


O mundo está cada vez mais atento aos aspectos socioambientais, logo 
a sociedade vem incorporando em seu cotidiano comportamentos de 
consumo consciente. Governo, instituições, investidores e outros, vêm 
instituindo regras e/ou leis regulatórias socioambientais nas tomadas de  
decisões.  

O Banpará avança para o compromisso de desenvolver estratégias de  
negócios alinhadas à sustentabilidade e indicações globais, como os ODS – 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e a incorporação dos 
aspectos ASG, que trata questões ambientais, sociais e de governança 
corporativa.

Nesse contexto, a Agenda Coorporativa ASG do Banpará foi formulada para 
conduzir e apontar o direcionamento das ações voltadas a uma estratégia 
consistente de sustentabilidade, contribuindo para uma sociedade mais  
verde e inclusiva.

APRESENTAÇÃO



DESTAQUE DE TEMAS GLOBAIS RELEVANTES PARA CONSTRUÇÃO 
DE UM FUTURO MAIS VERDE E HUMANO

• Construção da Agenda Socioambiental;
• Ecoeficiência;
• Materialidade alinhada com os ODS – Objetivos de Desenvolvimento  
Sustentável;
• Saúde, segurança e valorização do empregado;
• Combate à corrupção em todas as suas formas;
• Geração de emprego e renda;
• Gerenciamento de riscos socioambientais;
• Medidas de prevenção e combate à corrupção e lavagem de dinheiro;
• Desenvolvimento Sustentável como ativo estratégico; 
• Produtos de fomento;
• Redução da emissão de poluentes e de gases de efeito estufa;
• Gestão de resíduos sólidos;
• Educação ambiental;
• Educação financeira;
• Filantropia;
• Governança Corporativa baseada na transparência e ética.



MARCOS REGULATÓRIOS E O NOSSO 
PERCURSO NA SUSTENTABILIDADE

Percurso do Banpará, em busca de agregar  
valor às suas estratégias e colaborar com o  

desenvolvimento sustentável da Amazônia. 
Os temas são muitos e as ações não param: 

• Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento  
(Eco-92), que resulta na elaboração da Agenda 21. O Pnuma (Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente) cria o grupo Iniciativa Financeira do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente, que dá origem à Declaração Internacional 
dos Bancos para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
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• Protocolo Verde, regulamentação 
pioneira no Brasil nos aspectos so-
cioambientais, é um protocolo de 
intenções celebrado por instituições 
financeiras públicas e pelo Ministé-
rio do Meio Ambiente. Seus princí-
pios indicam a criação de políticas 
e práticas de inclusão da dimensão 
ambiental nas operações 

• Princípios do Equador: conjunto de 
critérios socioambientais de adoção 
voluntária por instituições financei-
ras em nível mundial, referenciados 
nos Padrões de Desempenho sobre 
Sustentabilidade Socioambiental da 
International Finance Corporation 
(IFC).

• Novo Acordo de Capitais, Basileia II 
determina novos critérios de requeri-
mento de capital regulamentar que 
inclui riscos ambientais.

•Política Institucional de  
Gerenciamento do Risco  
Operacional do Banpará.

• PRSR - Política de Responsabilidade 
Social Empresarial do Banpará;
• Programa Ambiente Amigo do 
Banpará: ações voltadas para  
incentivar o uso consciente dos  
recursos naturais;
• Código de Ética e de Conduta  
Institucional do Banpará.

• Resolução 4.327 do Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre as diretrizes 
que devem ser observadas no estabelecimento e na implementação da política de  
responsabilidade socioambiental pelas instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo BC;
• Normativo SARB nº 14 da Federação Brasileira de Bancos, que estabelece diretrizes 
e procedimentos fundamentais para as práticas socioambientais dos seus signatários 
nos negócios e na relação com as partes interessadas.

• Manual de Normas e Procedimen-
tos de Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro e ao Financiamento do  
Terrorismo do Banpará.

• Política Nacional de Resíduos  
Sólidos, instituída pela Lei n.º 
12.305/2010.
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• ODS - Objetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável. Plano de ação lança-
do pela ONU para assegurar os direitos  
humanos, acabar com a pobreza, lutar con-
tra a desigualdade e a injustiça, alcançar a 
igualdade de gênero e o empoderamen-
to de mulheres e meninas, agir contra as  
mudanças climáticas, bem como enfren-
tar outros dos maiores desafios atuais.

• PRSA - Política de Responsabilida-
de Socioambiental do Banpará, em  
substituição à PRSR;
• Divulgação do primeiro  
Relatório de Sustentabilidade  
do Banpará, baseado nas diretrizes da 
GRI – Global Reporting Iniciative.

• Workshop de Responsabilidade  
Socioambiental do Banpará para gestores e 
Alta Administração;
• Manual de Recomendações para  
Aquisição e Descarte de Microcomputadores  
Orientados a TI Verde do Banpará;
• Manual de Normas e Procedimentos 
de Prevenção e combate à Fraude do  
Banpará;
• Programa de Gestão de Resíduos Sólidos do 
Banpará.

• Resolução CMN 4.557, que dispõe sobre a estrutura e o gerenciamento  
integrado de riscos, o que inclui o risco socioambiental;
• Recomendações da TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
ou Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima) criada 
pelo Financial Stability Board (FSB), para empresas e instituições financeiras di-
vulgarem informações relativas às mudanças climáticas. Apoiada pela FEBRA-
BAN, a fim de contribuir com o setor bancário na mitigação de riscos climáticos.

• Política de Contribuições e  
Doações do Banpará.
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• Workshop Encontro Sustentável do Banpará:  
Palestras com profissionais qualificados na área  
socioambiental, para gestores e representantes das 
unidades;
• Política de Descarte de Resíduos Sólidos do  
Banpará;
• Ampliação do Programa de gestão de resíduos  
sólidos, incluindo descarte ambientalmente correto 
de pilhas e baterias;
• Criação da Política de Governança.

• Princípios para Responsabilidade  
Bancária (PRB), criados para orientar os 
bancos no alinhamento estratégico de seus 
negócios à agenda ASG, alinhados aos ODS 
e ao Acordo do Clima de Paris.

• Word Economic Forum. Emergiu o 
tema da Elevação dos Índices ASG como  
essencial para criação de valor nas  
empresas.

• Política Institucional de Gerenciamento 
Contínuo e Integrado de Riscos do Banpará; 
• Manual de Normas e Procedimentos de 
Classificação, Avaliação e Monitoramento 
de Risco Socioambiental do Banpará. 

• Política de Relacionamentos com Terceiros do Banpará;
• Conquista de dois selos de Autorregulação da FEBRABAN:  
Socioambiental e Prevenção a Ilícitos;
• Política Institucional de Fomento ao Ecossistema de Inovação da  
Amazônia;
• Criação do Núcleo de Bioeconomia e Empreendimentos  
Inovadores – NUBEI;
• Implementação do Canal de Denúncias para o Comitê de Auditoria  
Estatutário;
• Prêmio “Prazer em trabalhar”, reconhecimento ao Banpará de 1ª  
melhor empresa para trabalhar no Estado do Pará, concedido pelo  
Caderno de Negócios do Diário do Pará.

• Manual de Normas e Procedimentos de Responsabilidade  
Socioambiental do Banpará;
• Análises de Impacto de Negócios (AIN). Item Socioambiental 
para mapeamento de processos em atividades;
• Prêmio “Prazer em trabalhar”, reconhecimento ao Banpará de 
2ª melhor empresa para trabalhar no Estado do Pará, concedido 
pelo Caderno de Negócios do Diário do Pará;
• Inclusão dos ODS como indicadores de gestão para o Relatório 
de Sustentabilidade. 
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Entendemos que é um grande desafio satisfazer as necessidades atuais sem comprometer as das 
gerações futuras, além de associar a sustentabilidade em viabilidade de crescimento econômico.

Contudo, estamos atentos às diversas ações de âmbito internacional para progredirmos na  
responsabilidade socioambiental, não só relacionada à proteção do meio ambiente, como  
também aos valores éticos, justiça social, qualidade de vida e respeito às comunidades.

NOSSO ENTENDIMENTO DAS PRINCIPAIS VANTAGENS 
DE UMA ECONOMIA VERDE E INCLUSIVA

• Resulta em melhoria do bem-estar;
• Igualdade social;
• Diminui a intensidade na geração de carbono;
• Eficiência no uso de recursos naturais;
• Reduz riscos socioambientais, incluindo os riscos climáticos;
• Melhora relacionamento com investidores;
• Amplia mercados;
• Gerenciamento e emissão de Relatórios de Sustentabilidade mais robustos.



RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL PRESENTE 
NO BANPARÁ

Para o Banpará é essencial integrar os aspectos da sustentabilidade nas estratégias do Banco 
como geradores de valor econômico, social e ambiental. Destacamos algumas iniciativas:

Aprimoramento da abordagem para avaliação de risco socioambiental nas atividades e  
operações financeiras, por meio da implantação e aderência de normativos internos

Impactos:
• Interno: Mitigação de riscos. Segurança jurídica. Diagnóstico mais robusto às questões 
socioambientais. Aculturamento. 
• Externo: Mitigação de danos à imagem institucional, ao meio ambiente e à sociedade.  
Estímulo à adoção de boas práticas socioambientais.
Exigência dos critérios ambientais, econômicos e sociais no relacionamento com Terceiros

Impactos:
• Interno: Criticidade. Segurança. Preservação de riscos. Fiscalização e legitimidade.
• Externo: Mitigação de danos à imagem institucional, econômico, social e ambiental. 
Estímulo à adoção de boas práticas socioambientais pelos fornecedores e parceiros.



Incentivos para Crédito Rural Sustentável

Impactos:
• Interno: Geração de valor e oportunidade. Aumento da competitividade no mercado.  
Ampliação do portfólio de produtos voltados para o fomento.
• Externo: Fomento à economia local. Auxílio na promoção do desenvolvimento sustentável. 
Agrega valor para produção agrícola. Impactos positivos na produtividade.

Logística reversa de cartucho e toner de impressoras

Impactos:
• Interno: Educação ambiental. Atendimento de normativos e legislações.
• Externo: Preservação do meio ambiente. 

Requisitos socioambientais nas agências: instalação gradativa, à medida em que as  
agências são inauguradas ou reformadas, de materiais que mitigam o desperdício de água  
e energia  elétrica, tais como:  sensores de presença, torneiras com temporizador, lâmpadas de  
Led e sistema de reuso de água

Impactos:
• Interno: Redução de custos, incentivo ao consumo consciente e promoção da ecoeficiência.
• Externo: Preservação dos recursos naturais.



Programa Coleta Seletiva de resíduos sólidos

Impactos:
• Interno:   Educação ambiental. Conformidade com legislações ambientais.
• Externo: Educação ambiental. Benefícios sociais, ambientais e econômicos. Auxílio na  
geração de emprego e renda dos catadores. Diminuição do desperdício de resíduos sólidos.  
Redução de emissões de gases causadores de efeito estufa.

Entrega de canecas para todos os funcionários com o objetivo de incentivar a redução de uso 
de descartáveis

Impactos:
• Interno: Redução de descartáveis, educação ambiental e redução nos custos.
• Externo: Preservação do meio ambiente.

Destinação de pilhas, baterias e lâmpadas para descarte ambientalmente correto

Impactos:
• Interno: Educação ambiental. Conformidade com legislações ambientais.
• Externo: Educação ambiental. Preservação do meio ambiente.

Manutenção periódica da rede elétrica, bem como das máquinas e equipamentos eletrônicos 

Impactos:
• Interno: Segurança e saúde dos funcionários, segurança patrimonial, aumento da vida útil 
dos equipamentos, economia de energia/custos. 
• Externo: Preservação do meio ambiente.



Relatório de Sustentabilidade

Impactos:
• Interno: Transparência, importante instrumento de comunicação a fim de evidenciar seus  
impactos negativos ou positivos no âmbito da sustentabilidade, e criar bases para definição de 
compromissos que possam melhorar nossa performance.  
• Externo: Pelo fato do Banpará ser uma companhia aberta, o relatório é enviado à 
 Comissão de Valores Mobiliários e divulgado no site de RI, tornando o documento público.  
Assim, aprimora a relação com os stakeholders, consolida a imagem institucional, agrega 
credibilidade e confiança no mercado.

Patrocínios e doações ligados à inclusão social, preservação cultural e ambiental e de apoio à  
educação

Impactos:
• Interno: Maior afinidade ou percepção dos funcionários em relação ao Banco, produzindo 
atitudes positivas como forma de projeção empresarial, isto é, reflete na cultura organizacional.
• Externo: Valorização da imagem institucional. Combate à segregação social. Contribuição 
para o meio ambiente equilibrado.

Participação de fóruns, feiras, workshops voltados para a sustentabilidade

Impactos:
• Interno: Oportunidade de aprendizado, contemporaneidade no tema, integração com  
outros setores, maior assertividade nas ações.
• Externo: Visibilidade, acessibilidade e interação.



Plano de ação anual para implementação da PRSA

Impactos:
• Interno: Oportunidade de aprendizado, contemporaneidade no tema, integração com  
outros setores, maior assertividade nas ações.
• Externo: Visibilidade, acessibilidade e interação.

Implantação do Núcleo de Bioeconomia e Empreendimentos Inovadores 

Impactos:
• Interno: Oportunidade de desenvolver a expertise do Banpará como instituição  
financeira especializada do ecossistema de inovação da Amazônia, visando seu fortalecimento 
institucional nas políticas de desenvolvimento estadual; integração do Banco a esse ecossiste-
ma de forma que haja uma colaboração multissetorial dos diferentes atores a fim de criar um  
ambiente propício para o surgimento e aceleração de startups em bioeconomia na região. 
• Externo: Disseminação de conhecimento científico e tecnológico que constituam  
vantagens competitivas regionais; despertar uma nova geração de talentos para o  
empreendedorismo, a inovação e a criação de valor compartilhado com a floresta e as com 
unidades que nela vivem; geração de empresas inovadoras que contribuam para a 
preservação da floresta em pé; agregação de valor às cadeias econômicas locais mediante a 
exploração sustentável dos recursos naturais.



EXPECTATIVAS DO  
BANPARÁ PARA 
SUSTENTABILIDADE 

Ações estratégicas previstas para o período 2021-
2022:

Ampliar o portfólio de produtos com  
iniciativas verdes

• Ação 1: Implantar a linha de crédito de fomento 
“Energia Solar”

Prazo: outubro/2021

• Ação 2: Implantar o Produto “CDB Verde”

Prazo: junho/2021

ODS impactados:

Ampliar parcerias com programas  
socioambientais 

• Ação: Submeter à análise processo de  
chamamento público

Prazo: dezembro/2021

ODS impactado:



Proporcionar capacitação continuada sobre risco e 
responsabilidade socioambiental aos empregados

• Ação: Estruturar programa de treinamentos  
sobre risco e responsabilidade socioambiental

Prazo: dezembro/2021

ODS impactado:

Implementar gradativamente as recomendações da 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures – 
TCFD

• Ação 1: Incorporar o tema mudanças climáticas como 
critério na gestão de riscos socioambientais.
Prazo: dezembro/2021

• Ação 2: Realizar estudo de impacto para  
contratação de: inventário,  
verificação externa e registro público de emissões

Prazo: novembro/2022

ODS impactado:



Aprimorar a gestão do risco socioambiental  
relacionado à reputação

• Ação: adotar procedimentos específicos para  
monitoramento e gerenciamento de riscos  
associados à imagem e reputação

Prazo: dezembro/2021

ODS impactado:

Aperfeiçoar o monitoramento dos riscos e  
indicadores socioambientais

• Ação 1: Implantar sistema informatizado para  
controle de indicadores e ações de responsabilidade  
socioambiental
Prazo: janeiro/2022

• Ação 2: Implantar sistema informatizado para  
avaliação e monitoramento dos riscos  
socioambientais, que inclua sinalizações das  
validades de licenças e avaliações

Prazo: dezembro/2021

ODS impactados:



Consolidar nas tomadas de decisão o uso de  
critérios ASG, inclusive os relacionados à mitigação 
do risco climático 

• Ação 1: Realizar o alinhamento estratégico com as 
diretrizes de responsabilidade socioambiental
Prazo: junho/2021

• Ação 2: Realizar o alinhamento estratégico com os 
ODS priorizados

Prazo: agosto/2021

ODS impactados:

Fortalecer a governança na estratégia de  
sustentabilidade

• Ação: Revisar a estrutura de gerenciamento de  
risco e responsabilidade socioambiental, visando 
garantir autonomia, integração e alinhamento ao  
planejamento estratégico

Prazo: junho/2021

ODS impactado:



Modernizar tecnologias voltadas à eficiência  
energética

• Ação: Realizar estudo de impacto e viabilidade para 

contratação de solução em eficiência energética

Prazo: novembro/2022

ODS impactados:

Incentivar a inovação regional como meio para o  
desenvolvimento sustentável da Amazônia

• Ação 1: Financiamento a atividades de pesquisa e  
desenvolvimento de inovação por intermédio  
de recursos financeiros não reembolsáveis

Prazo: outubro/2021

• Ação 2: Participação em programas de  

empreendedorismo inovador

Prazo: julho/2022

• Ação 3: Aquisição de cotas em Fundo de  

Investimento em Participações – FIP,  
 preferencialmente em fundos de capital  
semente (seed capital) que aportem capital  
em empresas inovadoras da Amazônia

Prazo: dezembro/2022



• Ação 4: Linhas de crédito reembolsável para  
financiamento da inovação nas empresas

Prazo: outubro/2021

• Ação 5: Estabelecimento de rede de parceiros  
estratégicos no Ecossistema de Inovação da  
Amazônia para a implementação de mecanismos 
conjuntos de impacto ambiental, social e econômico

Prazo: contínuo (em andamento)

ODS impactado:




