, de acordo com os objetivos estratégicos 
de gestão, “assegurar a produtividade com qualidade”, sendo uma das estraté-
gias o desenvolvimento da “qualificação dos empregados, particularmente em 
metodologias de avaliação, prospecção, competências gerenciais e desenvolvi-
mento das lideranças”. 
Estratégias, processos e pessoas são o nosso tripé de sustentação para o al-
cance dos resultados organizacionais, estruturado e orientado no planejamento 
e na operacionalização de processos e ações que atendam aos interesses da 
Instituição e dos empregados, norteando as relações de trabalho para dar sus-
tentação às estratégias, visando o desenvolvimento das competências dos nos-
sos empregados, e assim conseguir o resultado planejado. Condições essas que 
serão atendidas com pessoas qualificadas,  engajadas, satisfeitas com o trabalho 
e saudáveis física e psicologicamente e, somente dessa forma, atingir os objetivos 
organizacionais, criando condições para o alcance da realização dos objetivos 
individuais dos seus empregados. 
Em 2017, instituímos o nosso Manual de Normas e Procedimentos de Pessoal e 
Processos, documento normativo de suporte e direcionamento a gestão de RH.

Universidade Corporativa Banpará
GRI G4-LA9

Em 2017 criamos a Universidade Corporativa Banpará – UniBanp, com o objetivo 
disseminar conhecimentos em todas as unidades do Banco, bem como, promo-
ver o autodesenvolvimento profissional e pessoal dos empregados, por meio do 
desenvolvimento e da valorização do capital intelectual. 

Trilha de Liderança da UniBanp – Desenvolvimento da Visão Estratégica

A partir da criação da UniBanp houve um aumento significativo nas capacitações 
dos empregados, com destaque para  os cursos de liderança, promovidos pelas 
empresas Crescimentum e Febraban, respectivamente. Esses cursos fazem parte 
da Trilha de Liderança da UniBanp, que visa desenvolver líderes de alta perfor-
mance, que contribuam para a disseminação dos valores institucionais e para o 
fortalecimento da nossa marca no mercado.

Para o futuro 
• Implantação da Política de Gestão de Pessoas 
• Atualização do Programa de Desenvolvimento Educacional e o Regula-
mento Disciplinar de Conduta Funcional 
• Institucionalização e normatização dos processos de recursos humanos
• Priorização do Programa de Liderança como pilar de capacitação 
• Contratação de novos bancários
• Oferta de novas oportunidades de ascensão profissional
• Ampliação do orçamento para treinamentos

 

Formando Profissionais de Excelência
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Gestão do Capital Humano

Percebemos que grande parte dos profissionais que ocupam funções de gestão 
está mais preocupada com as atividades diárias (operacionais) do que propria-
mente com a visão estratégica, razão pela qual, intensificamos a capacitação da 
liderança, com o objetivo de fazer com que nossos gestores desenvolvam essa vi-
são estratégica, saindo das atividades rotineiras para contribuir verdadeiramente 
com o crescimento da equipe e consequentemente do negócio.
Em relação aos benefícios que o investimento nas lideranças proporcionou à 
empresa, evidenciamos a melhoria do clima organizacional; trabalho em equipe; 
qualidade nas tarefas desenvolvidas; resolução de conflitos e orgulho dos profis-
sionais em trabalhar no Banpará.

 » Unibanp

 » Treinamento

LÍDER DO FUTURO 
EXECUTIVO

Voltado para a alta 
administração

LABORATÓRIO DE 
LIDERANÇA

Para os gestores 
das agências

Aumento de 30% no investimento em capacitação

2.394 horas de treinamento
274 funcionários

145
1.252 horas de
treinamento

129 
1.142 horas de 

treinamento

Função

Agente de Call Center

Assessor Diretoria

Assistente de Gestão

Auditor | Chefe

Caixa

Gerente

Outros

Superintendente

Supervisor de Serviços

Tec.Seg. do Trabalho

Técnico de Atendimento TI

Tesoureiro

Gerente de Projetos

F

9

11

2

13

4

-

4

1

11

-

15

40

11

3

1

1

1

1

1

129

6

4

4

14

-

2

7

-

10

1

18

49

20

3

-

6

-

1

-

145

M

Analista

Analista de Sistemas | Requisitos

Chefe de Núcleo | Subnúcleo

Coord. de Auditoria Especial

Coord. Ret. Serviços

Arquiteto de Sistemas

Total
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Gestão do Capital Humano

PDEB – Programa de Desenvolvimento 
Educacional Banpará

131 Beneficiados 

• 62 Graduação

• 69 Pós-Graduação

Desempenho Funcional
GRI G4-LA10 | G4-LA11

Nosso Programa de Gestão de Competências considera o 
constante processo de mudanças no ambiente de trabalho. 

Anualmente, realizamos o Processo de Avaliação de Desempenho Funcional, bem 
como o processo de feedback, para aferir o comportamento dos empregados 
de forma sistemática e contínua. É um programa que visa auxiliar na análise in-
dividual ou de um grupo de empregados, mensurando o desempenho funcional 
no exercício de suas atribuições, auxiliando na definição das capacitações ne-
cessárias à obtenção do desempenho desejado, além de ser instrumento para o 
desenvolvimento da carreira funcional.

 » Avaliação de Desempenho Funcional

1.681 Avaliações 

• Homens – 949 

• Mulheres – 732 78% dos funcionários receberam avaliação de desempenho.

Responsabilidade 
Socioambiental
Relacionamento
Pessoal

Transparência
Meritrocacia

Criatividade

Compromisso com 
Cliente

Conhecimento 
do Trabalho

Foco 
no Resultado

Promover a integração 
entre os níveis 

hierárquicos, por meio do 
feedback, entre líderes e 

equipe

Subsidiar o Plano 
de Cargos, Carreira 

e Salários
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Gestão do Capital Humano

Programa de Diferenciação 
por Resultados – PDR
• 28,57% Unidades Elegíveis

• 317 Empregados Beneficiados

Nós valorizamos nossos funcionários.

Estrutura
GRI G4-9 | G4-10 | G4-54 | G4-55 | G4-EC5 | G4-LA1 | G4-LA12 | G4-LA13

O ano de 2017 foi um período de mudanças significativas na nossa estrutura físi-
ca, tecnológica e funcional. Oferecemos muitas oportunidades de ascensão pro-
fissional para as agências e matriz.

Ascensão Profissional 

• Agências – 46 vagas 

• Matriz – 91 vagas

Contratações

Região

Faixa Etária

Matriz
Agência

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

F M Total

20 38 58
43 74 117

24 27 51
37 79 116
2 6 8

Total 63 112 175

Rotatividade    F M Total

6 10 16
6 13 19

Região
Matriz
Agência

  Abaixo de 30 anos  3 6 9
  De 30 a 50 anos 8 13 21
  Mais de 50 anos  2 3 5
Faixa Etária

Total     12 23 35

> 50 anos 

      -   -     66,67
      -            16,67                 16,67

      -   -                           66,67
      -             11,11                         22,22

66,67
33,33

66,67
33,33

M
F

M
F

Diretoria Colegiada

Conselhos 
Administração |Fiscal

< 30 anos Entre 30 e 50 anos 

 » Estrutura do Corpo Funcional

2036
Total de

Funcionários ano
anterior: 2036

2176
Rotatividade: 35 2152

Inclusões: 2
diretores não
empregados

2211
Contratações: 175

2150

Exclusões: 26
aposentados
por invalidez

2152

Total de
funcionários:

2152
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Adm de Banco de Dados
Agente de Call Center
Agente de Manutenção
Analista 
Analista Requisitos | Sistemas
Arquiteto de Sitemas
Assessores Dir | Presi
Assistente Gabinete Dir | Presi
Assistente de Gestão
Auditor | Chefe
Caixa
Chefe Núcleo | Subnúcleo
Chefe Gabinete Dir | Presi
Coord Ret Tesouraria
Coord Aud Especial
Coord Posto
Coord Ret Serviços
Coord Caixa
Coord Cobrança
Gerente Atendimento
Gerente  
Gerente de Negócios
Gerente de Projetos
Gerente Geral
Gerente Regional
Gerente Serviços Internos
Gratif CAFBEP
Operador Computador
Ouvidor
Piloto de Reserva
Pregoeiro | Presidente CPL
Superintendente
Supervisor Serviços
Téc Seg Trabalho
Téc Atendimento TI
Tesoureiro

M
0
2
1
7
5
0
0
0
1
0
36
1
0
1
0
0
11
0
0
2
2
4
9
5
0
1
0
1
0
0
1
0
2
0
8
0

100

F
1
0
0
11
1
0
0
0
2
0
12
2
0
2
0
1
1
0
0
1
3
0
4
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
45

Menor que 30 Entre 30 e 50
M
1
3
1

36
41
1
6
0
2
4

107
8
0
24
0
11
24
0
0
8

30
12
9

48
4
8
0
0
0
1
0
8
9
0
9
0

415

F
0
3
1

38
10
2
7
2
7
7
71
8
0
10
2
9
17
1
2
18
23
14
12
38
1
13
0
0
0
0
6
4
13
1
4
2

346

Acima de 50
M 
1
2
4
8
4
0
3
0
4
4
87
0
0
12
0
4
5
1
1
6
7
3
2
13
0
13
2
5
0
1
0
3
11
0
5
3

214

F
0
9
0

20
0
0
2
4
7
0
27
2
2
6
0
4
1
1
0
12
7
8
2
13
0
17
1
0
1
2
0
2
9
0
0
1

160Totais 

 » Funcionários Comissionados (59% do Total) 
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É nosso dever zelar pelo bem-estar de nossos empregados.

Força de Trabalho Total

Prazo
Determinado

Prazo
Indeterminado

Total

F M

23

909

932

55

1165

1220

Tipos de
Trabalho

Matriz

Agência

Total

F M T

31

40

71

33

24

57

64

64

128

Estagiários

8

26

34

12

13

25

Aprendizes

Matriz

Agência

Total

401

531

932

469

751

1220

T

78

2074

2152

20

39

59

870

1282

2152

Por
Região

Recepção

Vigilância

APPD

Limpeza

9

23

143

676

53

26

685

76

169

TI

4

115

3

18

1

97

Tercerizados
Matriz

Agência

Total

Remuneração
GRI G4-54 | G4-55 | G4-EC5 | G4-LA13

Nossos salários são equitativos de acordo com cargo e função, definidos com 
base na Convenção Coletiva de Trabalho, não sendo sujeitos às regras do salário 
mínimo e tampouco diferenciados por gênero. A proporção entre a remuneração 
do indivíduo mais bem pago e a remuneração média dos demais empregados é 
de 25% e a proporção entre o aumento percentual de ambos é de 6%.

Promoção da Qualidade de Vida
GRI G4-11 | G4-EC3 | G4-LA2 | G4-LA3 | G4-LA5 | G4-LA6 | G4-LA7 | G4-LA8 | G4-DMA

Objetivando o bem-estar dos nossos empregados temos o Programa Saúde e 
Qualidade de Vida, cuja equipe é composta de um médico Clínico Geral com es-
pecialização em Geriatria e uma psicóloga, em consultório no SESMT, visando a 
prevenção de doenças físicas e mentais para a melhoria da qualidade de vida.
Além desse investimento, mantemos contrato com quatro empresas prestado-
ras dos serviços de terapias holísticas, que oferecem massagem relaxante, quick 
massagem, drenagem linfática, acupuntura, pilates etc.
Nossa Parceria com o Espaço Nova Vida oferece apoio ao dependente químico, 
álcool e outras drogas, exclusivamente do sexo masculino. Este benefício é dispo-
nibilizado aos empregados, familiares ou indicados pelos empregados.

Atendimentos

PCMSO - Médico do Trabalho
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Serviço Social
Espaço Nova Vida
Terapias Holísticas

2016

1129
861
1347
4
3168

2017

1318
889
1832
6
3555
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Gestão do Capital Humano

Todos os nossos funcionários têm direito aos benefícios 
oferecidos.

 » Benefícios

Previdência Complementar
Plano BD
Plano CD
Percentual de contribuição sobre a remuneração

Empregador 
R$ 3.953.794,40
R$ 3.953.794,40
3,67

Empregado 
R$ 3.953.794,40
R$ 3.953.794,40
3,67

* Plano de Pensão – Coberto pela Contribuição Especial Banpará | Base de cálculo – 15,9121% da folha de 
pagamento dos participantes estimado mensalmente | Funcionários participantes – 55%.
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CIPA + RPA

Representam 5,15% do 
total de empregados

do processo de trabalho

Promovem ações preventivas

Promovem campanhas
educativas

Promoção da segurança
e saúde

Programas Institucionais de 
Integração e Fatos Relevantes

• Dia da Mulher

• Dia das Mães

• Dia dos Pais

• Dia do Homem

• SIPAT – Palestras promovidas:

• Comportamentos Diferentes Resultados Extraordinários

• Motivação – Encontrando os Verdadeiros Motivos para a Ação

• Autorresponsabilidade em sua Apresentação Pessoal

• Como Desenvolver Hábitos e Atitudes Para o Sucesso

• Trabalhando com Resultados, com um Novo Jeito de Viver a Vida

• Treinamento Introdutório para novos Bancários

• Encontro Anual de Administradores

• Entrega do 2º Espaço de Descanso, localizado no Complexo Municipali-

dade

• Realização de palestras nas Unidades da capital sobre drogas, aids, dia-

betes, hipertensão, câncer e outros assuntos relacionados à saúde e segu-

rança.

Saúde e Segurança

Um dos principais focos para promoção da qualidade de vida é o investimento 
que fazemos na saúde e segurança dos nossos funcionários. Esta relevância é 
comprovada em 21,27% do nosso Acordo coletivo de Trabalho 2016/2018, o qual 
dá cobertura a todos os funcionários, sem distinção. Além deste respaldo, conta-
mos com duas comissões Internas de Prevenção de Acidentes de Trabalho- CIPA, 
divididas entre as unidades da matriz com um Representante para Prevenção de 
Acidente de Trabalho (RPA), em cada agência.
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Ocorrências
Doenças

Ocupacionais*
Acidentes de 

Trabalho Óbitos

2 3 -3 3 -

Masculino Masculino MasculinoFeminino Feminino Feminino

2 2 -- 5 -

Matriz 

Capital

Interior

*Os casos foram conversões feitas pelo INSS, de auxílio doença (B31) para auxílio acidente (B91), os 

quais foram objetos de recurso/contestação, cuja resposta ainda não foi concedida ao Banco | ** 

Acidentes típicos e de trajeto | Base legal aplicada: artigo 22 da Lei n° 8.213, promulgada em 1991 e o 

decreto 3.048 da Previdência Social | Enquadramento de Risco para doenças específicas: 1 - Baixo.

*Assédio: os casos foram analisados e considerados improcedentes. 

Reclamações Trabalhistas
GRI G4-LA16 | G4-HR3 | G4-HR12

Tema
Processadas no Período
Solucionadas no Período
Protocoladas antes e 
Solucionadas no Período

Práticas Trabalhistas
4
4

3

Discriminação
2
2*

-

Direitos Humanos
2
2

1

Taxa de absenteísmo* 

487

272

2016

2017

*Afastamentos decorrentes de gozo benefício previdenciário (espécie 31) e acidentário (espécie 91) e 
quantitativo de afastamentos de aposentados na ativa / licença afastamento 180 dias (Cláusula 34ª 
do ACT 2016/2018).

O investimento nas práticas de gestão de saúde e segurança que 
adotamos resulta na diminuição dos incidentes relacionados à 
segurança e saúde no trabalho.



Gestão Socioambiental
GRI G4-DMA | G4-13 | G4-EC7 | G4-HR4 | G4-HR5 | G4-HR6 | G4-HR9 
| G4-PR1 | G4-DMA (Antigo FS1) | G4-DMA (Antigo FS2)



R
e

lató
rio

 d
e

 S
u

ste
ntab

ilid
ad

e
 20

17

61

Gestão Socioambiental

A responsabilidade socioambiental está diretamente ligada à forma como intera-
gimos com o meio e com os diversos stakeholders e esse relacionamento é uma 
das nossas prioridades no processo de gestão.  
As ações que implementamos ao longo do período buscam fortalecer a nossa 
marca e o nosso desempenho no estado, priorizando as boas práticas de susten-
tabilidade e buscando mitigar os riscos inerentes às nossas atividades.
Nossa Política de Responsabilidade Socioambiental – PRSA é o documento bali-
zador, que define a governança e os critérios necessários ao aprimoramento dos 
processos de gestão do risco socioambiental e de relacionamento com as partes 
interessadas.
O plano de ações criado para implementar a gestão socioambiental proporcio-
nou o alcance de diversas metas e aprimorou alguns mecanismos, atingindo o 
status de 89% do plano inicial concluídos em 2017. Importante ressaltar a neces-
sidade contínua de melhorias e que, portanto, algumas ações poderão ser aten-
didas em longo prazo. 
Estamos buscando o aperfeiçoamento das nossas estratégias de gestão, a fim 
de mitigar os riscos e fortalecer nossa imagem, implantando medidas de melho-
ramento dos processos operacionais e de tecnologia, expandindo a prática da 
TI verde e ampliando nossos mecanismos digitais, e do relacionamento com os 
nossos clientes internos e externos, fornecedores, além de melhorar a gestão de 
recursos naturais e materiais. 

Para mitigação do risco socioambiental no crédito usamos mecanismos de ava-
liação do risco e análise socioambiental baseados no Manual de Classificação, 
Avaliação e Monitoramento de Riscos Socioambientais, aprovado em 2017. Esta 
avaliação visa mitigar os riscos como o direito de exercer a liberdade de associa-
ção, a ocorrência de casos de trabalho infantil, a ocorrência de trabalho forçado 

Nosso compromisso consiste em promover e valorizar ações que 
contribuam para o desenvolvimento socioambiental do estado 
do Pará. 

Relacionamento com Clientes

ou análogo ao escravo ou de impactos relacionados a direitos humanos e saúde 
e segurança.
Dessa forma, realizamos análises socioambientais para avaliar os riscos de todos 
os financiamentos antes da concessão.
Em consonância, declaramos anualmente ao BNDES nossa regularidade socio-
ambiental, perante os normativos do BNDES e Banco Central, haja vista utilizar-
mos recursos do BNDES em nossos programas de crédito financiado para proje-
tos de investimentos. 
Para o crédito comercial Pessoa Jurídica, implementamos algumas medidas a se-
rem aplicadas antes da concessão, como o diagnóstico socioambiental apresen-
tado em Relatórios de Visitas realizadas pelos gestores das agências e a aplica-
ção da Declaração de Responsabilidade Socioambiental, cujo tomador do crédito 
declara sua idoneidade e compromisso socioambiental, documento obrigatório 
no check list dos produtos de Crédito Pessoa Jurídica.

Relacionamento com Fornecedores
GRI G4-12 | G4-13 | G4-15 | G4-EC9 | G4-LA14 | G4-LA15 | G4-HR5 | G4-HR10 | G4-HR11 | G4-EN32

Somos imparciais e transparentes na seleção dos nossos fornecedores. Adota-
mos o estrito cumprimento do princípio da Legalidade e das diretrizes estabele-
cidas na Lei nº 8.666/1993, conhecida por lei das licitações, e na Lei nº 13.303/2016, 
nova Lei das Estatais.
Nossa cadeia de fornecedores é composta por empresas de diferentes portes, 
dentro das exigências da Lei, tendo responsabilidade socioambiental auferida 
mediante apresentação de certidões a cada contratação, como certidões de re-
gularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, declaração de cumpri-
mento 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, mitigando os 
riscos significativos de ocorrência de casos de trabalho infantil e de impactos ne-
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Relacionamento com a Sociedade 
GRI G4-EC1

Todos os nossos fornecedores são submetidos a avaliações de impactos em rela-
ção às práticas trabalhistas, mediante verificação das certidões de regularidade 
trabalhista, conforme previsto pela Lei  n° 8.666/1993. 

• Equipamentos com baixo consumo de energia

• Formulários e papelaria de materiais reciclados

• Móveis e equipamentos com produção de material reciclado ou madeira de 
reflorestamento e melhor qualidade e durabilidade

Associação Paraense dos Portadores 
de Deficiência – APPD

76 colaboradores – APPD

É nosso compromisso priorizar as práticas de inclusão social e por isso contamos 
com os colaboradores da Associação Paraense dos Portadores de Deficiência 
nas unidades da matriz e agências da capital.

Doações

R$ 259 mil Doados

Espaço Nova Vida
É nosso compromisso priorizar as práticas de inclusão social e por isso contamos 
com os colaboradores da Associação Paraense dos Portadores de Deficiência 
nas unidades da matriz e agências da capital.

Casa do Menino Jesus
Contribuímos com esta instituição há 16 anos, por acreditar na utilidade públi-
ca que ela representa em nosso Estado. A Casa acolhe crianças e adolescentes 
acometidos de câncer, problemas renais e diversas outras patologias, vindos do 
interior do estado e até de outros estados para tratamento na capital.

Ações Socioeducativas

McDia Feliz – Venda de mil tíquetes da campanha

Nossa contribuição nessa mobilização nacional de combate ao câncer infanto-
-juvenil reverteu o valor com a venda dos tíquetes da campanha à Associação 
Colorindo a Vida, mantenedora da Casa Ronald McDonald Belém.

20% dos fornecedores são frequentes na prestação de serviços e 
fornecimento de materiais | 31% são fornecedores locais.

Nossas aquisições preveem especificações com baixo impacto 
ambiental.

Nossa participação na sociedade vai além da oferta de produtos 
e serviços bancários.

gativos em direitos humanos.
Há certa rotatividade dos fornecedores no caso das compras diretas, feitas via 
cotação eletrônica, pois a cada aquisição deve-se fazer nova cotação e abrir a 
ampla participação do mercado, garantindo assim qualidade e menor preço. 
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Eventos Patrocinados
GRI G4-DMA | G4-EC1 | G4-PR7

Nossa gestão em comunicação de marketing, incluindo 
publicidade, promoção e patrocínios é realizada de forma 
coordenada, pautada no planejamento estratégico do Banco e 
obedece às normas de boas práticas de mercado.
Não tivemos casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de 
marketing.

Passeio Ciclístico – Mais de mil inscritos

Promovemos o 1º Passeio Ciclístico do Banpará, em homenagem ao dia mundial 
sem carro, com intuito de despertar a atenção da sociedade para a emissão dos 
gases poluentes provocada pelos automóveis e de incentivar a prática da ativida-
de física para promover uma vida saudável a todos.

Campanha de Natal - Mais de 2,5 mil brinquedos doados
Essa foi a 3ª edição da campanha “Doe um brinquedo e faça uma criança sorrir 
neste Natal”, que distribuiu brinquedos a crianças de diversas instituições e comu-
nidades carentes em todo o Estado.

 » Eventos Patrocinados

R$4.020 mil

Campeonato Paraense 
de Futebol

Sonido

Corrida e Caminhada
do Servidor

Feira 
do Livro

Festival de Ópera 
do Theatro da Paz

XXX Festival Internacional 
de Música do Pará

Festival do Çaire

VIII Feira Estadual 
de Ciência, 

Tecnologia e Inovação



R
e

lató
rio

 d
e

 S
u

ste
ntab

ilid
ad

e
 20

17

64

Gestão Socioambiental

Relacionamento com o Meio Ambiente
GRI G4-22 | G4-23 | G4-EN3 | G4-EN6 | G4-EN15 | G4-EN16 | G4 -EN18| 
G4-EN19 | G4-EN23 | G4-EN29 | G4-EN30 | G4-EN34

Nosso objetivo é incentivar o consumo consciente e implantar 
medidas eficazes de utilização dos recursos e preservação do 
meio ambiente.

Nos últimos anos temos sido impactados pelo crescimento da nossa Instituição 
em números de agências e aceleração no volume de negócios. Esse denominador, 
somado às exigências de mercado em favor de melhores práticas de sustentabili-
dade e às regulações provocou o despertamento para uma gestão mais eficaz na 
busca pelo consumo consciente de recursos naturais e matérias, melhorias nos 
processos internos e tecnológicos, para otimização dos recursos e investimento 
em medidas socioambientais para preservação do crédito.

Programa Ambiente Amigo

Nosso mecanismo atual de gerenciamento ambiental é a promoção do Progra-
ma Ambiente Amigo, cujo foco é incentivar o consumo racional de energia elétri-
ca, por meio da campanha “Consumo Responsável”, papel, campanha “Imprimir 
pra Q?” e descartáveis, com a campanha “Adote uma Caneca”, além de incentivar 
o descarte correto dos materiais recicláveis para a coleta seletiva.

Para 2018
• Nosso objetivo é viabilizar a plataforma para rede social dos funcionários. 
Trata-se de uma mídia social privada que ajuda compartilhar informações com 
a equipe e organizar projetos. Apenas os funcionários da empresa podem par-
ticipar, então, as comunicações permanecem seguras e visíveis apenas para as 
pessoas da empresa. Benefícios da plataforma:

• Agregado de valor às discussões online e estímulo das reflexões 
• Interação e promoção do diálogo com todas as áreas 
• Maior colaboração interna, aumentando as chances de surgirem pensa-
mentos mais criativos, abrindo espaço para inovação
• Promoção de discussões e troca de experiências
• Oferta de uma visão mais clara do que se faz nas outras áreas
• Captação de dados e informações em rede, reduzindo excesso de e-mails 
e agilizando o trabalho
• Troca de experiências e informações com grande número de pessoas, de 
forma fácil e rápida
• Obtenção de opiniões para melhoria de ações e serviços da empresa
• Conhecimento de outros colaboradores com interesses similares ou que 
possam contribuir com ações

GRI G4-22 | G4-23 | G4-EN3 | G4-EN6 | G4-EN15 | G4-EN16 | G4 -EN18| G4-EN19 | G4-EN23 |

 G4-EN29 | G4-EN30 | G4-EN34
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Acompanhamento do consumo anual de descartáveis, 
energia elétrica e papel

2014

2015

2016

2017

Desempenho

Adote uma
Caneca 

Consumo 
Responsável

Imprimir pra Q?              

547.804 7331550 11.473 

462.623 8199939 11.454 

366.665 8794909 15.016

449.911 9631801 16.129 

<18% comparado a 2014 | 
>22% comparado a 2016

>31% comparado a 2014 
| >9% comparado a 2016

>40% comparado a 2014 
| >7% comparado a 2016

*Consumo de copos
descartáveis

*Energia elétrica em kw/h

*Folhas de papel

Observando o desempenho das campanhas desde o início do Programa em 2014, 
fica claro que embora diversas medidas tenham sido tomadas para redução no 
consumo, o processo de expansão do Banco, cujo objetivo é estar presente nos 
144 municípios do estado do Pará, tem provocado o aumento dessas despesas, já 
que nós crescemos 21% em número de agências e aumentamos em 25% a cober-
tura dos municípios paraenses nesse período.

Emissões

Nosso método de análise de emissões diretas e indiretas utiliza o dióxido de car-
bono, medida pela qual nos concentramos para mensuração de desempenho. A 
base de cálculo para demonstração das nossas emissões consiste em aplicar os 
parâmetros das calculadoras disponibilizadas pela Secretaria de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos do estado 
de Goiás (secima.go.gov.br) e pelo Grupo Green CO2 (greenco2.net/calculadora.
html).

Comparado ao ano anterior, tivemos uma redução de 48% nas 
emissões diretas com combustível, e nas emissões indiretas com 
viagens aéreas, de 2%.

A emissão de CO2 calculada para o consumo de papel em 2016, combustíveis e 
viagens aéreas nos anos de 2014, 2015 e 2016, e taxis nos anos 2015 e 2016, consi-
derou o consumo global desses insumos, apresentando emissão superior. A partir 
de 2017, o cálculo da emissão será feito pelo consumo médio mensal, conforme 
regra da calculadora dos sites: secima.go.gov.br e greenco2.net/calculadora.
html. GRI G4-22 | G4-23
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J JtCO2/ano

2016 2017
tCO2/ano% Intensidade

Relatório de Emissão de CO2

% Intensidade

Combustível                  

Energia elétrica 

Gasolina

Diesel 23.604x10 25.753x10

- -

19,71 14,18

18,56 18,69

1,87 1,35 

1,76 1,78 

Papel

Viagem aérea 

- -

- -

14,01 15,05

544 532

1,33 1,44 

51,50 50,74

448.817x10 6 6

6 6

7 7

67.024,8x10 

31.661.671x10 34.674.483x10

11,55 1,97

448,54 466,66

1,09 0,19 

42,46 44,51 

*Veículos próprios

Taxi
Escopo

2

Escopo
1

* Nossos veículos são usados para o transporte de funcionários. O transporte de produtos e outros bens e materiais é realizado mediante transportadora, cuja emissão de gases nocivos 
ao meio ambiente não é objeto de análise no período.

Gestão dos Resíduos Sólidos

Nossa metodologia para descarte de resíduos consiste em promover constan-
temente a educação ambiental para mudança de cultura. Nosso foco é divulgar 
periodicamente melhores práticas de sustentabilidade, além dos resultados das 
campanhas do Programa Ambiente Amigo, incentivando o uso racional dos re-
cursos e o descarte correto dos resíduos. 
Atualmente, são descartados para a coleta seletiva papel, papelão e plástico. En-
tretanto, o projeto de Gestão de Resíduos Sólidos, aprovado em 2016, demandou 
a aquisição de coletores seletivos para todas as unidades da capital e àquelas 
do interior que tiverem o serviço de coleta seletiva em seu município, objetivando 
ampliar a diversidade dos materiais recicláveis para descarte. Esse processo ain-
da não foi concluído, mas a expectativa é que sua efetivação amplie a prática e 
divulgação do descarte correto dos materiais recicláveis.

Descarte e separação na base

Recuperação dos materiais 
para reaproveitamento

Envio para 
Reciclagem

1

2

3

4
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59% superior a 2016

Em 2017, o volume de material enviado para coleta seletiva foi 59% superior ao 
volume destinado no ano anterior, sendo o papel o material reciclável de maior 
intensidade. Além da inclusão de todas as agências da capital no processo de 
coleta, investimos no contato direto com os gestores das agências, enfatizando a 
relevância da destinação correta dos resíduos, e incentivando a participação das 
agências periodicamente, motivos que justificam os resultados atuais.

Papel

Tipo de Resíduo 2016 2017 Destino

4.026 2.340

Não mensurado Aterro | Leilão

Reciclagem
Plástico

Outros

1.843 420

3.275 12.169

245 0

Papelão

Ferro

Destinação dos Resíduos (kg)

Para 2018
• Concluir o processo de licitação para aquisição de coletores seletivos e 
distribuição nas unidades
• Aprovar a Política de Descarte de Resíduos Sólidos
• Ampliar os tipos de materiais descartados para coleta seletiva
• Formalizar os contratos para coleta seletiva junto às cooperativas de ca-
tadores

Não identificamos em nossos registros multas e sanções não monetárias aplicadas contra o Banco 
em decorrência de não conformidade com leis ambientais, nem tampouco reclamações formalizadas 
em órgãos de Controle (Ministério Público, IBAMA, outros órgãos ambientais), relacionadas a impactos 
ambientais que tenhamos dado causa.



Informações Corporativas e 
Sumário de Conteúdo GRI
GRI G4-3 | G4-5 | G4-6 | G4-7 | G4-31 | G4-48
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Informações Corporativas

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
Sociedade de Economia Mista, de capital aberto e médio porte.
Regida pela Lei das Sociedades por Ações.
CNPJ: 04.913.711/0001-08.
Av. Presidente Vargas, n° 251, Campina, Belém, Pará. Brasil. 66.010-000.

Contatos
Recepção (91) 3348-3230
Área de Responsabilidade Socioambiental (91) 3348-3309/3165

banpara.b.br 

Análise e aprovação do Relatório 
Diretoria Colegiada

Conteúdo
Superintendências, Núcleos, Ouvidoria, Comitês e Presidência

Redação e Consolidação
Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social – Gerência de Responsabilidade Socioambiental

Projeto Gráfico e Diagramação
Núcleo de Marketing e Comunicação Institucional

http://banpara.b.br
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Sumário de Conteúdo GRI

G4-1

G4-2

3

G4-15 21 | 61

G4-16 21

G4-5 68

G4-3 68

G4-8 34

G4-12 61

10

G4-6 68

G4-4 36

G4-9 36 | 54

G4-13 3 | 10 | 34 | 36 | 46 | 60 | 61 

G4-7 68

G4-11 56

G4-10 54

G4-14 21

CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS
ESTRATÉGIA E ANÁLISE

PERFIL ORGANIZACIONAL

G4-19 5

G4-17 19

G4-22 64 | 65

G4-20 5

G4-18 5

G4-21 5

G4-26 8 | 10

G4-30 Anual

G4-32 5

G4-24 5 | 8 | 36

G4-28 5

G4-27 7 | 8 | 21 | 29 | 31 | 36 | 49

G4-31 68

G4-33 Não houve verificação externa

G4-25 5 | 8 | 36

G4-29 5/5/17: divulgação interna - Aviso Circular  
176/2017 e publicação no site institucioonal.

G4-23 64 | 65

ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

PERFIL DO RELATÓRIO

G4-39 14

G4-38 38

G4-40 14

G4-41 8 | 14

G4-34 14

G4-42 10

GOVERNANÇA

G4-48

G4-49

G4-46

G4-47

68

G4-45 21

21

21

10 | 21

G4-50 21
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Sumário de Conteúdo GRI

G4-54 54 | 56

G4-52 18

G4-55

G4-53 14

G4-58 21

G4-56 29

G4-57 21

54 | 56

ÉTICA E INTEGRIDADE

G4-EC7

G4-EC8

G4-EC1 19 | 62 | 63

G4-EC5 54 | 56

34 | 46 | 60

G4-EC3 56

G4-EC6 b) Diretor - Presidente e Diretores
c) Capital e Interior do Estado

d) Todas as Unidades são Importantes

36

G4-EC4 19

CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS
CATEGORIA: ECONÔMICA

Aspecto material: Desempenho Econômico

Aspecto material: Presença de Mercado

Aspecto material: Impactos Econômicos Indiretos

G4-EC9

G4-DMA

61

7 | 10 | 21 | 24 | 36 | 46 | 50 | 56 | 60 | 63

Aspecto material: Práticas de Compra

Específico Setor Financeiro

G4-LA12

G4-LA1 54

G4-LA5 56

G4-LA9 50 | 51

54

G4-LA10 53

G4-LA11 53

G4-LA2 56

G4-LA6 56

G4-LA3 56

G4-LA7 56

G4-LA8 56

CATEGORIA: SOCIAL
Subcategoria: Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente

Aspecto material: Emprego

Aspecto material: Saúde e Segurança do Trabalho

Aspecto material: Treinamento e Educação

Aspecto material: Diversidade e Igualdade de Oportunidade

G4-51 18

G4-LA13

G4-LA14

G4-LA15

54 | 56

61

61

Aspecto material: Igualdade de Remuneração 
para Mulheres e Homens

Aspecto material: Avaliação de Fornecedores 
em Práticas Trabalhistas
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Sumário de Conteúdo GRI

G4-HR3

G4-HR4

G4-HR5

G4-HR6

G4-HR9

59

60

36 | 60 | 61

60

60

Subcategoria: Direitos Humanos

Aspecto: Não discriminação

Aspecto material: Liberdade de Associação e Negociação Coletiva

Aspecto material: Trabalho Infantil

Aspecto material: Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo

Aspecto material: Avaliação 

Aspecto material: Avaliação de Fornecedores em Direitos Humanos
G4-HR10

G4-HR11

61

61

Aspecto material: Mecanismos de Queixas e Reclamações 
de Direitos Humanos
G4-HR12 59

G4-SO3

G4-PR1

G4-SO7

G4-SO8

G4-SO11

G4-SO4

G4-SO5

27

24 | 36 | 42 | 43 | 60

27

27

21

21

27

Subcategoria: Sociedade

Subcategoria: Responsabilidade pelo Produto

Aspecto material: Combate à Corrupção

Aspecto material: Saúde e Segurança do Cliente

Aspecto material: Concorrência Desleal

Aspecto material: Conformidade

Aspecto material: Mecanismos de Queixas e 
Reclamações de Impactos na Sociedade

G4-PR3

G4-PR7

G4-PR4

G4-PR5

36

63

36

29 | 31 | 32

Aspecto material: Rotulagem de Produtos e Serviços

Aspecto material: Comunicação de Marketing

G4-LA16 59

Aspecto material: Mecanismos de Queixas e 
Reclamações de Práticas Trabalhistas

G4-PR8

G4-PR9

21

36

Aspecto material: Privacidade do Cliente

Aspecto material: Conformidade

G4-FS13

G4-FS14

G4-DMA (Antigo FS15)

G4-DMA (Antigo FS16)

3  | 10 | 34 | 42

3 | 31 | 34 | 42

36

24

Específico Setor Financeiro
Subcategoria: Sociedade
Aspecto material: Comunidades Locais



R
e

lató
rio

 d
e

 S
u

ste
ntab

ilid
ad

e
 20

17

73

Sumário de Conteúdo GRI

G4-EN23

G4-EN29

G4-EN30

G4-EN32

G4-EN34

64

64

64

61

21 | 64

Aspecto material: Efluentes e Resíduos

Aspecto material: Conformidade

Aspecto material: Transporte

Aspecto material: Avaliação Ambiental de Fornecedores

Aspecto material: Mecanismos de Queixas 
e Reclamações de Impactos Ambientais

G4-DMA (Antigo FS1)

G4-DMA (Antigo FS3)

G4-DMA (Antigo FS2)

G4-DMA (Antigo FS4)

60

21

21 | 60

21 | 26

Específico Setor Financeiro
Aspecto material: Portfólio de Produtos

G4-EN19

64

64

64

G4-EN3

G4-EN15

G4-EN18

G4-EN6

G4-EN16

64

64

64

CATEGORIA: AMBIENTAL
Aspecto material: Energia

Aspecto material: Emisssões




