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Sinopse

Este estudo objetiva apresentar, a partir de uma investigação fundamentada da ética,

os pilares básicos que devem nortear a elaboração de um  código de ética que

realmente cumpra com a sua finalidade principal, qual seja, agregar valor à

organização. Nos dias de hoje, é de conhecimento notório a importância da ética no

contexto das organizações, bem como a forma como ela está inserida e exerce

influência no comportamento individual, nas relações de trabalho e no relacionamento

externo com os clientes. O estudo da ética, além de bastante controverso, devido aos

mais diversos enfoques e interpretações que enseja, remonta aos primórdios da

Filosofia Antiga, tendo sido objeto dos escritos de Sócrates e Platão, dentre outros.

Desta forma, para se chegar aos elementos que necessariamente devem compor um

código de ética, após estabelecer a necessária diferenciação entre ética e moral, é

fundamental que se proceda a um exame criterioso destes conceitos basilares que

permeiam a História da Filosofia. Em seguida, é apresentado um estudo sobre a obra

de Weber, onde ele aborda importantes aspectos relacionados à ética capitalista e

suas consequências. Pretende-se ainda, interpretar uma visão diferenciada e integral

da ética abordada por Boff, até chegar à questão ética no contexto organizacional,

tópicos estes investigados em importantes obras atuais da literatura científica sobre o

tema em questão. Acrescenta-se ainda neste trabalho, uma pesquisa documental, na

qual são analisados códigos de ética de algumas instituições financeiras e uma

pesquisa de campo, efetuada a partir de entrevistas com empregados de uma

determinada organização. Enfim, a abordagem abrangente do tema , resultante  dos

trabalhos de pesquisa realizados  que vêm a compor este estudo, o credencia como

fonte de consulta para futuros trabalhos acadêmicos.
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“Age de maneira que possas querer que o motivo que te levou a  agir se

torne uma lei universal.”

Immanuel Kant

“Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras;

Vigie suas palavras, porque elas se tornarão atos;

Vigie seus atos, porque eles se tornarão seus hábitos;

Vigie seus hábitos, porque eles se tornarão seu caráter;

Vigie seu caráter, porque ele será o seu destino.”

Poeta anônimo norte-americano
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1. UNINDO O ÚTIL AO AGRADÁVEL

Poderia dizer que a noção de ética sempre esteve presente na minha vida

de forma bastante enfática. Mesmo ainda menino-adolescente, sem saber sequer o

significado da palavra, já me debatia refletindo sobre a moral vigente em minha casa,

determinada por meus pais. Filho de uma família muito conservadora,  de espírito

irrequieto, questionador e, acima de tudo, descobridor, muito cedo me vi contestando

os paradigmas impostos e quebrando as mordaças que tolhiam minha liberdade,

(re)criando novas regras de conduta e comportamento que, por vezes, acabaram

gerando conflitos. Foi uma fase singular, de riqueza incomparável, onde a ferro e fogo

meu caráter foi moldado, sempre à sombra da reflexão ética, mesmo sem saber, o que

acabou por se tornar uma marca indelével da minha personalidade.

 Cursando minha segunda graduação na Universidade de Brasília, na

cadeira de Filosofia, foi que finalmente percebi o quanto me identificava com este tema.

Foi uma descoberta apaixonante !  Saber que  no berço da civilização ocidental já se

travava esta discussão de forma tão fundamentada e que a ética era um dos pilares do

pensamento filosófico dos maiores pensadores da humanidade. Ali pude aprofundar

meus conhecimentos sobre o tema e consolidar o entendimento precoce que detinha,

da importância da reflexão ética para a formação do caráter do cidadão e, por

conseguinte, para a estruturação da própria sociedade.

Ao aproximar-se o término do Curso de  Pós-Graduação no ICAT, quando

teríamos que definir o tema da monografia, comecei a questionar-me a respeito de qual

seria o foco do meu trabalho. Paralelamente a isto, na CAIXA, empresa em que

trabalho, havia sido implantado recentemente o Código de Ética, após longos anos de

idas e vindas. Ao realizar a leitura do Código, senti-me um tanto quanto frustrado,

talvez pelo fato dele não ter correspondido à expectativa que havia sido criada depois

de tanto tempo. Sem querer me deter no caminho normalmente mais utilizado, o da

crítica fácil, comecei a pensar de que forma poderia ajudar no aprimoramento do

Código da CAIXA, de forma que ele pudesse se aproximar um pouco mais daquilo que

esperávamos dele. Foi neste momento que emergiu  a idéia que acabou dando origem

a este estudo. Poderia realizar uma pesquisa que, ao final, pudesse chegar a propostas
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e sugestões de aperfeiçoamento daquele Código de Ética, a  partir da investigação, da

pesquisa de literatura sobre o assunto, da análise de códigos de outras instituições e,

obviamente, da verificação da percepção dos próprios empregados a respeito do

código. Além do mais, seria uma oportunidade única de unir o útil ao agradável, uma

vez que fatalmente iria ter que me debruçar  sobre um estudo  pormenorizado da ética,

tema que,  como já dito anteriormente, sempre me fascinou. Definida a rota, mãos à

obra.

Como o assunto “código de ética”  está diretamente relacionado à

questão da ética no contexto organizacional e esta, por sua vez, está inserida no

contexto do exercício de universalidade requerido pela ética,  não poderia deixar de

iniciar o meu trabalho a partir de uma investigação da ética desde os primórdios do

pensamento ocidental, perpassando a História da Filosofia, alguns dos seus principais

pensadores e suas abordagens diferenciadas a respeito do tema. Antes disso, porém,

a partir de sugestão do meu orientador, como forma de demarcar a rota a seguir,

procurei uma distinção clara entre os termos moral = ação e ética  = reflexão.  Em

seguida, na tentativa de aprofundar o entendimento da ética do mundo moderno,

realizei um estudo  da obra  de Max Weber, que aborda importantes aspectos

relacionados a esta temática no mundo capitalista e suas conseqüências para a

humanidade. Com o objetivo de fazer um contraponto, incluí no trabalho uma

interpretação diferenciada da ética, mas não menos importante, trazida a partir da

leitura da obra de Leonardo Boff. Tudo isso serviu de subsídio para chegar, finalmente,

à questão da ética no contexto organizacional,  onde estudei importantes obras atuais

da literatura científica, ressaltando os pontos mais esclarecedores e que poderiam

corroborar com o meu objetivo final.

As pesquisas realizadas, tanto a documental, na qual analisei códigos de

ética de outras instituições, quanto a de campo, onde pude captar a percepção dos

empregados da CAIXA com relação ao Código recém implantado, serviram como

balizadores, ora reafirmando  os principais pontos levantados na pesquisa literária, ora

ressaltando outras questões merecedoras de uma investigação mais aprofundada.

Enfim, como todo objeto de pesquisa, este não se encerra aqui. Muito terá

que ser acrescido ainda, com vistas a dar continuidade a este estudo, o que
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provavelmente, jamais terá um fim. Afinal, o pensador deve aprender a conviver com o

eterno ônus-bônus decorrente do aspecto tensional da Filosofia, qual seja, a busca

constante da verdade, sabendo de antemão, que jamais irá encontrá-la. Esta é

somente mais uma tentativa...
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2. LEVANTANDO AS PISTAS

2.1. MORAL=AÇÃO VERSUS ÉTICA=REFLEXÃO

Esta é uma distinção bastante controvertida  que permeia os estudos

tanto relacionados à ética quanto à moral. Na verdade, os conceitos parecem se

confundir, até mesmo na sua significação etimológica. Segundo Camargo (2002, p.22)

“a palavra  ‘ética’ etimologicamente origina-se do grego ethos, que significa costumes;

a palavra ‘moral’ provém do latim mores, que também significa costumes.”

Na busca de essencialidades frente ao étimo “moral versus ética”  cabe ,

de forma introdutória citar:

O termo ethos tem duas origens gregas. A mais antiga (êthos, com eta inicial)
significa “morada, abrigo, refúgio”, isto é, uma espacialidade onde nos sentimos
seguros, protegidos, onde nos “desarmamos”. Quando chegamos em “casa”,
após um dia de labuta e exigências, deixamos as nossas “armas”, os nossos
“uniformes”, nos despimos das formalidades necessárias à subsistência e,
acolhidos pelos que nos são mais próximos, baixamos a guarda. Tudo quanto
nos rodeia é previsível, os outros são previsíveis, daí a possibilidade de
abandonar as “armas”, - os mecanismos de ataque e defesa. (DISKIN ET AL,
1998, p.66)

Ao longo do tempo, foram desenvolvidas diversas teorias na tentativa de

diferenciar os dois conceitos. No entanto, de acordo com Camargo (2002, p. 23):

“Pode-se afirmar  que as palavras ‘moral’ e ‘ética’ são sinônimas, podendo uma

substituir integralmente a outra; assim, nada impede que em vez de ‘código de ética

profissional’ seja chamado de ‘código de moral profissional’ “.

De acordo com o autor, mais importante do que discutir o sentido ou a

conceituação das palavras é colocar em prática os princípios e valores que tanto uma

quanto outra agregam.

Trazendo esta definição para o contexto organizacional, também parece

não  ficar  muito clara a distinção, uma vez que o foco tanto da moral quanto da ética

seria definir padrões de comportamento a serem incorporados pelos indivíduos que

compõem esta organização.
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No entanto, Srour (2000) apresenta um entendimento distinto com relação

à significação destes dois termos, o qual consideramos ser o mais apropriado e que irá

predominar neste trabalho de pesquisa. O autor defende que a moral está vinculada à

definição  dos padrões de comportamento, das normas de conduta, de acordo com os

usos e costumes dos agentes sociais em um determinado espaço de tempo. Segundo

Srour (2000, p.29) “a moral corresponde às representações imaginárias que dizem aos

agentes sociais o que se espera deles, quais comportamentos são bem-vindos e quais

não.”

Por outro lado, a ética é a ciência, a disciplina teórica  que promove o

estudo sistemático das morais existentes, partindo de uma reflexão que vai levar em

conta todas as variáveis que instituíram estas normas e padrões, com o objetivo de

identificar seus propósitos, discrepâncias e os efeitos produzidos sobre os agentes

sociais. De acordo com o autor:

A ética opera no plano da reflexão ou das indagações, estuda os costumes das
coletividades e as morais que podem conferir-lhes consistência. Com qual
propósito? Libertar os agentes sociais da prisão do egoísmo que não se
importa com os efeitos produzidos sobre os outros. A ética visa à sabedoria ou
ao conhecimento temperado pelo juízo. (SROUR,  2000, p.29)

Desta forma, pode-se dizer que, enquanto a moral está relacionada à

ação, a ética está relacionada à reflexão.

Srour (2000) ainda apresenta uma diferenciação entre morais

macrossociais e morais microssociais. Enquanto aquelas se referem às normas que

regem a  sociedade como um todo, estas dizem respeito aos interesses das

coletividades internas às sociedades, como exemplo: corporativas, profissionais,

classistas, etc.

Para o autor, há uma compreensão equivocada na utilização de

expressões como “ética protestante” ou “ética socialista”. Na verdade o que existe é

moral protestante e moral socialista:  “Somente quando especialistas se debruçam

sobre as morais e produzem um estudo delas, pode-se falar de ética do protestantismo

ou de ética do socialismo.” (SROUR, 2000, p.30)
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Com relação ao contexto empresarial, Srour (2000, p.30) complementa:

“Assim, a referência à ética empresarial ou à ética dos negócios significa estudar e

tornar inteligível a moral vigente nas empresas capitalistas contemporâneas e, em

particular, a moral predominante em empresas de uma nacionalidade específica.”
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2.2. ÉTICA – UMA VISÃO CLÁSSICA

O estudo da ética remonta aos primórdios da filosofia clássica grega. De

lá provém o significado etimológico da palavra: ethos, que significa costume, modo de

agir. Segundo Pessanha:

A tradição ética na cultura grega parte de Homero e Hesíodo. As epopéias
homéricas  (séculos X-VIII a C.) formulam uma ética aristocrática que fazia da
virtude (aretê) um atributo inerente à nobreza e manifestado por meio da
conduta cortesã e do heroísmo guerreiro. Originariamente, portanto, a palavra
aretê  não tem o sentido preciso de “virtude”. Ainda não atenuada por seu uso
posterior puramente ético, estava de início ligada às noções de função, de
realização e de capacitação, denotando a excelência de tudo o que é útil para
algum ato ou fim. (PESSANHA, 1999, p.28)

Pessanha (1999, p.28) ainda ressalta que “com Hesíodo (século VIII a C.)

é que a aretê passa a assumir significado mais estritamente moral: deixa de ser

atributo natural de bem–nascidos para se transformar numa conquista, resultado do

esforço e do trabalho enobrecedor de qualquer homem.” Aí vai nascer  a idéia do

ensino da virtude (aretê) ,  tema  que será retomado posteriormente por Sócrates (470-

399 a C.),  se tornando  um dos pilares do seu pensamento.

Vásquez (1997, p.228) acrescenta que  “as doutrinas éticas fundamentais

nascem e se desenvolvem pelas relações entre os homens, e, em particular, pelo seu

comportamento moral efetivo.”  Desta forma, existe uma inter-relação entre a doutrina

ética que vigora em uma determinada época na história e os padrões de conduta,

valores e normas que prevalecem e estabelecem  a moral predominante. Devido ao

processo dinâmico de mudanças verificado nas sociedades, os padrões de conduta

vão sendo (re)visados, valores vão sendo (re)pensados e as normas alteradas,

gerando consequentemente, uma nova moral que será objeto de estudo de uma nova

doutrina ética.  Por isso, segundo o autor  “as doutrinas éticas não podem ser

consideradas isoladamente, mas dentro de um processo de mudança e de sucessão

que constitui propriamente a sua história.“ (VÁSQUEZ, 1997, p.228) A seguir serão
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examinadas algumas destas doutrinas que perpassam o estudo da Filosofia desde a

Grécia antiga até os dias de hoje.

Importante ressaltar que, de acordo com Vásquez (1997), o surgimento de

uma filosofia voltada para o estudo da ética se deve  ao processo de democratização

da vida política em  Atenas, quando  emerge uma preocupação com os problemas do

homem, e, sobretudo, com os problemas políticos e morais, que não eram objeto de

estudo dos primeiros filósofos, chamados pré-socráticos.

2.2.1. OS SOFISTAS

Segundo Vásquez (1997), com o florescimento da democracia na política

ateniense, a arte da retórica, do discurso convincente,  passa a fazer parte da vida dos

cidadãos, sendo de extrema necessidade o seu aprendizado para o efetivo exercício

dos seus direitos e garantia de êxito na vida política.  Sendo assim, surge o sofista,

termo  que significa mestre ou sábio, cuja função principal seria a de ensinar esta arte

aos cidadãos em troca de dinheiro, considerado um escândalo  na época.

Ocorre que, para o sofista, o discurso sempre será uma visão

individualizada da realidade. Não existe o discurso verdadeiro ou falso, existe o

discurso melhor e o pior. O melhor sempre será o mais convincente, independente da

carga de verdade que traga em si. Sobre isto discorre o autor:

Não existe nem verdade nem erro, e as normas – por serem humanas – são
transitórias. Protágoras cai assim no relativismo ou subjetivismo (tudo é relativo
ao sujeito, ao ‘homem, medida de todas as coisas’), e Górgias sustenta que é
impossível saber o que existe realmente e o que não existe. (VÁSQUEZ, 1997,
p.230)

2.2.2. SÓCRATES

Nasce em Atenas em 470 (a . C) e morre em 399 (a . C). Tendo sido

condenado à morte injustamente sob acusações infundadas, aceita resignado a sua

pena bebendo cicuta.  Era amigo da maioria dos sofistas, mas seus métodos eram

completamente distintos. O seu ensino não pressupunha pagamento em troca, mas



16

amizade, vontade de aprender. Não era partidário dos discursos longos dos sofistas.

Preferia os diálogos, perguntas e respostas, para se chegar a conclusões. Escolheu

não escrever, para evitar a divulgação popular das idéias. Cria que o desenvolvimento

da filosofia deveria se dar através de um processo dialógico (a maiêutica). A idéia de

Sócrates era que se podia chegar à verdade através do diálogo, em contrapartida aos

sofistas, que afirmavam opiniões que poderiam ser verdade somente em determinados

momentos, através de seus longos  monólogos.

Para Vásquez (1997), a ética socrática é racionalista, sendo composta por

três elementos:  uma concepção do bem e do bom; a tese da virtude (areté) como

conhecimento,  e do vício como ignorância e a tese segundo a qual a virtude pode ser

transmitida ou ensinada. De acordo com  o autor:

Resumindo, para Sócrates, bondade, conhecimento e felicidade se entrelaçam
estreitamente. O homem age retamente quando conhece o bem e,
conhecendo-o, não pode deixar de praticá-lo; por outro lado, aspirando ao bem,
sente-se dono de si mesmo e, por conseguinte, é feliz. (VÁSQUEZ, 1997,
p.231)

2.2.3. PLATÃO

Nasce em Atenas em 427 (a . C) e morre em 347 (a . C). É filho de família

aristocrática e sua criação o havia destinado a uma carreira política. No entanto, o

encontro com Sócrates, de quem se torna discípulo, e a morte deste nas circunstâncias

em que ocorreu, determinam uma mudança radical em sua vida.

Usando a fórmula de diálogos abertos, Platão vai aplicar o método

socrático na formulação do seu pensamento.  A teoria das idéias é um dos pilares do

pensamento platônico. Se contrapondo aos sofistas que eram partidários do

relativismo, Platão acredita na necessidade de se buscar a verdade, o conhecimento

verdadeiro da realidade. Assim, faz uma relação entre um mundo das idéias e um

mundo real, das coisas.

Segundo Vásquez (1997),  no pensamento de Platão,  a alma do  homem

se eleva por intermédio da razão  ao mundo das idéias, onde a finalidade principal é

libertar-se da matéria e contemplar a Idéia do Bem, da perfeição. No entanto,  para
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aproximar-se desta idéia de perfeição o indivíduo depende necessariamente da

estrutura do Estado. Daí a sua ética estar relacionada diretamente com a política, a

qual se caracteriza como um outro núcleo central do seu pensamento.  Aqui ele tenta

encontrar uma estrutura ideal de cidade e de governo.

Platão ainda vai desenvolver  uma vasta discussão sobre a alma, o que é

e qual a sua relação com o corpo.

Sobre a ética platônica,  discorre Vásquez:

A ética de Platão depende intimamente, como a sua política: a) da sua
concepção metafísica (dualismo do mundo sensível e do mundo das idéias
permanentes, eternas, perfeitas e imutáveis, que constituem a verdadeira
realidade e têm como cume a Idéia do Bem, divindade, artífice ou demiurgo do
mundo); b) da sua doutrina da alma (princípio que anima ou move o homem e
consta de três partes: razão, vontade ou ânimo, e apetite; a razão que
contempla e quer racionalmente é a parte superior, e o apetite, relacionado
com as necessidade corporais, é a inferior). (VÁSQUEZ, 1997, p.231)

2.2.4. ARISTÓTELES

Nasce  em Estagira, Macedônia em 384 (a . C) e morre em 322 (a . C).

Foi discípulo de Platão na Academia, em Atenas e mestre de Alexandre “O Grande”.

Fundou sua própria escola, denominada  Liceu.

De acordo com Vásquez (1997), para Aristóteles o fim último do homem é

atingir a felicidade e,  para atingi-la e sentir-se plenamente realizado,  este deve

dedicar-se a uma vida contemplativa guiado pelo seu principal atributo: a razão.    Por

intermédio do uso da razão o homem deve buscar um aprendizado constante que

levará ao desenvolvimento de virtudes intelectuais e práticas ou éticas. Para Aristóteles

a virtude é o equilíbrio entre dois extremos. Além disso, outras condições são

necessárias para se atingir a felicidade, como maturidade, bens materiais, liberdade

pessoal, saúde, etc.
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O autor  ainda complementa a respeito da ética aristotélica:

A ética de Aristóteles – como a de Platão – está unida à sua filosofia política, já
que para ele – como para o seu mestre – a comunidade social e política é o
meio necessário da moral. O homem enquanto tal só pode viver na cidade ou
polis; é, por natureza, um animal político, ou seja, social. Por conseguinte, não
pode levar uma vida moral como indivíduo isolado,  mas como membro da
comunidade. Por sua vez, a vida moral não é um fim em si mesmo, mas
condição ou meio para uma vida verdadeiramente humana: a vida teórica na
qual consiste a felicidade. (VÁSQUEZ, 1997, p.234)

2.2.5. ÉTICA CRISTÃ MEDIEVAL

A sociedade medieval organiza-se sob as bases do Cristianismo, que se

impôs durante dez séculos após se tornar  a religião oficial de Roma no Séc. IV.

Vásquez (1997) argumenta que em um sistema social estratificado e hierarquizado, a

religião, por intermédio da Igreja, vem garantir uma certa unidade social,

monopolizando a vida intelectual, a moral e a ética, que estarão impregnadas de um

conteúdo religioso ao longo deste período.

De acordo com esta moral religiosa, o comportamento do homem deve se

pautar a partir de uma perspectiva sobrenatural, tendo Deus como seu fim último. As

regras de conduta e moral  devem ser  definidas não com relação à sociedade, mas

com relação a Deus.  A ordem divina, sobrenatural, se sobrepõe à ordem natural

humana. Segundo Vásquez (1997, p.238): “O Cristianismo como religião oferece assim

ao homem certos princípios supremos morais que, por virem de Deus, têm para ele o

caráter de imperativos absolutos e incondicionais.”

O autor ainda acrescenta  que  “a ética cristã – como a filosofia cristã em

geral – parte de um conjunto de verdades reveladas a respeito de Deus, das relações

do homem com o seu criador e do modo de vida prático que o homem deve seguir para

obter a salvação no outro mundo.” (VÁSQUEZ, 1997, p.236). Portanto, diferentemente

de Aristóteles, o fim último do homem passa a ser Deus e a salvação e tudo  deve

apontar para estes objetivos.
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Além disso, o Cristianismo na Idade Média vem trazer uma idéia

extremamente paradoxal para a realidade social na época.   Em uma sociedade repleta

de desigualdades, como  divisões entre escravos e homens livres, servos e senhores

feudais, a mensagem cristã vem falar de igualdade entre os homens. Sobre isto,

Vásquez cita: “Assim, pois, a mensagem cristã tinha um profundo conteúdo moral na

Idade Média, isto é, quando era completamente ilusório e utópico propor-se a

realização de uma igualdade real de todos os homens.” (VÁSQUEZ, 1997, p.238)

A Filosofia neste período esteve completamente influenciada pelos

dogmas cristãos. Chegou-se a dizer que a Filosofia era escrava da Teologia. Desta

forma, desenvolveu-se, consequentemente, uma ética dogmática, limitada pela religião.

Como principais pensadores desta época,  Vásquez (1997)  cita Santo

Agostinho (354-430)  e Santo  Tomás de Aquino (1226-1274). A ética agostiniana  é

bastante influenciada pelo pensamento de Platão, mas, se contrapõe ao racionalismo

ético dos gregos, quando  valoriza a experiência pessoal, a interioridade, a vontade e o

amor.  Já a ética tomista   recebe a influência de Aristóteles, colocando Deus como fim

último que vai levar o homem ao atingimento da felicidade. Para tanto, assim como no

pensamento aristotélico, uma vida contemplativa  é o caminho para chegar a este fim.

2.2.6. ÉTICA MODERNA

Para Vásquez (1997) pode-se considerar por moderna a ética que

dominou desde o século XVI até o começo do século XIX, diferenciando-se da ética

medieval na medida em que coloca o homem como centro de seu arcabouço teórico e

não mais Deus.
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Sobre esta mudança, que vai trazer uma série de consequências para a

sociedade moderna, discorre o autor:

Na ordem espiritual, a religião deixa de ser a forma ideológica dominante e a
Igreja Católica perde a sua função de guia. Verificam-se os movimentos de
reforma, que destroem a unidade cristã medieval. Na nova sociedade,
consolida-se um processo de separação daquilo que a Idade Média unira: a)a
razão separa-se da fé (e a filosofia, da teologia); b) a natureza, de Deus (e as
ciências naturais, dos pressupostos teológicos); c) o Estado, da Igreja; e d) o
homem,  de Deus. (VÁSQUEZ, 1997, p.240)

Sendo assim, o homem passa a ser o centro da política, da ciência, da

arte e da moral, tornando-se absoluto, como criador e legislador.

Vásquez (1997) aponta  como expoente principal da expressão da ética

moderna Kant (1724-1804).  Segundo ele, a ética de Kant está baseada no chamado

imperativo categórico que seria: “Age de maneira que possas querer que o motivo que

te levou a agir se torne uma lei universal”. Isto porque, para Kant, o homem como

legislador de si mesmo deve agir por puro respeito ao dever, obedecendo a sua própria

consciência ética, que por sua vez, é determinada pela boa vontade no agir, que é

universal e inerente a todos os homens em todo o tempo e em todas as circunstâncias.

Referindo-se ainda a este pressuposto da ética kantiana, o autor conclui:

Finalmente, por conceber o comportamento moral como pertencente a um
sujeito autônomo e livre, ativo e criador, Kant é o ponto de partida de uma
filosofia e de uma ética na qual o homem se define antes de tudo como ser
ativo, produtor ou criador. (VÁSQUEZ, 1997, p.243)

2.2.7. ÉTICA CONTEMPORÂNEA

Vásquez (1997) inclui na ética contemporânea tanto as doutrinas éticas

atuais, como aquelas que, embora surgidas no século XIX, continuam exercendo forte

influência nos dias de hoje, citando como exemplo, o existencialismo de Kierkegaard

(1813-1855) e o marxismo de Karl Marx (1818-1883).
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Segundo o autor, Kierkegaard, que é considerado o pai do

existencialismo, distingue três estágios na existência individual: estético, ético e

religioso:

O estágio superior é o religioso, porque a fé que o sustenta é uma relação
pessoal, puramente subjetiva, com Deus. O estágio ético ocupa um degrau
inferior, embora acima do estético; e, no ético, o indivíduo deve pautar o seu
comportamento por  normas gerais e, por isto, perde em subjetividade, ou seja,
em autenticidade. (VÁSQUEZ, 1997, p.246)

De Marx, Vasquez (1997) apresenta as  suas teses fundamentais que vão

estruturar a sua doutrina ética, a qual, a partir de uma crítica às morais do passado, vai

colocar em evidência as bases teóricas e práticas de uma nova moral.

Para Marx, a moral tem um caráter de classe, uma vez que ela existe para

regular as relações sempre de acordo com os interesses da classe dominante. Sendo

assim, numa mesma sociedade podem coexistir  várias morais, assim como existiram

no passado diferentes morais de classe, que nunca conseguiram expressar um caráter

universal, pois sempre estavam  a serviço de interesses particulares. Daí a sua

conclusão, de  que enquanto não houver as condições necessárias para o

estabelecimento de uma moral universal, não poderá existir um sistema moral válido

para todos os tempos e para todas as sociedades.

Segundo Marx necessário se faz que se estabeleçam estas condições

para o surgimento de uma nova moral que possua esta universalidade, sob o risco de

que o homem retorne a um estado de barbárie tal  que leve à sua própria destruição.

Esta nova moral deverá se originar da classe proletária, pois esta estaria pronta para

abolir a si mesma como classe , para ceder lugar a uma sociedade humana e justa,

regida sob um sistema socialista  e que garanta a unidade e a harmonia entre os seus

membros.

2.2.8. PSICANÁLISE E ÉTICA

De acordo com Vásquez (1997, p.248) “ainda que não se possa falar

propriamente de uma ética psicanalítica, é inegável que algumas de suas descobertas
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mais importantes a respeito do papel da motivação inconsciente no comportamento

humano têm consequências importantes para as investigações éticas”.

Partindo deste raciocínio, o autor relata a contribuição de Sigmund Freud

(1856-1939) para o desenvolvimento da ética na modernidade.  Freud  afirmava que o

indivíduo possui uma determinada zona em sua personalidade  sobre a qual ele não

detém o controle, que seria o inconsciente e que acaba influindo no seu

comportamento. Isto quer dizer que, embora o comportamento moral do homem se

apresente como consciente , ele está sujeito a forças que escapam ao controle da sua

consciência. Daí, Freud  deduz que somente devem ser considerados como morais os

atos praticados pelo indivíduo determinados pela sua zona consciente  e, aqueles que

são fruto do seu estado inconsciente devem ser excluídos do campo moral, não

devendo ser julgados por esta.  Além disso,  a psicanálise exclui também do campo

moral todas as leis e normas que são impostas ao indivíduo de forma autoritária.

2.3. A ÉTICA DO SISTEMA CAPITALISTA

Em sua obra “A ética protestante e o espírito do Capitalismo”, Max Weber

reproduz as teses fundamentais elencadas por Benjamin Franklin que permeiam o

espírito do capitalismo. Com base nestas teses o autor faz uma investigação a respeito

de uma provável ética capitalista baseada estritamente no utilitarismo. Faz-se

importante destacar alguns trechos de seu texto:

Com efeito, todas as atitudes morais de Franklin são coloridas pelo utilitarismo.
A honestidade é útil, porque assegura o crédito; do mesmo modo a
pontualidade, a laboriosidade, a frugalidade, e esta é a razão pela qual são
virtudes...

Segundo Franklin , estas virtudes somente o são na medida  em que são
realmente úteis ao indivíduo, e sendo substituíveis pela mera aparência,
sempre são suficientes quando o mesmo objetivo tiver sido atingido. É esta
uma conclusão inevitável ao utilitarismo estrito...
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O homem é dominado pela produção de dinheiro, pela aquisição encarada
como finalidade última da sua vida. A aquisição econômica não mais está
subordinada ao homem como meio de satisfazer as suas necessidades
materiais. Esta inversão do que poderíamos chamar de relação natural, tão
irracional de um ponto de vista ingênuo, é evidentemente um princípio
orientador do capitalismo, tão seguramente quanto ela é estranha  a todos os
povos fora da influência capitalista.

Um estado mental como o expresso nas passagens de Franklin e que
receberam o aplauso de todo um povo, teria sido proscrito como o mais baixo
tipo de avareza e como uma atitude inteiramente desprovida de auto-respeito,
tanto na Antigüidade como na Idade Média. (WEBER, 1967, p.32-35)

Percebe-se que Weber destaca a condição última do capitalismo à qual

vai se sujeitar toda a cadeia de valores éticos e comportamentais da sociedade, quer

seja, a utilidade. Em uma sociedade regida por este pressuposto,  só tem valor o que

pode ser considerado útil. E, este conceito de utilidade está intrinsecamente

relacionado à idéia de lucro, aumento de capital e de patrimônio. O que é útil é o que

produz algum tipo de ganho econômico. Daí, as pessoas serem levadas a uma busca

incessante pelo “ter”, pelo “acumular”, numa corrida desenfreada onde os fins sempre

justificarão os meios. É um verdadeiro “vale-tudo”, onde ficam para trás valores como

honestidade, lealdade, solidariedade  e outros, a menos que estes se subordinem à

idéia do “útil”, quando, então, deixarão de ser legítimos.

Neste contexto, há uma completa inversão de prioridades. O trabalho, que

deveria ser somente mais uma atividade formativa do homem, assim como o lazer, o

estudo, o convívio familiar, passa a ter um caráter prioritário. Segundo a propaganda

enganosa alardeada pelo capitalismo, é através dele que alguém de inferior condição

social poderá chegar aos  mais altos degraus de nossa pirâmide social. Então, deve-se

trabalhar muito para “fazer dinheiro”, acumular bens e patrimônio e atingir o objetivo

principal: o “sucesso”. Desta forma, relega-se a segundo plano a formação intelectual

( a não ser que seja “útil” para esse fim), o convívio familiar e todas as outras atividades

que  redundariam num desenvolvimento integral do indivíduo. Neste ponto o homem

troca o “ser” pelo “ter” sem perceber os prejuízos que esta atitude certamente lhe trará.

Atitude esta que tem provocado conseqüências nefastas em todos os segmentos desta

sociedade capitalista.
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Diariamente são divulgadas nos órgãos de imprensa e na mídia em geral

notícias que dão conta do atual estágio de degradação moral em nossa sociedade.

Violência, miséria, fome, corrupção são excrescências com as quais nos defrontamos a

cada minuto, e pior, com as quais estamos nos habituando . Nosso estado letárgico

perante toda esta situação é tal que aprendemos a  encarar como fútil  a própria vida

humana. Na “meca” do sistema capitalista, os Estados Unidos da América, são cada

vez mais comuns casos   de psicopatas que invadem escolas, cinemas, prédios

públicos e massacram de uma só vez dezenas de pessoas inocentes que acabam

pagando pelo estado mental doentio destes. E isto pode ser tomado como sintomático:

a sociedade norte-americana dá sinais de doença crônica. Certamente estes

psicopatas estão de alguma forma sendo influenciados negativamente por esta

sociedade doente e completamente despida de valores espirituais e éticos,  regida pela

cultura do consumo exacerbado e do lucro acima de quaisquer interesses. Cultura esta

que, dentro do processo de globalização, tem sido exportada para todo o mundo.

É importante ressaltar o aspecto pernicioso  que esta famigerada

globalização representa para a soberania, a cultura e a economia, principalmente dos

povos ditos como “excluídos” e “emergentes” ( caso do Brasil). O ponto forte deste

processo  seria o livre comércio entre todas as nações quanto, a partir daí, haveria um

desenvolvimento equitativo entre as diversas regiões do mundo e uma democratização

do capital. Mas, sabe-se que na prática não é bem assim que funciona. A globalização

funciona das fronteiras dos “grandes” para fora. Eles invadem a soberania dos países

já dominados economicamente, instalam suas mega-empresas, explorando a mão-de-

obra barata que encontram, muitas vezes recebendo até financiamentos do próprio

estado, e depois exportam seus lucros, jamais reaplicando-os nestes países, gerando o

desenvolvimento, como já era de se esperar, em seu próprio país. Por outro lado, os

“pequenos”, para entrarem com algum produto na economia desses países sofrem as

maiores dificuldades, traduzidas em barreiras alfandegárias, reservas de mercado,

sobretaxas e políticas protecionistas. Outro aspecto contraditório neste processo  é que

eles, “os grandes”, globalizam somente o que interessa a eles. Não há, por exemplo,

uma preocupação em se globalizar um sistema de saúde e educação dignos, tais quais

eles têm em seus países. Portanto, este termo “globalização” pode muito bem traduzir-
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se como mais uma forma de “exploração” dos ricos sobre os pobres do mundo inteiro,

que cada vez se tornam mais pobres. Enfim, na esteira desta subserviência econômica

ocorre uma inevitável alienação cultural, provocada pela assimilação desordenada de

valores advindos de outros países (quase sempre negativos), resultando numa quebra

de identidade própria  e conseqüente perda do sentido fundamental de soberania.

É evidente que devemos reconhecer como ponto positivo todo o

progresso e avanço tecnológico obtidos ao longo deste processo . Mas, seria este um

verdadeiro progresso ou poderia ser designado como uma simulação de progresso

neste mundo capitalista ? Certamente até aqui é possível identificar contradições e

problemas fundamentais. Uma conseqüência drástica deste desenvolvimento

tecnológico que tem afetado o mundo inteiro é o fantasma do desemprego. Cada vez

mais as máquinas e os robôs estão substituindo o homem nas linhas de produção, nas

fábricas e indústrias, nos setores de serviços, enfim, onde quer que elas tenham

acesso e provoquem considerável economia. Este é mais um exemplo onde o termo

“utilidade” é usado pelo sistema capitalista em sua predileta significação: ganho

econômico. É mais “útil” ter uma máquina substituindo três ou quatro operários em uma

linha de produção, ou ainda, alguns bancários em uma agência de crédito. O problema

é que a conseqüência direta desta atitude é sentida por toda a sociedade. Aumenta o

nível de desemprego e com ele a violência, a fome, a miséria e todo o tipo de mazela

que vai acabar se voltando inclusive contra os próprios donos de fábricas e banqueiros.

É chegado o momento em que o homem precisa repensar até onde deve ir todo este

avanço tecnológico. É necessário que ele seja colocado a serviço da humanidade e

não continuar como tem sido até aqui, mais um instrumento de escravidão e opressão

em prol do lucro capitalista.

A natureza tem sido mais uma vítima do sistema. Desde a concepção

baconiana  de que ela seria somente um objeto de simples manipulação e experiência

por parte do homem, ela tem sofrido alterações por vezes até irrecuperáveis. Sobre isto

discorre Crema (1989):

Segundo Capra, “o método empírico foi defendido por Bacon de forma
apaixonada e até rancorosa”, confirmando essa afirmação citando Merchant
que se refere às seguintes metáforas baconianas sobre a natureza, que precisa
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ser “acossada em seus descaminhos”, “obrigada a servir” e “escravizada”,
“reduzida à obediência”, sendo o objetivo do cientista “extrair da natureza, sob
tortura, todos os seus segredos”. Partindo-se dessas premissas que se
estabeleceram, como sabemos, na mente do homem moderno, não é mesmo
para se estranhar o estupro da natureza perpetrado pela desvairada e suicida
ganância do predador humano, sequioso de controlar o ambiente sem antes ter
aprendido a ciência e arte de se autocontrolar. (CREMA, 1989, p.30)

Como consequência desta forma de pensar a natureza, hoje o que temos

são espécies extintas, florestas devastadas, rios e mares poluídos, camada de ozônio

destruída, enfim, tudo em nome do desenvolvimento e do progresso.  O capitalismo

tem abusado da natureza com requintes de crueldade. Mas, novamente as

conseqüências se voltam contra si mesmo. O desequilíbrio causado por todas estas

agressões à natureza têm provocado alterações climáticas responsáveis por

catástrofes no mundo inteiro, redundando em perda de milhões de dólares e, pior,

milhares de vidas.

A mídia tem um papel crucial nesta ordem. É de impressionar a

capacidade e eficiência alquímica adquirida pela mídia em nosso mundo globalizado no

sentido de transformar mentira em verdade e vice-versa. É de dar inveja aos mais

admirados sofistas da Antigüidade.  Quem não busca ter uma capacidade crítico-

analítica, pelo exercício e desenvolvimento da reflexão,  ou que nem condições tem

para isso (a grande maioria), acaba virando simples “massa de manobra” sendo

influenciado e levado a pensar e  tomar atitudes da forma como a mídia bem entender.

Além disso, ela se tornou o grande instrumento na mão dos detentores do poder e do

próprio sistema capitalista com a finalidade de manutenção do status-quo daqueles e

meio de repercussão da doutrina e dos padrões de comportamento deste no mundo

inteiro. E como é difícil lutar contra ela! Aqui no Brasil temos um “império” chamado

Rede Globo que tem o poder não só de determinar o resultado de uma eleição para

presidente da república como de ditar os rumos do país. Nada aqui acontece sem que

seja avalizado pelo Dr. Roberto Marinho, o “imperador” e dono da emissora. Isto ficou

comprovado quando do lançamento  de um livro intitulado “Notícias do Planalto”, do

jornalista Mario Sergio Conti, diretor da Revista Veja de 1991 a 1997, no qual ele narra

a relação promíscua e escandalosa que existe entre os meios de comunicação e o

poder no Brasil. Num dos trechos ele conta um episódio em que um determinado
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ministro da Fazenda, quando cotado para assumir o ministério,  foi  sabatinado pelo Dr.

Roberto Marinho em seu gabinete. Só depois de aprovado por ele teve a sua

nomeação autorizada pelo Presidente da República. O poder de influência e formação

de opinião da Rede Globo é tão grande que se estende pelos mais distantes rincões do

nosso Brasil. É possível visitar uma família em um estado de miséria considerável,

morando num local de difícil acesso, carente do cumprimento de necessidades básicas,

mas, que esteja às oito horas  da noite em frente à televisão assistindo ao Jornal

Nacional. E o que é  nefasto, sendo iludida com uma avalanche de pseudo-informações

que, sem saber, vão estar determinando a continuidade de seu triste destino. Se há

uma palavra que não consta do dicionário dos responsáveis pela  mídia em geral do

nosso país é “ética”. Eles servem sem nenhum pudor aos interesses  nacionais e

internacionais dos poderosos do mundo capitalista.

Mas, a pergunta que fica é: Como se confrontar contra este sistema ?

Como resgatar a ética e valores que ficaram ultrapassados ao longo do tempo ?

Haveria alternativa para este mundo “pós guerra fria” em que o Capitalismo se tornou

praticamente uma unanimidade? Faz-se necessário e urgente encontrar esta

alternativa, antes que seja tarde demais e se consume este processo de autodestruição

ao qual o mundo está hoje destinado. E isto não é nenhuma profecia apocalíptica, é só

olhar em volta e ver tudo que está acontecendo.

Retornando a Weber , ele nos remete a uma terrível previsão sobre o

futuro do homem que, por acaso, conseguisse sobreviver segundo os pressupostos do

utilitarismo: ”Nesse caso, os ‘últimos homens’ desse desenvolvimento cultural poderiam

ser designados como ‘especialistas sem espírito, sensualistas sem coração, nulidades

que imaginam ter atingido um nível de civilização nunca antes alcançado’” (WEBER,

1967, p.131). Talvez este seja o ponto de onde se deve partir para encontrar a

alternativa.

 Uma conseqüência imediata desta forma de viver baseada

exclusivamente na acumulação de dinheiro e bens é o desequilíbrio orgânico, físico e

mental do ser humano causado pelo problema da inversão de prioridades. O homem

tem como necessidade principal trabalhar cada vez mais, para produzir mais, para

acumular mais capital. Isso quando o primordial deveria ser zelar pela sua saúde e
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qualidade de vida para se viver melhor. Daí o índice alarmante de doenças mentais,

cardiovasculares, gastrointestinais e outras deste início  de século, causadas pela

perda de liberdade e conseqüente estresse que esta opção de vida acarreta. Outra

conseqüência ainda mais grave que o “culto ao dinheiro” presente no pensamento

capitalista provoca é a perda da consciência espiritual das pessoas. Este mundo

estritamente materialista, onde tudo é regido pelo aspecto econômico, acaba levando

as pessoas a esquecerem completamente da sua dimensão espiritual. Como já foi dito,

o “ter” substitui o “ser”, ocasionando uma atrofia irreversível no homem enquanto ser

íntegro, completo. No mundo capitalista “tempo” e “dinheiro” são bens por demais

preciosos para se gastar com “trivialidades desnecessárias” como busca de

conhecimento e auto-conhecimento, sabedoria, desenvolvimento espiritual (a valiosa

vida contemplativa dos antigos) que, paradoxalmente, são princípios fundamentais de

qualquer civilização que anseie por desenvolvimento e progresso.

Passadas as épocas das grandes revoluções, talvez esta seja a única

possível revolução que possa ocorrer neste início de um novo milênio: a revolução das

mentes.

Uma revolução individual, de dentro para fora, feita de pequenas atitudes

cotidianas, onde se procure resgatar esta consciência espiritual. Onde renascerá uma

nova ética e uma nova moral calcadas em valores que ficaram ultrapassados no

transcorrer da nossa história, vencidos pelo egoísmo e pela ambição, pilares de

sustentação deste sistema econômico injusto e excludente. Valores como virtude,

caráter, amizade, compaixão, respeito, dignidade, fraternidade devem ser retomados. A

busca constante do “bem supremo” tantas vezes enfatizada por Sócrates. A procura do

mundo ideal de perfeição e virtude de Platão. E, principalmente, uma expressão que,

devido ao seu caráter cristão, ou melhor, devido ao que foi feito do Cristianismo,

tornou-se fútil e perdeu toda a sua substancialidade no nosso mundo atual: “amor ao

próximo”. Uma expressão que, se entendida e praticada em toda a sua essência pode

adquirir uma dimensão transformadora e revolucionária, capaz de abalar as estruturas

de qualquer sistema. Cultivando e agregando mentes a esta nova e ao mesmo tempo

antiga forma de pensar o mundo, poderemos ter condições de, aos poucos, transformar

esta realidade. É difícil ? Parece utopia ? Pode ser. Mas, se devemos começar de
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algum lugar, o lugar é este. Afinal, simples idéias que a princípio pareciam também ser

utópicas foram detonadoras de grandes transformações e revoluções na história

universal, como bem sabemos. Quem sabe, neste início de terceiro milênio, não seja

esta mais uma oportunidade que nos está sendo dada...

2.4. ÉTICA – UMA VISÃO HOLÍSTICA

Um mundo em que prevaleçam os interesses coletivos em detrimento dos

individuais, estabelecendo uma verdadeira liberdade firmada em princípios de

igualdade social e oportunidade para todos. Um mundo em que haja uma preocupação

constante com o respeito à natureza e preservação e conservação dos recursos

naturais. Um mundo em que o ser humano conviva pacificamente e em perfeita

harmonia com seu semelhante e com os outros seres, co-habitantes dessa imensa

comunidade denominada “Gaia”. E, finalmente, um mundo que certamente será muito

melhor para as gerações que virão, graças ao trabalho e esforço desta geração atual.

Este é o mundo imaginado por Boff (2000) .

Partindo de diversas concepções de ecologia, o autor vai chegar com

maestria a um conceito de ecologia integral:

A ecologia integral procura acostumar o ser humano com esta visão global e
holística. O holismo não significa a soma das partes, mas a captação da
totalidade orgânica, una e diversa em suas partes, sempre articuladas entre si
dentro da totalidade e constituindo esta totalidade.
Essa cosmovisão desperta no ser humano a consciência  de sua função dentro
dessa imensa totalidade: Sentir-se um ser ético, responsável pela parte do
universo que lhe cabe habitar, a Terra.(BOFF, 2000, p.34)

Inicialmente Boff (2000) aborda o conceito de ecologia ambiental, que,

talvez seja a mais divulgada e conhecida, mas que, nem por isso, se dá a devida

importância. Esta preocupa-se basicamente com o meio ambiente, buscando preservá-

lo das diversas forma de depredação a que o homem o submete. Seja no tocante à

preservação das espécies em extinção, no trato do lixo industrial ou na busca de

técnicas e tecnologias novas menos poluentes e menos agressivas ao meio ambiente.

Aqui o autor fala do perigo das armas nucleares, químicas e biológicas como fator de
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ameaça constante ao equilíbrio ecológico. Um aspecto frágil desta vertente ecológica é

o fator de ver a natureza fora do ser humano e da sociedade, como algo separado.

Sabe-se dos muitos problemas ambientais que têm-se enfrentado nos

últimos tempos, tais como devastação nas florestas, poluição de rios e mares, extinção

de espécies de animais, degradação da camada de ozônio e outros. Tudo isso

consequência da atitude irresponsável e depredadora  do ser humano. Num sistema

econômico em que mais vale o capital acima de qualquer interesse, a natureza é

tratada como uma fonte inesgotável de recursos para obtê-lo. Mas, começa a

apresentar sinais evidentes de cansaço e esgotamento que trazem sérios entraves ao

próprio  ser humano. Catástrofes naturais e com intensidade jamais vistas tornam-se

rotina dia após dia em todo o mundo. Até a água potável já se vê seriamente

ameaçada de se tornar artigo raro.

 Atualmente há uma preocupação emergente no chamado “primeiro

mundo” com a questão da preservação da Amazônia. Levantam-se  questionamentos

até mesmo em relação à soberania brasileira sobre aquela região, uma vez que, devido

à sua grande  amplitude de reservas e recursos naturais, talvez ela já devesse

pertencer ao mundo inteiro, não somente a um país, ainda mais de “terceiro mundo”.

Mas, por mais que se quisesse acreditar que após extinguirem todas as suas reservas

os donos do capital mundial estariam agora preocupados em manter a Amazônia como

uma espécie de reserva ambiental internacional, sabe-se o que está por trás desta

intenção. Devido ao esgotamento de seus recursos eles querem entrar na Amazônia

para explorá-la e devastá-la, com o mesmo ímpeto colonialista dos segundos que aqui

chegaram, visando sempre a alavancagem do mercado, a ampliação do capital e a

obtenção do lucro. Esta é certamente,  a sua única intenção. Isto, sem falar, na ameaça

constante que estas potências mundiais representam à natureza, com seu arsenal de

armas químicas, biológicas e nucleares. Segundo Boff (2000) faz-se necessário um re-

encantamento e o resgate de um respeito sagrado para com a natureza e para com o

próprio planeta Terra, visando a sua preservação e conservação, uma vez que dele

dependemos diretamente e o seu fim significa o fim da humanidade.

Seguindo nesta mesma linha argumentativa, Boff (2000)  vai chegar ao

seu conceito de ecologia social, destacando como forma cruel de violência praticada
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contra o ser humano a injustiça social. Aqui, o homem e a sociedade são inseridos

dentro da natureza como partes diferenciadas dela. A preocupação não se resume

mais somente ao meio ambiente, mas se amplia a questões como conforto nas

cidades, saneamento básico, saúde e educação dignos. A injustiça social é vista como

violência  contra o ser mais complexo e singular da criação, o ser humano. A ecologia

social visa o atendimento das carências básicas dos seres humanos, dentro de uma

perspectiva de respeito aos recursos naturais que aponte também para a sobrevivência

digna das gerações futuras.

Um fator muito marcante nesta vertente ecológica foi a visão mecanicista

da natureza que preponderou nos últimos séculos. A natureza passou a ser objeto de

experimento e exploração, na crença ingênua de que seus recursos seriam infinitos.

Hoje, como consequência disso, já se sabe que grande parte dos recursos naturais

estão se exaurindo, principalmente a água potável e os combustíveis fósseis. Daí a

necessidade de um desenvolvimento sustentável, que atenda não só as necessidades

do homem mas também da natureza, uma vez que ambos constituem a comunidade

planetária em que estamos inseridos.

Mais uma vez entram em cena aqui os grandes detentores do capital

mundial e sustentadores deste sistema econômico. Com suas teorias enganadoras de

“globalização” e “abertura da economia” tornam-se os grandes responsáveis pela

vergonhosa desigualdade social que prevalece hoje no mundo. É aí que entra a

ecologia social de Boff (2000). A necessária busca de uma sociedade sem

exploradores e explorados, onde haja igualdade de oportunidades e um conceito

verdadeiro de justiça social.

Sendo assim, é colocada a necessidade de uma transformação de

mentalidade, de uma mudança radical na forma de se pensar o mundo, que é abordada

quando o autor fala da ecologia mental. Nesta forma de realização ecológica, ele

defende a teoria de que os problemas que vivemos hoje não se devem somente ao tipo

de sociedade que predomina atualmente, mas a uma mentalidade retrógrada que

vigora desde épocas anteriores à nossa história moderna. E, o aspecto  determinante

desta mentalidade ultrapassada é o antropocentrismo, no qual o homem se coloca

como o rei do universo. Daí deriva o seu instinto de dominação, a partir do qual
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considera que os demais seres devem ser ordenados ao ser humano, manipuláveis ao

seu bel-prazer, quebrando assim a lei mais universal: a da solidariedade cósmica. A

moderna cosmologia nos ensina que tudo tem a ver com tudo em todos os momentos e

em todas as circunstâncias. Prevalece uma relação constante de interdependência que

é esquecida pelo ser humano que se pretende a todo o tempo se sobrepor a todas as

outras coisas.

Aparecem então como tarefas da ecologia mental o desenvolvimento de

uma nova mentalidade que leve o homem a desenvolver uma solidariedade universal

que perpasse as suas relações sociais e as relações com os outros seres da natureza,

quer vivos ou não. Faz-se necessário também o resgate de uma visão não materialista

e espiritual da natureza que propicie o re-encantamento do mistério do universo.

Segundo o autor esta nova mentalidade está condicionada à retomada da

dimensão feminina tanto no homem como na mulher. O feminino traz a sensibilidade

necessária para a imposição de limites ao homem. O sagrado leva também a uma

capacidade de religar todas as coisas com a sua Fonte criadora e ordenadora, que é a

fonte de todas as religiões.

Portanto, para a solução da crise ecológica que vivemos, é necessário o

desenvolvimento de uma mentalidade mais sensível, mais cooperativa e mais

espiritual.

Chegamos finalmente à definição de ecologia integral, onde Boff (2000 )

vai condensar numa única idéia todos os aspectos abordados anteriormente gerando

uma visão holística de ecologia com uma complexidade e abrangência tal que

necessitará de uma ética própria que lhe dê sustentação.

A ecologia integral parte de uma nova visão da Terra que remonta aos

anos 60, a partir do testemunho dos astronautas que foram tripulantes dos primeiros

foguetes. De acordo com Boff (2000, p.30): “De lá de sua nave espacial ou da Lua,

como testemunharam vários deles, a Terra aparece como um resplandecente planeta

azul-branco que cabe na palma da mão e que pode ser escondido detrás do polegar

humano”. Dali, não se vê diferenças de raças, credos, religiões, ideologias, e, acima de

tudo, Terra e homem se mostram como uma única entidade. A Terra é somente o

terceiro planeta de um Sol que é apenas um entre 100 bilhões de outros de nossa
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galáxia, que, por sua vez, é uma entre mais de 100 bilhões de outras do universo;

universo também que pode ser apenas um entre outros. E o homem está ligado a toda

esta realidade que funciona tão perfeitamente e em sintonia que permitiu a sua

existência até aqui.

Por isso, a ecologia integral vê o ser humano como somente mais um

entre todos os componentes que compõem o universo como um todo. A partir desta

visão ele deve se integrar a este todo, num constante processo de sinergia. A Terra,

segundo notáveis cientistas, é um superorganismo vivo, denominado Gaia, com um

funcionamento auto-regulador que somente um ser vivo pode ter. Nós, seres humanos,

podemos fazer o papel de destruidores ou de guardiães do planeta, dependendo da

forma como agirmos. Somos diretamente co-responsáveis pelo seu equilíbrio e pelo

seu destino.

Por fim, para Boff (2000), uma perspectiva ecológica integral pressupõe

não somente os aspectos ambientais. Também a psicologia, no contexto de

desenvolvimento de uma nova mentalidade e as questões econômicas, políticas,

sociais, educacionais, urbanísticas e agrícolas fazem parte desta visão holística da

ecologia. Segundo  ele,  a questão de base da ecologia é sempre esta:

Em que medida esta ou aquela ciência, atividade social, prática institucional ou
pessoal ajudam a manter ou a quebrar o equilíbrio de todas as coisas entre si,
a preservar ou a destruir as condições de evolução/desenvolvimento dos
seres?” (BOFF, 2000, p.53)

Esta é a questão que deve ser sempre respondida.

Esta visão holística de ecologia, devido à sua complexidade e

abrangência, necessitará de uma ética própria que lhe dê sustentação. Neste ponto

Boff (2000, p.101-102)  fala dos cinco princípios que permearam a nossa civilização

desde o início: “pathos (sentimento de base pelo qual somos afetados e afetamos tudo

o que nos cerca); eros (força vital); logos (capacidade de intelecção); daimon (voz

interior) e ethos (capacidade de ordenar responsavelmente os comportamentos).”

Ao longo do tempo, os outros quatro princípios foram sendo sobrepujados

com a prevalência do logos.  De acordo com o autor:
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Essa hegemonia acabou por se transformar numa espécie de ditadura do logos
sobre as demais dimensões da existência e de sua compreensão,
especialmente quando o logos foi afunilado numa compreensão utilitarista e
funcional, a assim chamada razão instrumental analítica, própria dos tempos
modernos. (BOFF, 2000, p.102-103)

A partir desta constatação, Boff (2000) vai elencar os pressupostos para

uma nova ética e uma nova moral, baseada em valores como ternura, amorização e

solidariedade, resgatando assim, a função dos outros princípios. Tais pressupostos

seriam:

I – Ternura e cuidado para com a vida: consiste num despertar de um

espírito de amorização e de comunhão entre os humanos e deles para com a Terra;

II – A salvaguarda de Gaia: consiste em considerar como valor supremo a

preservação do planeta, pois se este não sobreviver, desaparece a possibilidade de

qualquer existência;

III – A solidariedade planetária: consiste em resgatar a tradição de

solidariedade primeiramente para com a Terra, demandando cuidados e respeitando

seus recursos, e também para com os excluídos, oprimidos e marginalizados do

modelo econômico-social dominante, questionando este tipo de sociedade

“gobalizante” em que vivemos. A solidariedade deve se estender ainda aos seres

ameaçados e em extinção. Esta solidariedade vai determinar um novo conceito de

democracia, a “democracia cósmica”;

IV – O contrato generacional: consiste em opor à esta visão utilitarista que

tem como objetivo o lucro a qualquer preço predominante em nossa sociedade, uma

visão que valorize a liberdade e igualdade de oportunidades para todos, com uma

divisão equitativa e adequada dos bens naturais, culturais e tecnológicos. De tudo isto

depende as nossas gerações futuras. Daí a necessidade do contrato generacional, que

venha estabelecer as condições necessárias para a existência e boa sobrevivência

daqueles que virão depois de nós. Um contrato que tenha como cláusula incontestável

a preservação da vida.
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2.5. ÉTICA NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL

A ética é cada vez mais um tema presente e recorrente no contexto das

organizações, seja por necessidade identificada pelo próprio gestor, de implementar

padrões de comportamento e costumes que agreguem valor à sua empresa, seja por

imposição do mercado, que abriga um consumidor cada dia mais exigente e consciente

dos seus direitos.

De acordo com Jacomino (2000):

A importância da ética nas empresas cresceu a partir da década de 80, com a
redução das hierarquias e a consequente autonomia dada às pessoas. Os
chefes, verdadeiros xerifes até então, já não tinham tanto poder para controlar
a atitude de todos, dizer o que era certo ou errado. (JACOMINO, 2000, p.29)

Somado a isto, devido à pequena mobilidade dos organogramas das

empresas, passou-se a uma verdadeira disputa por cargos, na qual prevalecia a

famosa “Lei de Gérson”, ou seja, o importante era levar vantagem sobre os outros.

Neste quadro,  vislumbrou-se a necessidade de estabelecer padrões de

comportamento que regulassem as relações no ambiente de trabalho.

Segundo Rosansky  (apud  ZYLBERSZTAJN,  2002, p.125) ética é “uma

tentativa de sistematizar as noções de certo e errado, com base em algum princípio

básico“.

Contudo, é importante ressaltar que, a questão da ética passa

necessariamente pela questão do indivíduo. São os indivíduos que formam as

organizações e nela convivem diariamente. Sendo assim, a conscientização da

importância de valorização da ética deve partir do indivíduo. Neste enfoque, Jacomino

(2000, p.29) destaca: “Além de ser individual, qualquer decisão ética tem por trás um

conjunto de valores fundamentais. Ser ético nada mais é do que agir direito, proceder

bem, sem prejudicar os outros”.

O  “agir eticamente” é, acima de tudo, uma decisão pessoal, uma opção

de cada indivíduo. A partir do momento que há o despertar para a relevância do
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assunto, ele passa a estar cada vez mais presente nas atitudes das pessoas que

compõem a organização e nas decisões que venham a ser tomadas. Segundo

Jacomino :

Não podemos ser inocentes e pensar que empresas são apenas entidades
jurídicas. Empresas são formadas por pessoas e só existem por causa delas.
Por trás de qualquer decisão, de qualquer erro ou imprudência estão seres de
carne e osso. E são eles que vão viver as glórias ou o fracasso da organização.
Por isso, quando falamos de empresa ética, estamos falando de pessoas
éticas. (JACOMINO, 2000, p.31)

Sendo assim, é fundamental que a empresa defina regras claras para a

condução dos seus negócios e para o relacionamento entre as pessoas que compõem

as equipes de trabalho, buscando promover a participação de todos na discussão dos

limites éticos na organização. O objetivo final será a elaboração de um código de ética,

que será o instrumento no qual constarão  estas regras e que possibilitará o

cumprimento das mesmas, permitindo que haja uniformidade de comportamento na

empresa, segundo os padrões éticos estabelecidos.

2.6. CÓDIGO DE ÉTICA

2.6.1. UM CONCEITO

De acordo com Arruda et al. (2001),  em um contexto organizacional estão

diretamente envolvidos diversos atores, denominados stakeholders: acionistas ou

proprietários, empregados, clientes, fornecedores, governantes e membros da

comunidade em que a empresa está inserida.

Os empregados da organização, devido à sua formação familiar, religiosa,

educacional e social, atuam conforme determinados princípios, sendo que no dia-a-dia

os valores individuais podem conflitar com os valores da organização, que caracterizam

a cultura empresarial.  Para evitar a ocorrência de fatos como este e estabelecer uma

homogeneidade de comportamento, é de fundamental importância que a organização

estabeleça um sistema de valores, padrões e políticas uniformes  que possibilitem aos
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empregados saber  qual a conduta adequada e apropriada em qualquer circunstância.

Este sistema se denomina código de ética,  que pode ser definido como a declaração

formal das expectativas da empresa à conduta de seus executivos e demais

funcionários.   O código deve traduzir a filosofia e os princípios básicos  definidos pelos

acionistas, proprietários e diretores.

Desta forma, o código de ética vai regular as relações dos empregados

entre si e com os chamados stakeholders.

Segundo Arruda (2002), a elaboração de um código de ética se dá a partir

da definição da base de princípios e valores esperados dos funcionários de

determinada organização. Para se chegar a isto, o ideal é que se proceda a um

relatório que irá agregar as práticas e políticas específicas da organização, o qual

deverá ser discutido e criticado por todos os funcionários em todos os níveis. Este

relatório, aprimorado pelas críticas e sugestões,  irá servir de base para a definição de

padrões de comportamento e responsabilidades que nortearão a elaboração dos

artigos do código de ética.

A autora destaca a importância de um código de ética bem elaborado

para a organização. Segundo ela: “os códigos tornam claro o que a organização

entende por conduta ética. Procuram especificar o comportamento esperado dos

empregados e ajudam a definir marcos básicos de atuação.”(ARRUDA, 2002, p.5)

2.6.2. RELEVÂNCIA NA ORGANIZAÇÃO

Devido à  inter-relação  que há entre o indivíduo e a organização,  na qual

um influencia diretamente no outro, é necessário o estabelecimento de regras claras e

factíveis que balizem o comportamento e as atitudes dos indivíduos dentro da

organização.  É imprescindível, também, que seja de conhecimento notório as

consequências para aqueles que descumprirem estas regras, o que se denomina

“política de conseqüências”. Sobre isto discorrem Arruda e Navran (2000, p.29): “A

empresa que almeje ser ética deve divulgar declarações precisas definindo as regras e

deve criar procedimentos de verificação para assegurar que todos na organização as

estão cumprindo.” E Zylbersztajn (2002, p.138) complementa: “Obviamente, a
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orientação para não fraudar deve ser acompanhada de ações definidas pela

organização que punam os infratores”.

Daí a necessidade de elaboração de códigos de ética que sejam

instrumentos efetivos de determinação de padrões de conduta que  agreguem valor  à

organização, mas  que, para se tornarem  eficazes,  devem vir acompanhados de uma

política de conseqüências clara e amplamente aplicável.

Para Arruda et al. (2001, p.67) “uma vez que a organização adota um

código de ética, é importante estabelecer um comitê de alta qualidade, geralmente

formado por um número ímpar de integrantes provenientes de diversos departamentos,

todos reconhecidos como pessoas íntegras, por seus colegas.” A finalidade deste

comitê será, além de  investigar e solucionar casos que surjam no âmbito da

organização que digam respeito a questões éticas,  promover uma revisão constante

do código de ética, adaptando-o às mudanças e às necessidades dos stakeholders.

Arruda et al. (2001) discorre também que algumas organizações chegam

a nomear um profissional de ética, vinculado à Diretoria e com total autonomia para

coordenar os programas de ética. Suas principais atribuições são manter atualizado o

código de ética e promover  treinamento com os empregados, visando a disseminação

da cultura ética na organização. Finalmente, com vistas a possibilitar que esta cultura

ética se torne parte da cultura da organização, é necessário a implementação de um

sistema de monitoramento. Sobre isto, a autora expõe:

Para que se mantenha o alto nível do clima ético, resultante do esforço  de
cada stakeholder , pode ser útil implementar um sistema de monitoramento e
controle dos ambientes interno e externo da organização, para detectar pontos
que podem vir a causar uma conduta antiética. Esse sistema, denominado por
alguns auditoria ética  , e por outros compliance , visa ao cumprimento das
normas éticas do código de conduta, certificando que houve aplicação das
políticas específicas, sua compreensão e clareza por parte de todos os
funcionários. ((ARRUDA et al, 2001, p.68)
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2.6.3.TÓPICOS PREDOMINANTES DE UM CÓDIGO DE ÉTICA

A partir de um estudo realizado por  Rob Van Tulder e Ans Kolk,

professores universitários na Holanda, que analisou códigos de 17 organizações

brasileiras, Arruda (2002), apresenta os tópicos que mais predominaram nestes

códigos, que podem ser considerados como elementos necessários a  qualquer código

de ética:

Analisando as 17 organizações brasileiras, parece predominar a preocupação
com a Ética como comportamento correto com as pessoas, manutenção dos
valores éticos fundamentais e o esforço por abolir práticas como o suborno e
as facilidades de pagamentos. Quase com o mesmo nível de consciência, os
códigos parecem indicar a obediência às leis, especialmente no tocante à
sociedade e às relações de trabalho. A seguir, fica patente também o respeito
aos interesses do consumidor, voltado para a atenção à necessidade de
consumo, a revelação de informação e a prática respeitosa de marketing. Na
mesma linha, boa parte das organizações registra os interesses comunitários
como de importância, a ponto de consubstanciá-los no seu Código de Ética.
(ARRUDA, 2002, p.24-26)

Portanto, pode-se verificar que a preocupação com os aspectos éticos

fundamentais é premente nas organizações integrantes do universo pesquisado, assim

como o compromisso com o cumprimento das leis e a necessidade de um bom

relacionamento com os consumidores, fornecedores e até com os concorrentes. Além

disso,  fica registrado que as organizações têm buscado participar mais ativamente  na

discussão e resolução dos problemas da comunidade em que está inserida, o que

representa um avanço de relevada importância.
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3. SEGUINDO OS VESTÍGIOS

Foi realizada uma pesquisa quantitativa-qualitativa instrumentalizada por

via de análise documental e uma pesquisa de campo com a realização de entrevistas.

3.1. PESQUISA DOCUMENTAL

3.1.1. AMOSTRA DOCUMENTAL

Foi realizado um estudo comparativo a partir da leitura de códigos de ética

das seguintes organizações: Banco Itaú S.A, Banco do Brasil S.A e Caixa Econômica

Federal, a fim de identificar os aspectos  relevantes que constam destes códigos, os

quais se encontram nos Anexos A, B e C respectivamente.

3.1.2. ANÁLISE DE DADOS

A metodologia utilizada para a apresentação dos dados é a mesma

empregada por Rob Van Tulder  e Ans Kolk, citada por Arruda (2002, p.17-26).

O quadro 1 mostra os Stakeholders, ou seja, os atores diretamente

envolvidos no contexto organizacional contemplados na elaboração dos códigos:

3.1.2.1 QUADRO 1: STAKEHOLDERS

N ORGANIZAÇÃO STAKEHOLDERS

1 Banco Itaú S.A Comunidade, empregados, clientes, acionistas,
governo, fornecedores, concorrentes

2 Banco do Brasil S.A Empregados, clientes, acionistas, comunidade,
governo, parceiros, fornecedores, concorrentes,
mídia, associações e entidades de classe

3 Caixa Econômica Federal Comunidade, clientes, empregados,
fornecedores, prestadores de serviço, parceiros,
correspondentes, coligadas, controladas,
patrocinadas, associações e entidades de
classe, mídia
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O quadro 2 mostra as formas de acompanhamento do cumprimento dos

códigos, os mecanismos estabelecidos para a solução de questões éticas e

esclarecimento de dúvidas, bem como julgamentos e penalidades daqueles que

violarem qualquer norma ou princípio constante no código:

3.1.2.2. QUADRO 2: COMPLIANCE 1

N ORGANIZAÇÃO COMPLIANCE

1 Banco Itaú S.A Dúvidas e esclarecimentos: Diretor Executivo ou
Oficial de Compliance da área ou, não sendo
possível, Gerência de Inspetoria.
Gestão do Código: Diretoria de Auditoria e
Controles Internos
Comitê de Ética – Composição:
� Presidente: Titular da Área de Auditoria e

Crédito
� Área de RH e Suporte Administrativo
� Área de Consultoria Jurídica
� Diretoria Administrativa do Pessoal e do

Jurídico Trabalhista
� Diretoria de Relações Institucionais e

Desenvolvimento de Recursos Humanos
� Diretoria de Auditoria e Controles Internos,

que também exerce o secretariado
2 Banco do Brasil S.A Não informado

3 Caixa Econômica Federal Comissão de Ética – Composição:
� Presidente: Diretor de Recursos Humanos
� Diretoria de Controles Internos
� Diretoria de Serviços Jurídicos
� Superintendência Nacional de Auditoria
� Superintendência Nacional de

Desenvolvimento e Estratégias Empresariais
� Ouvidoria da CAIXA

                                                          
1 Compliance: termo em inglês utilizado nas organizações para exprimir o sentido de conformidade, ou seja, estar de
acordo com as normas externas e internas.
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O quadro 3, apresentado na página 44,  reflete a situação de cada um dos

códigos analisados a partir dos critérios citados por Arruda (2002, p.23-24),  relativos a

questões éticas e de compliance, desenvolvidos por Van Tulder e Kolk e adaptados à

realidade brasileira, assim definidos:

Critérios relativos a questões éticas:

Social

� Emprego (promoção, igualdade, treinamento e segurança)

� Treinamento

� Condições de trabalho (salários e benefícios, condições, segurança e

saúde)

� Relações industriais (liberdade de associação, exame de queixas,

acordo coletivo, disputas industriais)

� Força (trabalho infantil, trabalho forçado, práticas disciplinares)

Meio Ambiente

� Política de administração e sistemas

� Insumos, inventário de produção

� Finanças

� Relações com acionistas

� Sustentação de desenvolvimento

Questões genéricas

� Interesses do consumidor (necessidade de consumo, revelação de

informação, dizer respeito ao consumidor, práticas de marketing)

� Interesses comunitários (revelação de informação, filantropia e

patrocínio)

� Desenvolvimento global (distribuição global, políticas sociais, comércio

livre e justo)

� Ética (comportamento correto com as pessoas, valores éticos

fundamentais, subornos e facilidades de pagamentos)
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� Requisitos legais (obedecer leis, leis de sócios e leis de parceiros de

trabalho)

Critérios de Compliance:

� Monitoramento de sistemas e processos (interno)

� Monitoramento (externo)

� Sanções (exclusão do quadro de membros, ameaça)

� Sanções de terceiras partes (medidas de multas, exigência de ações

corretas, ruptura de relação, cancelamento de contrato)

� Compromisso financeiro (classificação de acordo com o nível de

honorários, pagamento ou investimentos)

� Compromisso de desenvolvimento



44

3.1.2.3. QUADRO 3: CRITÉRIOS

CRITÉRIOS BANCO

ITAÚ S.A

BANCO DO

BRASILS.A

CAIXA

ECONÔMICA

FEDERAL

Emprego X X X

Treinamento

Condições de Trabalho X X X

Relações industriais X

Força

Política de Administração e Sistemas X X X

Insumos, Inventário de produção

Finanças X X X

Relações com acionistas X X

Sustentação de desenvolvimento X X X

Interesses do consumidor X X X

Interesses comunitários X X X

Desenvolvimento global X X X

Ética X X X

Requisitos legais X X X

Monitoramento de sistemas e
processos (interno)

X X

Monitoramento (externo) X

Sanções

Sanções de terceiras partes X X X

Compromisso financeiro

Compromisso de desenvolvimento X X X
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3.1.3. RESULTADOS

Da análise dos dados apresentados nos quadros 1 e 2, pode-se destacar

os seguintes aspectos:

� A não citação no Código de Ética da CAIXA do seu relacionamento

com o Governo;

� A não inclusão no Código de Ética do Banco do Brasil das formas e

mecanismos de acompanhamento do cumprimento do código;

� A não citação nos códigos da CAIXA e do Banco do Brasil quanto a

quem se reportar quando da existência de dúvidas e esclarecimentos

sobre questões éticas.

Com relação ao quadro 3, verifica-se que há uma certa uniformidade

quanto à contemplação dos critérios definidos nos códigos das três organizações.

Como relevante, pode-se destacar:

� Critérios não contemplados por nenhum dos códigos: “treinamento”,

“força”, “insumos, inventário de produção”, “compromisso financeiro” e

“sanções”;

� A não contemplação no código do Banco do Brasil  do critério

“monitoramento de sistemas e processos (interno)”, questão já

verificada no quadro 2;

� A contemplação somente no código da CAIXA do critério

“monitoramento (externo)”.

3.1.4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

No que diz respeito aos resultados apresentados nos quadros 1 e 2, a

não inclusão no código da CAIXA dos parâmetros para seu relacionamento com o

Governo pode ser considerada uma falha bastante significativa, pois, sendo uma

empresa pública,  esta é uma questão que deveria estar bem clara e transparente  para

o seu corpo de empregados.  Mais grave se torna quando percebe-se que das
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organizações pesquisadas, incluindo uma provinda da iniciativa privada,  somente a

CAIXA não aborda este aspecto em seu código.

Omissão de similar gravidade é a não inclusão no código do Banco do

Brasil das formas e  mecanismos de acompanhamento do cumprimento do código, pois

deste monitoramento constante depende a eficácia do código e a sua própria

credibilidade junto ao corpo funcional. Sendo assim, é preciso que esteja evidenciado

de que forma se dará este acompanhamento e os responsáveis por esta tarefa.

Outra omissão verificada, desta vez tanto no código da CAIXA quanto do

Banco do Brasil,   é a não citação quanto a quem se reportar quando da existência de

dúvidas e esclarecimentos sobre questões éticas, assunto abordado em detalhe no

código do Banco Itaú. Os empregados devem estar cientes  dos canais de consulta a

serem utilizados quando do surgimento de quaisquer dúvidas ou controvérsias que

envolvam questões éticas e que, por acaso, não estejam abordadas no código ou, se

abordadas,  não detenham o  nível de clareza necessário.

Dentre os critérios não contemplados por nenhum dos códigos ,

verificados na apresentação dos resultados do quadro  3, pode-se considerar uma falha

gravíssima a não contemplacão do critério   “sanções”.  Conforme verificado na

Revisão de Literatura deste trabalho, este é um ponto fundamental para a eficácia de

um código de ética. Paralelamente a cada norma ou regulamento citado no código,

deve vir de forma explícita a consequência  que o seu não cumprimento acarretará,  de

forma que fique clara para cada empregado a sua responsabilidade diante dos seus

atos praticados na organização.

A não contemplação no código do Banco do Brasil do critério

“monitoramento de sistemas e processos (interno)” já foi devidamente discutida quando

da análise dos resultados do quadro 2.

O critério “monitoramento (externo)” contemplado somente no código da

CAIXA é um quesito importante de qualquer código de ética, particularmente no caso

de instituições financeiras, que devem constantemente verificar a adequação de suas

normas e controles internos às determinações estabelecidas pelos órgãos reguladores

externos, dentre eles, o Banco Central do Brasil. Daí, ser recomendável a inserção
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deste critério no código de ética, o que não acontece nos códigos do Banco do Brasil e

do Banco Itaú.

3.2. PESQUISA DE CAMPO

3.2.1. AMOSTRA

Foi realizada uma série de entrevistas que contemplou o seguinte

universo de empregados da CAIXA:

01 Gerente de Padrões e Planejamento

01 Consultor Interno

01 Agente de Conformidade

01 Diretor

01 Gerente Nacional

3.2.2. ANÁLISE DE DADOS

O roteiro elaborado para a realização das entrevistas consta do Apêndice

A e é composto de doze questões, sendo que,  cinco destas abordam o tema “Código

de Ética” de forma genérica e as outras sete questões se referem mais especificamente

ao Código de Ética da CAIXA.

A transcrição das respostas das entrevistas consta do Apêndice B e

obedece a disposição dos entrevistados constante do  item 3.2.1. As respostas

encontram-se em  ordem sequencial, conforme as questões se apresentam no roteiro

de entrevistas.

3.2.3. RESULTADOS

Parece haver um entendimento razoavelmente claro por parte dos

entrevistados a respeito do que seria um código de ética e o que ele deveria conter.

Quase todos emitiram a sua opinião destacando o papel norteador do código de ética,
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a partir da definição de princípios e valores  que devem pautar o comportamento dos

empregados, com vistas ao atingimento dos objetivos da organização. A exceção ficou

por conta do Agente de Conformidade, que considera que um código de ética deve

conter especialmente os pontos de “conflito de ética”, onde não há uma clareza quanto

à definição do que seria  um comportamento ético.

No que diz respeito à utilidade do código de ética para a organização, a

opinião da maioria dos  entrevistados foi unânime, no sentido de que o código é um

instrumento facilitador para o alcance dos objetivos da organização. Mais uma vez o

Agente de Conformidade se diferenciou, destacando que a utilidade do código está

exatamente na possibilidade do gestor definir os comportamentos que ele considera

legítimos nas situações de ambiguidade ética.

Quanto à conscientização do indivíduo  como condição determinante para

a valorização e eficácia do código de ética, houve uma concordância generalizada,

sendo que destacaram-se dois aspectos importantes: o primeiro, relacionado à

necessidade de junção dos “códigos de ética individuais” que cada empregado já traz

consigo e que é determinado pela sua história de vida com o código da organização,

situação bastante complexa,  onde  nem sempre há coincidência de valores e padrões

de comportamento.  O segundo aspecto diz respeito ao exemplo que deve partir da alta

administração, o que certamente motivará a assimilação das normas do código pelo

corpo de empregados.

As opiniões dos entrevistados se dividiram quando questionados sobre a

relação entre a eficácia do código de ética e a  mudança na cultura organizacional.

Alguns entenderam como inevitável esta mudança e outros manifestaram que não

necessariamente deve haver uma mudança na cultura da organização para que um

código de ética seja eficaz, chegando até a questionar se este instrumento teria a

dimensão necessária para provocar tal mudança.

A importância fundamental do código de ética na implementação de uma

política de controles internos na organização foi uma constatação unânime entre os

entrevistados. Todos destacaram o papel basilar  que o código desempenha no

ambiente de controle da organização, tendo sido definido como um dos alicerces ou um

dos pilares de uma boa cultura de controles internos.
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Com relação ao Código de Ética da CAIXA, a opinião recorrente dos

entrevistados é de que é um bom começo, mas que certamente ao longo do tempo

deve ser aprimorado com o objetivo de torná-lo mais próximo à realidade da empresa.

Outros aspectos importantes abordados neste ponto referem-se à necessidade de

divulgação do Código e sua aplicabilidade. Além disso, é citado por várias vezes um

determinado “Termo de Compromisso” que faz parte do Código de Ética e que,

teoricamente, deveria ser assinado por todos os empregados, o que nunca aconteceu.

Todos os  entrevistados, ao serem arguidos  sobre a sua participação na

discussão e elaboração do Código de Ética da CAIXA, responderam que não houve.

A questão da subjetividade e da falta de aderência à realidade foi mais

uma vez ressaltada nas opiniões sobre  o que faltaria contemplar no Código de Ética

da CAIXA. Além disso, foi destacado pelo Diretor o problema da falta de divulgação e o

Consultor Interno fez menção à necessidade de um ponto de interseção entre o Código

de Ética e o Regime Disciplinar, condição necessária para que ele possa ser efetivo e

eficaz.

Quando abordado o aspecto relacionado à necessidade de uma política

de consequências atrelada ao Código de Ética, com vistas a torná-lo mais eficaz, a

opinião unânime dos entrevistados foi de que esta política não só deve existir como

deve ser efetivamente aplicada e divulgada, levando os empregados da empresa a

perceberem a importância da observância não só do Código de Ética, como das

normas estabelecidas na empresa e as consequências que a não observância

acarretará.

No que diz respeito às omissões do Código de Ética da CAIXA

destacadas no roteiro de entrevistas, com relação à definição de parâmetros para o

relacionamento da CAIXA com o Governo Federal, alguns entrevistados tentaram

justificar alegando que a CAIXA é Governo, portanto, não haveria como determinar

parâmetros para relacionamento consigo próprio. Outros argumentaram que, apesar

disso, seria interessante que houvesse no Código de Ética a definição destes

parâmetros, uma vez que o Governo é o principal parceiro da CAIXA e esta relação

está permeada de aspectos peculiares que deveriam ser melhor esclarecidos. Quanto

à outra omissão, que trata dos canais para o esclarecimento de dúvidas sobre
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questões éticas, a maioria dos entrevistados citou alguns canais que já existem na

empresa, como a Central de Atendimento, Ouvidoria, a Comissão de Ética e a própria

área de Recursos Humanos. O Diretor ressaltou a necessidade de divulgação destes

canais para que os empregados possam saber a quem se reportar.

Mais uma vez os entrevistados  posicionaram-se de forma unânime

quando abordado o assunto relacionado à Comissão de Ética da CAIXA no

cumprimento de sua função. O ponto principal ressaltado foi a falta de divulgação do

trabalho realizado por esta Comissão, o que leva os empregados a não tomarem

conhecimento da sua existência, tampouco das suas deliberações.  O Diretor, que

participa  da Comissão como membro efetivo, alegou que as mudanças estruturais

ocorridas recentemente na CAIXA têm prejudicado o trabalho da Comissão, uma vez

que está sendo revista até mesmo sua forma de atuação, mas foi solidário à opinião

dos outros entrevistados, de que a falta de divulgação é um grande problema.

3.2.4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Das respostas dos entrevistados condensadas no item anterior, faz-se

necessário destacar alguns pontos.

No que se refere à conscientização do indivíduo da importância do

cumprimento das normas estabelecidas no código de ética, foram abordados dois

aspectos que devem necessariamente ser considerados: o primeiro, diz respeito ao

fato de que o indivíduo é admitido na organização com um código pessoal de princípios

e valores que aprendeu a cultivar ao longo de sua história de vida. Tudo isto é

determinado pelo meio em que nasceu, cresceu e se desenvolveu, suas experiências

de vida, seu desenvolvimento intelectual, enfim, são vários os fatores que acabam

definindo o caráter deste indivíduo. Ao chegar na organização, ele se depara com um

ambiente em que predominam padrões de comportamento que nem sempre se

identificam com aqueles apreendidos e que fazem parte do seu código de conduta

pessoal, o que pode muitas vezes gerar conflitos que prejudicam o ambiente interno da

organização. Neste contexto, pode-se perceber a importância fundamental da

existência do código de ética, que terá a função de definir as linhas gerais  de
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comportamento deste indivíduo  dentro da organização e orientá-lo quanto ao que é

considerado tolerável, facilitando o seu processo de adaptação. Agora, isto só é

possível se o indivíduo percebe que as normas estabelecidas no código de ética são

efetivamente cumpridas por todos os segmentos da organização, principalmente, o

corpo gerencial e a alta administração. Daí chegamos ao segundo aspecto abordado,

que é a necessidade do exemplo, que deve vir de cima, para que haja a assimilação

desejada dos princípios e valores determinados no código de ética. Sem este exemplo,

o código irá acabar caindo no vazio e tornando-se letra morta, uma vez que,  em não

havendo coerência entre o que está escrito e a prática nos altos escalões da

organização, dificilmente isto ocorrerá no restante do corpo funcional.

Outra questão abordada e que se reveste de grande importância, é a

constatação unânime da relevância do código de ética para a implementação da

política de controles internos na organização. Nos últimos anos o controle interno tem

assumido um papel bastante significativo no ambiente das organizações, tanto no

segmento administrativo quanto no negocial. O Jornal da CAIXA, um periódico daquela

empresa,  na edição de março/abril de 2003, ressalta esta importância: “Enfim, o

controle passou a fazer parte do negócio e o seu grau de absorção pelas empresas

marca a diferença entre instituições de primeira linha e as que arriscam a própria

sobrevivência”.  O comportamento ético, a partir do que está definido no código de

ética da organização é, como dito várias vezes pelos entrevistados, um dos pilares de

uma cultura de controles internos. O Diretor, em sua resposta, explicita este

entendimento quando diz: “A ética, a conduta, os valores, os princípios e a própria

cultura são fatores que eu diria primordiais e sem eles não se pode fazer controle

interno na instituição”.(Apêndice B)    

Tratando agora, mais especificamente, das questões relacionadas ao

Código de Ética da CAIXA, uma delas refere-se à subjetividade conceitual do código,

que foi várias vezes citada como um dos fatores que precisa ser aprimorado. O Código

da CAIXA foi redigido a partir da definição de cinco valores básicos que devem ser

determinantes nas relações internas e externas da empresa: respeito, honestidade,

compromisso, transparência e responsabilidade . Ocorre que, estes valores acabam

se revestindo de um aspecto bastante subjetivo, ou seja, passível de interpretações, o
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que pode causar uma certa dificuldade de entendimento e aplicação do código.

Conforme muito bem colocado pelo  Agente de Conformidade em suas considerações

finais: “Então, se você deixa dúbio na escrita do código de ética, se você deixa

inferência, você não cria uma orientação uniforme, onde todo mundo esteja indo para

um único objetivo. Porque cada um vai entender este objetivo como estando em um

lugar e aí eu vou caminhar em direções diferentes.” (Apêndice B) Sendo assim, foi

identificada a necessidade de despir o Código de Ética da CAIXA da subjetividade

conceitual que permeia a sua redação e torná-lo mais objetivo, ou seja, mais próximo à

realidade da empresa.

Outro ponto  trata do chamado “Termo de Compromisso” que consta do

Código de Ética e que deveria ser assinado pela alta administração da empresa e por

todos os empregados, manifestando  ciência e compromisso  com relação ao conteúdo

do Código. Conforme dito por vários entrevistados, isto jamais aconteceu, o que pode

ser considerado um fato grave, pois, além de estar sendo descumprido explicitamente

um preceito do próprio Código de Ética, a assinatura do termo poderia significar um

importante avanço no sentido de divulgar internamente o Código e demonstrar a

importância que a empresa reserva a ele. Por outro lado, a não assinatura do termo, só

faz causar a falta de credibilidade do Código e dar a  impressão de que ele existe

somente como mais uma mera formalidade no universo da  empresa.

A falta de participação dos empregados na elaboração do Código de Ética

da CAIXA , relatada por todos os entrevistados, é consideravelmente preocupante.

Conforme verificado na pesquisa literária, este é um dos quesitos essenciais  que deve

ser observado quando da elaboração de um código de ética. É fundamental que, desde

a fase de preparação, quando se dá a definição da base de princípios e valores

esperados dos funcionários, passando pelo levantamento das práticas  e políticas

específicas da organização, estas questões devem ser amplamente discutidas  por

todos os funcionários em todos os níveis, abrindo a oportunidade para críticas e

sugestões. A partir daí é que serão definidos os padrões de comportamento e

responsabilidades que nortearão a elaboração do código de ética. Infelizmente, parece

que no caso da CAIXA,  não houve esta preocupação.
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Outro ponto pacífico e que também vai ao encontro do que foi verificado

na pesquisa literária, é a necessidade de uma política de consequências clara e

amplamente aplicável atrelada ao código de ética, o que contribui consideravelmente

para a sua efetividade e eficácia. É necessário que o empregado tenha a consciência

de que, qualquer ato seu que vá de encontro ao que está determinado no código de

ética da empresa  e em outros normativos internos, vai levar a um ônus que deverá ser

assumido por ele incondicionalmente. Indo um pouco mais além, não basta existir a

política e aplicá-la, os casos em que isto ocorrer devem ser de conhecimento notório

por todos os empregados da organização, como forma de mostrar que efetivamente

existe aderência entre o que está escrito e o que acontece na prática. O Consultor

Interno, em uma de suas colocações,  traduziu este entendimento:

“A medida que você vê que empregados estão sendo penalizados por não
estarem observando as normas internas e não estarem observando o próprio
código de ética, isto faz com que os demais empregados passem a observar a
importância disso e dar um pouco mais de valor para que trabalhem conforme
a empresa espera que eles trabalhem, para que alcance seus objetivos.”
(Apêndice B)

As omissões verificadas no Código de Ética da CAIXA também merecem

destaque. O fato de a CAIXA  ser uma empresa pública, como disse o Diretor “cem por

cento da União” (Apêndice B), não a exime de definir em seu Código de Ética os

parâmetros para o seu relacionamento com o Governo Federal. É importante que

estejam claros e evidentes os princípios norteadores desta relação. Como dito também

pelo Diretor:

“Eu acho que é uma coisa que pode ser pensada e ser colocada, de como que
os administradores, como que os colaboradores vão atuar , como que eles vão
tratar este relacionamento junto com a União, de forma até a prevenir que
possa haver algum tipo de atitude que venha a ferir uma ética que, de repente,
não estaria prevista dentro do código.” (Apêndice B)

A outra omissão se refere à não divulgação no Código de Ética de canais

para o tratamento de dúvidas a respeito de questões éticas. Foram relacionados alguns

canais que já existem na empresa, apesar de que, com exceção da Central de

Atendimento, nenhum outro está claramente citado no Código. Como agravante,
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segundo observado pelo Consultor Interno, esta Central é composta de prestadores de

serviço que certamente não têm o preparo e a capacidade necessária para prestar

qualquer tipo de informação a respeito de questões éticas verificadas no dia-a-dia da

empresa. É preciso que, se existem os canais, estes estejam devidamente divulgados

no Código de Ética, como forma de possibilitar que  os empregados sintam-se seguros

e resguardados quando colocados em determinadas situações que envolvam

procedimentos éticos que precisam ser melhor esclarecidos.

Finalmente, o último ponto a destacar está relacionado com a Comissão

de Ética da CAIXA no cumprimento de sua função. De acordo com o que foi constatado

na pesquisa literária, a finalidade desta comissão na empresa é, além de investigar e

solucionar casos que surjam no âmbito da organização que digam respeito a questões

éticas, promover uma (re)visão constante do código de ética, procurando adaptá-lo às

mudanças que ocorrem na empresa e às necessidades dos parceiros. Aparentemente,

na CAIXA a Comissão de Ética tem trabalhado com o foco somente no primeiro

aspecto, mas, mesmo assim, de forma distorcida. Isto porque, apesar de ter sido dito

pelo Diretor, que participa da Comissão,  que esta tem analisado casos relacionados a

ética, ele mesmo reconhece que os resultados do  trabalho da Comissão não têm sido

divulgados adequadamente, prejudicando o resultado final. Para que cumpra com a

sua função, a Comissão de Ética da CAIXA  deve assumir o papel que lhe é

determinado, inclusive, como agente disseminador da cultura ética dentro da empresa,

pois como bem dito pelo Consultor Interno:

“Isto é uma questão bem interessante, porque ela podia ser um dos elementos,
uma das ações de marketing para a divulgação destes princípios que estão no
código de ética, ou seja, as deliberações do comitê, as reuniões do comitê, o
que eles trataram, isto eu acho que seria importante passar para o
conhecimento dos empregados, para ver que isto não é só uma coisa que fique
no papel.” (Apêndice B)
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4. ELEMENTAR...

Concluirei este estudo estabelecendo, por intermédio de um quadro

demonstrativo, um paralelo entre o que foi constatado na pesquisa de campo, com

relação ao Código de Ética da CAIXA (primeira coluna), e o que foi verificado a

respeito nas pesquisas literária e documental, fazendo uma (re)leitura dos fatores

determinantes para que  um código de ética seja efetivo e eficaz (segunda coluna).

A intenção é apresentar de forma simples e didática, como os códigos da CAIXA e

de outras organizações podem ser aprimorados, cumprindo o objetivo de agregar

valor à organização.

Necessidade da conscientização do

indivíduo da importância do cumprimento

das normas estabelecidas no código de

ética

Não podemos ser inocentes e pensar que
empresas são apenas entidades jurídicas.
Empresas são formadas por pessoas e só existem
por causa delas. Por trás de qualquer decisão, de
qualquer erro ou imprudência estão seres de carne
e osso. . E são eles que vão viver as glórias ou o
fracasso da organização. Por isso, quando falamos
de empresa ética, estamos falando de pessoas
éticas. (JACOMINO, 2000, p.31)

Neste enfoque, Jacomino (2000, p.29) destaca:
“Além de ser individual, qualquer decisão ética tem
por trás um conjunto de valores fundamentais. Ser
ético nada mais é do que agir direito, proceder
bem, sem prejudicar os outros”.

O  “agir eticamente” é, acima de tudo, uma decisão
pessoal, uma opção de cada indivíduo. A partir do
momento que há o despertar para a relevância do
assunto, ele passa a estar cada vez mais presente
nas atitudes das pessoas que compõem a
organização e nas decisões que venham a ser
tomadas.

O exemplo, que deve vir de cima Sobre isto discorrem Arruda e Navran (2000, p.29):
“A empresa que almeje ser ética deve divulgar
declarações precisas definindo as regras e deve
criar procedimentos de verificação para assegurar
que todos  na organização as estão cumprindo.”

A relevância do Código de Ética para a

implementação da política de controles

internos

Para que se mantenha o alto nível do clima ético,
resultante do esforço  de cada stakeholder , pode
ser útil implementar um sistema de monitoramento
e controle dos ambientes interno e externo da
organização, para detectar pontos que podem vir a
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causar uma conduta antiética. Esse sistema,
denominado por alguns auditoria ética  , e por
outros compliance , visa ao cumprimento das
normas éticas do código de conduta, certificando
que houve aplicação das políticas específicas, sua
compreensão e clareza por parte de todos os
funcionários. ((ARRUDA et al, 2001, p.68)

A subjetividade do Código da CAIXA Sendo assim, é fundamental que a empresa defina
regras claras para a condução dos seus negócios
e para o relacionamento entre as pessoas que
compõem as equipes de trabalho, buscando
promover a participação de todos na discussão dos
limites éticos na organização. O objetivo final será
a elaboração de um código de ética, que será o
instrumento no qual constarão  estas regras e que
possibilitará o cumprimento das mesmas,
permitindo que haja uniformidade de
comportamento na empresa, segundo os padrões
éticos estabelecidos.

Segundo ela: “os códigos tornam claro  o que a
organização entende por conduta ética. Procuram
especificar o comportamento esperado dos
empregados e ajudam a definir marcos básicos de
atuação.”(ARRUDA, 2002, p.5)

Para evitar a ocorrência de fatos como este e
estabelecer uma homogeneidade de
comportamento, é de fundamental importância que
a organização estabeleça um sistema de valores,
padrões e políticas uniformes  que possibilitem aos
empregados saber qual a conduta adequada e
apropriada em qualquer circunstância. Este
sistema se denomina código de ética,  que pode
ser definido como a declaração formal das
expectativas da empresa à conduta de seus
executivos e demais funcionários.

A falta de participação dos empregados na

elaboração do Código da CAIXA

Sendo assim, é fundamental que a empresa defina
regras claras para a condução dos seus negócios e
para o relacionamento entre as pessoas que
compõem as equipes de trabalho, buscando
promover a participação de todos na discussão
dos limites éticos na organização.

Segundo Arruda (2002), a elaboração de um
código de ética se dá a partir da definição da base
de princípios e valores esperados dos funcionários
de determinada organização. Para se chegar a isto,
o ideal é que se proceda a um relatório que irá
agregar as práticas e políticas específicas da
organização, o qual deverá ser discutido e criticado
por todos os funcionários em todos os níveis.
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A necessidade de uma política de

consequências clara e amplamente

aplicável atrelada ao código de ética

Daí a necessidade de elaboração de códigos de
ética que sejam instrumentos efetivos de
determinação de padrões de conduta que
agreguem valor  à organização, mas  que, para se
tornarem  eficazes,  devem vir acompanhados de
uma política de conseqüências clara e amplamente
aplicável.

É imprescindível, também, que seja de
conhecimento notório as consequências para
aqueles que descumprirem estas regras, o que se
denomina “política de conseqüências”.

E Zylbersztajn (2002, p.138) complementa:
“Obviamente, a orientação para não fraudar deve
ser acompanhada de ações definidas pela
organização que punam os infratores”.

A não definição de parâmetros de

relacionamento com seus parceiros,

especialmente o Governo

De acordo com Arruda et al. (2001),  em um
contexto organizacional estão diretamente
envolvidos diversos atores, denominados
stakeholders: acionistas ou proprietários,
empregados, clientes, fornecedores, governantes e
membros da comunidade em que a empresa está
inserida.

Desta forma, o código de ética vai regular as
relações dos empregados entre si e com os
chamados stakeholders..

“O Banco do Brasil, na condição de principal
agente financeiro da União, atua como efetivo
parceiro do Governo na implementação de
políticas, projetos e programas socioeconômicos
voltados para o desenvolvimento do País.” (Código
de Ética do BB)

“Observe os mais elevados padrões de
honestidade e integridade em todos os contatos
com administradores e funcionários do setor
público, evitando sempre que sua conduta possa
parecer imprópria.” (Código de Ética do Banco Itaú)

A não divulgação dos canais para o

tratamento de dúvidas a respeito de

questões éticas

“Conduta diante de dúvidas ou de ações
contrárias aos princípios e normas do código :
Comunique imediata e formalmente ao seu Diretor
Executivo ou ao Oficial de Compliance da sua
Área, sempre que você se sentir ou estiver em
situação que possa caracterizar conflito de
interesses, ou quando suspeitar ou tiver
conhecimento de fatos que possam prejudicar a
Empresa ou que contrariem ou pareçam contrariar
os princípios deste Código.”(Código de Ética do
Banco Itaú)
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A necessidade que a Comissão de Ética

cumpra com a sua função

A finalidade deste comitê será, além de  investigar
e solucionar casos que surjam no âmbito da
organização que digam respeito a questões éticas,
promover uma revisão constante do código de
ética, adaptando-o às mudanças e às
necessidades dos stakeholders.

Arruda et al. (2001) discorre também que algumas
organizações chegam a nomear um profissional de
ética, vinculado à Diretoria e com total autonomia
para coordenar os programas de ética. Suas
principais atribuições são manter atualizado o
código de ética e promover  treinamento com os
empregados, visando a disseminação da cultura
ética na organização.

Além destes pontos, entendo que, outras questões desta monografia

devem fazer parte da agenda de compromissos de uma organização que almeje ser

e agir eticamente, como as relatadas por Boff no item 2.4, relacionadas à

preservação do meio ambiente, justiça social e  solidariedade universal. Ademais,

por que não ressaltar também a necessidade de se buscar a chamada “revolução

das mentes”, citada no item 2.3, onde se resgate uma consciência espiritual

caracterizada por valores como virtude, caráter, amizade, compaixão, respeito,

dignidade, fraternidade e, principalmente, amor ao próximo. Eu estou convencido de

que o embate moral X ética, como vimos, no seu exercício contínuo acão – reflexão,

não admite a ética desvinculada destas questões e destes valores e, no momento

em que as organizações passarem a estabelecê-los como pilares de sua gestão e os

empregados reincorporá-los em suas consciências, talvez não haja nem mais a

necessidade de elaboração de códigos de ética. Pode ser sonho, utopia. Porém, não

a utopia do senso comum, significando projeto irrealizável, quimera, fantasia (cf.

Aurélio); mas, aquela do bom senso, que quer dizer aquilo que não se realizou,

ainda...O certo é que, neste caso, vale a pena ser utópico.

Por enquanto, pelo menos até que chegue este tempo, o código de ética,

além de necessário, se bem elaborado a partir da incorporação das premissas

identificadas neste estudo, pode se tornar, sem sombra de dúvida, um importante

fator de sucesso da organização.
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6. APÊNDICES

6.1. APÊNDICE A – Roteiro para as entrevistas

1) Dê uma definição de código de ética e o que você entende que ele deveria conter.

2) No seu entendimento, até que ponto um código de ética pode ser útil para uma

organização ?

3) Você considera que a valorização e a eficácia de um código de ética deve

necessariamente passar  pela conscientização do indivíduo ? Explique.

4) Você entende que a eficácia  de um código de ética está diretamente ligada à uma

mudança na cultura organizacional ? Explique.

5) Para você,  um código de ética efetivo e eficaz  pode ser um importante instrumento

na  implementação de uma  política de controles internos dentro da organização ?

Por que ?

6) Você conhece o Código de Ética da CAIXA ? Qual a sua opinião sobre ele ?

7) Você participou de alguma forma da discussão e elaboração do Código de Ética da

CAIXA ?

8) Na sua opinião, o que faltaria contemplar no Código de Ética da CAIXA ?

9) Você considera que a existência de uma política clara de conseqüências atrelada

ao Código de Ética da CAIXA poderia torná-lo mais eficaz ? Explique.

10) O Código de Ética da CAIXA não inclui os parâmetros para o seu relacionamento

com o Governo, conforme identificado em outros códigos de outras instituições

financeiras. Você considera isto uma omissão grave ?  Explique.

11) Outra omissão verificada  no Código de Ética da CAIXA é a não citação quanto a

quem se reportar quando da existência de dúvidas e esclarecimentos sobre

questões éticas. Você pensa que este aspecto deveria ser contemplado ? Por quê ?

12)  Na sua opinião, a Comissão de Ética da CAIXA tem cumprido efetivamente a sua

função, constante do seu  Regimento Interno ?
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6.2. APÊNDICE B – Transcrição das entrevistas

1 GERENTE DE PADRÕES E PLANEJAMENTO

Questão 1)
Na minha opinião, um código de ética reflete um conjunto de valores de uma

determinada sociedade, e o que ele deve conter é justamente o reflexo dos valores que

sejam importantes para esta sociedade ou para este agrupamento de pessoas. A gente

sabe que um código de ética vale para o grupo especificamente para o qual ele foi

criando. Existem culturas que são muito diferentes e um determinado código de ética

que é bom para um grupo, pode não se adequar a um outro. Então ele tem que ser

feito voltado para os valores que sejam importantes para aquele grupo para o qual ele

foi imaginado.

Questão 2)

Ele pode ser útil para determinar princípios de conduta dentro da organização. Mas

para que ele  realmente seja útil, tem que ser assimilado e internalizado  pelas pessoas

da organização. Ele tanto pode ser escrito como não escrito. O fato de estar escrito não

é o mais importante. O mais importante é que ele esteja internalizado pelas pessoas do

grupo. Existe, por exemplo, no Bradesco, uma norma que não está escrita em lugar

nenhum que lá ninguém usa cabelo cumprido e, se não me engano, barba. Em nenhum

lugar do banco você vai achar isto escrito, mas isto está de alguma forma enraizado

dentro da organização. É um princípio que não sei se pode ser considerado ético ou

não, mas é esta a idéia que quero dar, alguma coisa que está de alguma forma dentro

da cultura  daquela organização e ninguém usa, apesar de não estar escrito.

Questão 3)

Eu acho que até já respondi um pouco desta pergunta com a minha resposta anterior,

que eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que você só consegue implantar, ter eficácia

num código de ética  se ele realmente fizer parte da consciência coletiva. E um fato

muito importante para que um código de ética funcione, na minha opinião,  é o exemplo

que deve vir de cima. Você não consegue esta conscientização do indivíduo que faz
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parte da cadeia produtiva, se a alta administração não for a primeira a cumprir os

padrões éticos por ele definidos.

Questão 4)

 Eu acredito que sim. Inclusive, eu acredito que a área de Controles Internos, ou seja,

este trabalho está diretamente ligado aos Controles Internos. Ele é um fator crítico de

sucesso  ou não para você ter controles efetivos dentro de uma empresa. No caso da

Caixa Econômica Federal, esta importância pode ser verificada pelo fato da área de

Controles Internos participar, inclusive, da Comissão de Ética  da organização. Porque

os valores que são tratados dentro do código de ética da Caixa especificamente como

respeito, honestidade, compromisso, transparência e responsabilidade têm tudo a ver

com a transparência dos negócios dos gestores, de como eles conduzem estes

negócios e dos controles que estes negócios possam ter. Eu acredito que, respeitados

estes valores, estas premissas do código de ética, com certeza nós teremos controles

adequados nas operações da empresa.

Questão 5)

Sim.

Questão 6)

O código de ética da Caixa é bem sucinto. Ele tem apenas cinco valore básicos. Eu

não acredito que isto seja um problema. Eu acho que nem tudo tem que estar

detalhado. Mas, ele me parece que está num nível bastante abrangente ainda. Eu acho

que para um primeiro passo, numa empresa que não tinha um código de ética, está

bom, mas eu acho que tem que se aprofundar ainda mais. Eu acho que, situações

hoje, tudo isto que está aqui, para o empregado que o lê, ele me parece um pouco

ainda gasoso, não são coisas assim palpáveis. Eu acho que cada um destes valores

têm que ser mais explorados e com o decorrer do tempo isto deve ser feito para que as

pessoas que estejam sujeitas a ele realmente possam ter a clareza do real significado

de cada um destes itens. Inclusive, no manual da Caixa, existe um termo de

compromisso do código de ética que deveria ser assinado pelos dirigentes e
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empregados da Caixa, mas eu efetivamente não tenho conhecimento de que tenha

havido esta divulgação para que todos tomassem consciência ou que todos os

empregados tenham assinado este compromisso. Eu pelo menos não assinei.

Questão 7)

Eu efetivamente não acompanhei esta discussão. Não participei da discussão deste

código de ética e não tive conhecimento.  Mas, no manual que rege este código de

ética está dito que esta discussão foi realizada e como este é um processo que já vem

há um bom tempo na Caixa, este código de ética ficou por algum tempo parado, sem a

sua divulgação, é possível que esta discussão tenha sido feita já há algum tempo e isto

talvez enseje uma reflexão se alguma coisa não precisaria ser atualizada nele. Mas, eu

acredito que ela efetivamente foi feita , uma vez que assim está escrito.

Questão 8)

Como eu disse anteriormente, ele me parece um tanto quanto vago ainda neste

primeiro momento, mas eu acho que pelo momento isto se justifica. O que eu senti falta

foi de um detalhamento maior que eu acho que vai vir ao longo do tempo, embora eu

também tenha dito anteriormente que não é tudo , não vai se detalhar tudo neste

código de ética. Mas assim, entre oito e oitenta, ele está num oito e eu acho que ele

precisa avançar ainda pelo menos para um quarenta, ter um detalhamento um pouco

maior.

Questão 9)

Eu acredito que sim. Há uma cadeia, você não consegue ter controle e você não

consegue ter um código de ética respeitado sem uma política de conseqüências efetiva

.

Questão 10)

Sem dúvida é uma omissão, que eu acredito que possa se justificar pelo fato de que a

Caixa é o Governo. Então é difícil de você estabelecer uma relação consigo mesmo. Eu

acho que é uma questão que deveria talvez ser apontada para efeito de discussão para

a conclusão se isso pode ou não estar afetando o código da Caixa. Num primeiro
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momento me parece uma situação complexa você conseguir definir regras de

relacionamento com você mesmo.

Questão 11)

Eu discordo um pouco desta afirmação de que não há um canal para a resolução de

dúvidas. O normativo que trata do código de ética na Caixa menciona um canal, que é

através de uma CEATI que você pode responder dúvidas e no meu entendimento ,

dúvidas com relação ao normativo e de todas as questões inerentes a ele, inclusive,

com relação à ética.   Em paralelo a isto, a Caixa tem outros meios , como a Ouvidoria,

que é um outro canal viva voz que possibilita a qualquer empregado fazer críticas, dar

sugestões e também fazer denúncias que, dependendo do tipo de assunto, pode vir a

ser objeto de avaliação pela Comissão de Ética. Então acredito que os canais existem

para que o código de ética atinja o seu objetivo.

Questão 12)

Esta pergunta efetivamente eu não tenho subsídios para estar respondendo. Eu

efetivamente não acompanho o trabalho da Comissão de Ética, embora o Diretor da

área na qual eu trabalho seja um dos representantes. Mas, o trabalho desta comissão

não tem sido muito divulgado. Então, nós não temos acesso aos assuntos que têm sido

tratados e as deliberações desta comissão. O único caso que até hoje tive

conhecimento foi de um trabalho de marketing que foi utilizado por um Escritório de

Negócios que foi entendido como não ético. Se eu não me engano, a questão revelava

discriminação sexual, mas inclusive, neste caso, eu não sei qual foi a deliberação da

Comissão de Ética. Então,  realmente eu não teria como responder a esta pergunta.
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2 CONSULTOR INTERNO

Questão 1)

Um código de ética é um conjunto de princípios que são observados por uma  equipe,

que norteia o comportamento de uma equipe ou do indivíduo. Ele deveria conter

justamente isto, princípios . Eu entendo que um código de ética é um conjunto de

princípios norteadores de comportamento, que norteiam dão direção ao

comportamento dos indivíduos dentro de uma empresa ou deste grupo como um todo.

Questão 2)

O código de ética é importante para a organização porque você, de uma certa forma,

consegue direcionar o comportamento de uma empresa para atingir um determinado

objetivo. Esta eu acho que seria a principal vantagem de um código de ética: Ele ajudar

aqueles empregados, aquelas pessoas que formam determinado grupo dentro da

empresa ou que formam a empresa a se comportar de determinada maneira que gere

benefícios para a própria empresa e até  para a sociedade também.

Questão 3)

Sim. O código de ética é para o indivíduo. Sem dúvida que sim, se o indivíduo não tem

conhecimento do código de ética, ele não tem valor.

Questão 4)

Eu não sei se o código de ética tem o poder de promover mudança dentro da

organização. De uma certa forma, a ética observada dentro da organização é um

reflexo da própria cultura. Só por estar no papel ou por ter um código escrito, não

significa que ele tenha este poder ou que vá fazer esta promoção de mudança de

cultura. Mas, é uma maneira ,  é um instrumento, é uma ferramenta  de tentar moldar

uma cultura dentro da empresa.
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Questão 5)

Não só pode como deve. A empresa tem que ter, eu não diria nem formalmente, , mas

um código de ética tem que ser observado pelos empregados no desempenho de suas

funções. Com certeza, ele é um dos alicerces de uma boa cultura de controles internos.

Questão 6)

Eu conheço o código de ética da Caixa. Já tive a oportunidade de lê-lo umas duas

vezes, assim quando ele foi publicado e na última versão que saiu, à qual foi agregado

o regimento do Comitê de Ética da CAIXA e um termo muito interessante que tem no

final dele, que é um termo de compromisso que deveria ser assinado por todos os

dirigentes da Caixa e empregados, mas acho que isto ainda não foi colocado em

prática. Ele é um bom começo. Ele é um bom princípio. Se todos os empregados

tivessem dentro de seus princípios de comportamento, tudo que está escrito ali dentro,

a Caixa ia ser uma maravilha de empresa. Não teria nada de errado aqui praticamente.

Mas, o que está escrito no código de ética e a realidade da empresa, tem uma certa

diferença.  Aliás, é daí então que  começa a se  colocar em dúvida a efetividade ou não

de um código de ética. Só estar no papel adianta alguma coisa ?

Questão 7)

Não. Eu não participei e também não tenho conhecimento de que houve algum tipo de

consulta aos empregados ou a um grupo de empregados. Eu imagino que deveria ter

havido. Pode até ter havido, mas eu não tenho conhecimento e não participei. Não

respondi nenhuma pergunta  e nenhum questionário sobre ética na empresa.

Questão 8)

O que eu mais senti falta quando eu tive contato com o código de ética foi a

necessidade, a falta de conectividade com o regime disciplinar. Porque de nada adianta

você ter um código de ética formalizado dentro da empresa se você não tem uma

aplicabilidade deste código de ética, ou seja, se você não tem punição pela

inobservância do comportamento ético que a empresa espera do empregado. Eu acho

que isto é o que está faltando no normativo, no código de ética da Caixa, ou seja, uma
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proximidade maior, uma conectividade com o regime disciplinar. Deixar bem claro para

o empregado que a inobservância do código de ética pode resultar numa apuração de

responsabilidade, numa punição qualquer prevista no  regime disciplinar da empresa.

Questão 9)

Com certeza. Até o próprio código de ética prevê que o empregado tem que ser

cumpridor das leis e das normas internas, é um comportamento exigido do empregado.

E quando  não cumpre,  quando ele causa algum dano para a empresa por falta de

cumprimento de leis e normas internas, ele tem que ter uma punição. O exemplo é a

melhor maneira de você fazer com que  as pessoas observem o que se espera delas. E

o exemplo vem a partir da política de conseqüências. À medida que você vê que

empregados estão sendo penalizados por não estarem observando as normas internas

e não estarem observando o próprio código de ética, isto faz com que os demais

empregados passem a observar a importância disso e dar um pouco mais de valor para

que trabalhem conforme a empresa espera que eles trabalhem, para que alcance seus

objetivos.

Questão 10)

Não. Não considero como grave. Como eu falei mais atrás para você ele é um bom

começo. Eu não diria que está completo e finalizado, mas o que tem no código de

ética, ele procura nortear tanto as relações com o Governo, quanto com o setor

privado, quanto as relações internas, quanto as relações com o cliente. Todos os

princípios que ali estão servem para qualquer tipo de relação, do empregado e da

empresa com este ambiente que ela está. Mas, pode ser melhorado, algum valor pode

ser agregado ou alguma especificidade pode ser colocada. Pelo que eu vi, no código

de ética que nós temos hoje, ele não tem esta preocupação de ser específico ou de ter

princípios específicos ou parâmetros específicos para tratar com determinado

segmento, como este do Governo. Ele é generalista. E até lhe pergunto, será que você

tem que tratar de forma específica o código de ética ? Quando você está falando de

responsabilidade, transparência, isto não tem que valer para todas as relações ? Por

que você tem que ter esta especificidade para com o Governo você ter uma relação
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específica, com o cliente outra. Eu acho que não, acho que este caminho, a princípio

parece o mais correto.

Questão 11)

Com certeza ele daria uma ajuda sim para o empregado que observa o código de ética

da Caixa. Agora, existe o Comitê de Ética que na última versão do normativo foi

implementado . Eu diria que este comitê é quem tem que tomar primeiro conhecimento

de algum entendimento ou de algum problema que o empregado veja por falta de

observação do código de ética. Além do que, quando existem estas questões por

inobservância ou falta de ética nas relações do empregado ou da empresa com quem

quer que seja, isto de uma certa forma, tem um reflexo mais imediato nas apurações de

responsabilidade dentro da empresa. Mas, eu acho que caberia sim, dentro do

normativo poderia ter um direcionamento ou, pelo menos, um ponto de referência do

empregado que tiver alguma dúvida ou que tiver, dúvida não, porque a dúvida até tem

um item no normativo que as dúvidas devem ser consultadas à CEATI, o que até é

engraçado, você ter que ligar para a Central de Atendimento cujos empregados são

prestadores de serviço te darem alguma informação sobre código de ética.  Eu acredito

que eles não vão ter esta capacidade. Mas, a denúncia, uma observação, isso eu acho

que deveria ter um ponto de referência. Se bem que para uma observação também,

você tem outros canais,  tem o viva voz que vai chegar lá na área responsável pela

manutenção do código de ética.

Questão 12)

Este normativo é bem recente, ele é de fevereiro agora. Eu  não tenho notícia ainda da

atuação deste conselho de ética . Este grupo como está atuando, se já tiveram

algumas reuniões, mesmo porque a gente teve alterações significativas na estrutura da

empresa agora, com trocas de chefia, de comando, até dentro da própria DIREH, onde

o Diretor de recursos humanos é o presidente do comitê.  Então eu não tenho nenhuma

notícia sobre a atuação, se  ele está funcionando, se está sendo eficaz o seu

funcionamento, isto a gente infelizmente não tem notícia. Isto é uma questão bem

interessante, porque ela podia ser um dos elementos, uma das ações de marketing
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para a divulgação destes princípios que estão no código de ética , ou seja, as

deliberações do comitê, as reuniões do comitê, o que eles trataram, isto eu acho que

seria importante passar para o conhecimento dos empregados, para ver que isto não é

só uma coisa que fique no papel.

Considerações finais:

Este tema eu acho interessante porque existe uma certa polêmica, porque eu já vi em

leituras que fiz anteriormente pessoas defendendo, estudiosos defendendo que,

questionando a efetividade de um código de ética formal dentro de uma empresa,

porque, afinal de contas, a ética vem do indivíduo, ninguém ensina ética para ninguém.

Vem muito da formação do sujeito, do que ele observou, como ele foi criado, as

situações que ele passou na vida. Não é a questão de isto estar formalizado, dizendo o

que ele tem que observar que vai garantir que ele haja daquela maneira que é

esperada dele. Mas, de qualquer maneira é uma tentativa, ela é sempre válida e tem o

seu valor. Eu prefiro crer que um código de ética formalizado é um instrumento

precioso para a empresa e ele deve ser trabalhado, ele não deve ser como está o

nosso código de ética hoje na Caixa, ele está institucionalizado, está dentro de um

Manual Normativo, tem lá suas regras definidas , tem um comitê, está no caminho, mas

não se fala nele. Ele não tem nenhum destaque, o empregado quando entra na

empresa não é obrigado a conhecer o código de ética, a assinar nenhum termo, não

existe nenhum trabalho em cima disso, não existe o exemplo, a divulgação do exemplo

quando há algum desvio de conduta de algum empregado. Isto faz uma falta tremenda

para a empresa, isto perde o sentido e isto  enfraquece o sistema de controle interno

dentro da empresa, porque o ser humano, é engraçado, ele só trabalha ou só age

dentro de uma certa conduta quando ele tem bons exemplos para seguir. Se ele vê que

todo mundo faz coisa errada e não acontece nada, ele se sente no direito de fazer

também. A impunidade. E isso não há norma ou não há lei que resolva , se você não

tiver o exemplo para dar. E é isto que está faltando hoje dentro da empresa, você ter

uma maior divulgação , uma maior claridade da aplicação do próprio código de ética

como do regime disciplinar também. Exemplos, é isto que a gente precisa hoje dentro

da empresa, e que  nós não temos ainda.
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3 AGENTE DE CONFORMIDADE

Questão 1)

Definir código de ética é como definir ética. Para início de conversa, eu acredito que um

código de ética deve conter, basicamente, em especial na empresa, aqueles pontos

onde existe uma discricionalidade e clarear, de modo que a organização toda entenda

para onde a cúpula está apontando a direção do caminho. Então, coisas do tipo “não

trabalhamos com pessoas inidôneas...”. Mas, a gente não pode desconhecer a

realidade do nosso país  onde a maioria das empresas possui um “caixa dois”. Aí você

não pode deixar que o empregado defina se ele aceita ou se ele não aceita o “caixa

dois” ou como ele vai tratar este “caixa dois”. São estes pontos que, se você deixa na

mão do empregado definir, você não tem um padrão de avaliação. O código de ética é

importante para definir estes pontos. São pontos de conflitos de ética, porque, a partir

do momento que o Brasil, em especial, por uma constituição histórica, tem dois códigos

de ética dominantes e vigentes na nossa cultura, que é o padrão  oficial, que é o

padrão de princípios e o padrão oficioso, que é o do “jeitinho brasileiro”, a gente tem

que, conscientes disso, estabelecer um código de ética que não dê margem  ao

“jeitinho brasileiro”, porque aí sim você perde o controle da sua empresa e você não

tem confiança no registro de ativos , tampouco no reconhecimento de passivos.

Questão 2)

No que eu acabei de falar. Basicamente, deixando claro os pontos de ambigüidade

discricionária, onde o controle interno ou o gestor vai ter a maleabilidade de definir,

dando uma orientação precisa de aonde a empresa ou quais os comportamentos que a

empresa considera legítimos, isto não quer dizer legais, mas aqueles que a empresa

considera legítimos nas situações de ambigüidade ética.

Questão 3)

Existem dois âmbitos de flutuação  da ética no meu entendimento. Uma é individual e a

outra é organizacional. Existe um mecanismo organizacional que te impele a agir como

a organização acha. Só que a gente não pode deixar de perceber que esta ética
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organizacional é formada pela junção, conflito e compactuação de diversos códigos de

ética individuais, e de uma história construída pelos indivíduos e pela organização. A

organização tem uma história própria e os indivíduos têm outra. É nesta junção, entre

conflitos e aderências, que você vai construir um comportamento ético organizacional.

Sem o indivíduo, você não tem este comportamento. Você tem uma cúpula apontando

uma direção, o que não quer dizer que exista uma organização na empresa  seguindo

esta direção.

Questão 4)

Não necessariamente. Nem tudo para dar certo precisa ser mudado. Na verdade, o que

você precisa é valorizar o que existe de cultura organizacional dentro da empresa, dos

pontos em que ela é extremamente cristalina e concisa.  A partir do reforço destes

pontos, você pode mostrar outros pontos apontando um futuro: daqui a cinco anos a

gente gostaria de, por exemplo, não ter ligação com empresas que tenham trabalho

infantil . Talvez isto não seja possível agora, mas talvez seja possível daqui há cinco

anos. Então, inclusive o código de ética pode apontar  para onde eu quero estar daqui

há cinco anos, daqui há dez anos, daqui há vinte anos e não quer dizer que eu tenha

que mudar o que está aqui hoje. A partir do contexto atual, eu posso escolher alguns

aspectos que, reforçando, eu chegue lá. Comprometimento social do empregado da

CAIXA com o objetivo, com a missão da CAIXA, que é uma missão eminentemente

social , isto eu posso alinhar para colocar uma proposta de código futuro de ética.

Questão 5)

De tudo que eu estudei de controles internos, a partir do momento que você estuda que

sistema de controles internos, um dos seus pilares é o ambiente de controle e este

ambiente de controle tem três pontos principais: a política de RH, as atitudes da alta

administração, têm quatro, o cotidiano da empresa e o código de ética, o padrão ético

estabelecido pela empresa. Portanto, o código de ética é um dos pilares do ambiente

de controle interno e na minha percepção ele só saiu devido ao patrocínio da área de

controles internos, porque ele já estava, me parece, há mais de um ano em estudo.
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Questão 6)

Eu conheço o código de ética da CAIXA  e eu acredito que ele foi muito bem escrito, no

sentido assim, ele não deixou muita ambigüidade como eu vi em outros códigos de

ética. Mas, existem algumas coisas, que você vivendo na CAIXA, você questiona.

Questão 7)

Não.

Questão 8)

A realidade. Por exemplo, no que diz respeito, tem um item no código que fala sobre

respeito. Lá fala sobre a questão de não diminuir o amor próprio e a integridade moral

do empregado  e das pessoas que se relacionam com a empresa. No entanto, a gente

tem no site da FENAE2 um link para denúncias de assédio moral. Este é um item que

constantemente está vinculado ao jornal do sindicato. Se a organização dos

empregados denuncia que existe uma desvalorização moral do empregado, como isto

consta dentro do código de ética ? Com que intuito ? Me parece incongruente.

Questão 9)

Eu acho que o grande problema do código de ética não é a questão em si da política

de conseqüências que pelo que eu soube da “rádio corredor” existe. O problema é que

a “rádio corredor” é que dá notícia. Não existe uma relação oficial do que a Comissão

de Ética puniu, como puniu, quem puniu, quando puniu e por que puniu. Eu acho que

são estas atitudes, são estas decisões que precisam ser mais transparentes, e aí sim a

gente vai começar a dar maior credibilidade ao código de ética.

Questão 10)

Eu não considero uma omissão grave a partir do momento em que a CAIXA  se

considera Governo. Se você partir deste pressuposto, eu sou Governo, eu não preciso

estar relacionando no meu código de ética  como eu vou me relacionar comigo mesmo.

                                                          
2 FENAE – Federação Nacional dos Economiários
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Partindo do pressuposto que o nosso maior cliente, o nosso maior stakeholder  é o

Governo, seja, em especial, pela transferência de benefícios, seja por saneamento,

habitação, serviços delegados, é complicado não deixar isto claro. Principalmente,

porque o relacionamento de qualquer empresa com o Governo é permeado por

situações de inidoneidade. Infelizmente, são muito comuns as ocorrências de

corrupção, de conluios e isso não está contemplado. Está contemplado de forma

subjacente, nos quesitos de honestidade, de respeito, mas não de forma clara e talvez

isto deixe abertura para situações conflitantes.

Questão 11)

Na verdade, qualquer dúvida a respeito do que está escrito no manual, você se reporta

ao gestor do manual, que no caso é uma unidade da CAIXA, mas que não responde

pelo que está escrito do código de ética. E aí é que falhou, a dúvida vai para o gestor

do manual, só que o gestor do manual não é o gestor do código de ética. Existe uma

comissão de ética e isto não está identificado claramente no manual. É uma falha que

eu considero grave, porque existem situações que podem comprometer não só a

imagem da CAIXA, mas valores financeiros de relevância, como questão de

discriminação étnica, discriminação por deficiência e outras tantas que não estão

contempladas no dia-a-dia o “como fazer” aquilo, ou como você vai gastar, onde você

vai tirar dinheiro para construir uma rampa porque a sua unidade não tem rampa de

acesso ao deficiente físico. Ou, eu sei que se encontra em estudos, mas que nunca

saem, a questão de um caixa eletrônico para portadores de deficiência. A pessoa que é

portadora de deficiência fica comprometida. Outra, a gente tem um projeto de inclusão

social por meio de inclusão bancária enorme, mas neste contingente de pessoas,

muitos deles são analfabetos  e nós não temos no nosso teclado coisas como triângulo,

quadrado ou cores. Mas tem os números, como se a pessoa que fosse analfabeta não

conhecesse letra mas número ela pudesse decifrar. Então, a gente tem que contemplar

estas situações também. Uma coisa que me chama atenção são os deficientes visuais,

que são tratados de forma específica em legislação do Banco Central e talvez por isso

não tenha sido dado tratamento específico nos guichês de auto-atendimento.



75

Questão 12)

O problema é que esta Comissão se reúne  a portas fechadas, em dia não sabido e

ignorado. Então, a “rádio corredor” sim diz que ela atua, já atuou e já tomou decisões e

já remeteu a punições. A questão não é o que ela faz, nem como faz nem porque faz,

mas, é que ela faz mas  ninguém sabe. Então, não há divulgação e você perde a

efetividade do que está sendo construído e, eu acredito, que a duras penas, porque

você está quebrando um paradigma dentro da empresa.

Considerações finais

Na verdade, quando eu li o código de ética,  o que eu considerei e que me assustou é

que   eles construíram um código em cima de conceitos, e conceitos baseados em

senso comum. Portanto, é assim muito subjetivo. E na hora de descrever cada um

destes aspectos, o que eu identifiquei é que eles também caem na subjetividade. “O

mais alto, elevado padrão ético”, o que é isto ? Ou “padrões éticos aceitos

socialmente”, onde está escrito quais são ? A partir do momento que você admite que

você tem duas éticas, a ética do oportunismo e a ética de princípios, qual é o padrão

ético aí ? Elevado padrão ético dentro da ética de princípios é um. O elevado padrão

ético dentro da ética do oportunismo é outro. Então, se você deixa dúbio na escrita do

código de ética, se você deixa inferência, você não cria uma orientação uniforme , onde

todo mundo esteja indo para um único objetivo. Porque cada um vai entender este

objetivo como estando em um lugar e aí eu vou caminhar em direções diferentes.
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4 DIRETOR

Questão 1)

O código de ética, no meu modo de ver, traz para a instituição regras de conduta,

princípios e valores, que norteiam a vida dos colaboradores, da forma como a

instituição prevê como deve ser o comportamento, a vida social tanto interna quanto a

vida social do empregado, a imagem da empresa fora da empresa. Esta é a forma

como eu vejo.

Questão 2)

No momento em que ele regula, que ele traz estes princípios e estes valores para a

instituição, e trazendo isto de forma que seja clara para todos os colaboradores, ele vai

fazer com que os objetivos da instituição sejam atingidos, não só os objetivos

econômicos como os outros objetivos também , porque uma instituição tem que dar

lucro, mas também tem que fazer o seu papel social. O código de ética ajuda tanto na

parte de dar o resultado, porque ele tem estes princípios, quanto na parte social

também. Então, ele auxilia a instituição a atingir os objetivos dela, tanto econômico

quanto social.

Questão 3)

Sem dúvida, porque o código de ética se for apenas um livro, vai se tornar uma letra

morta. Agora, como o nome mesmo já diz, código, um código junta todos os usos e

costumes que deveriam existir dentro da instituição e obviamente dentro da sociedade

onde ela está operando. Então, o indivíduo é o ponto principal do código de ética. Não

basta ter um código se o indivíduo não tiver claramente identificando onde ele participa.

O código de ética tem que estar na mente dos colaboradores.

Questão 4)

Mais uma vez, para ficar claro o meu entendimento, o código de ética deveria ser uma

junção dos princípios e valores que a instituição entende como aqueles que devem ser

seguidos. Isto parte do indivíduo. Todo indivíduo tem valores, tem princípios que ele
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adquire ao longo da vida, desde o berço até chegar no mercado de trabalho onde ele

vai trabalhar sob o código de ética de uma instituição, por exemplo. Então, ele já traz

os seus princípios , já traz os seus valores que foram dados pela sua família, pela

própria sociedade, na escola. Então, ele tem uma cultura que já está inserida dentro da

mente dele. Se isto choca de alguma forma com a ética, com os princípios da

instituição, é óbvio que precisa ter uma mudança de cultura para que este código seja

eficaz na instituição, senão não funciona.

Questão 5)

Ele é um dos fatores principais da questão do controle interno na instituição, porque ele

é um dos pilares do controle interno. A ética, a conduta, os valores, os princípios e a

própria cultura são fatores que eu diria primordiais e sem eles não se pode fazer

controle interno na instituição. O código de ética é essencial para o controle interno.

Questão 6)

O código da CAIXA foi elaborado com base em códigos de outras instituições ,

inclusive o código de ética da administração pública. Foram diversas versões até

chegar nesta última que nós temos, mas a gente entende que, à medida que a gente

for  utilizando o código de ética, existe hoje uma comissão de ética na empresa, que

ela vai estar utilizando este código, vamos começar a buscar e trazer para dentro dele

aqueles valores menos gerais e mais específicos da Caixa Econômica. Então, hoje o

código é um código elaborado, como eu disse, com a experiência de fora, princípios e

valores de mercado, da administração pública, da CAIXA também, só que ele não foi

ainda utilizado, testado. Agora é que ele está sendo testado. Então, eu creio que

devem surgir algumas modificações de caráter de aplicação de código ou até mesmo

de questões de inclusão de novos valores. Eu não creio na exclusão de valores. Ou

acrescentar dentro destes princípios algumas questões que vão sendo verificadas ou a

inclusão de novos princípios e valores. Eu creio que, então, nós estamos num período

de adaptação do novo código.
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Questão 7)

No início da discussão do código de ética eu tive a oportunidade de ser apresentado

mas eu não participei do grupo que elaborou o código. Este grupo foi conduzido pela

área de Auditoria, a área de Recursos Humanos e a Diretoria Jurídica . O controle

interno, por ser uma estrutura nova na empresa, até então não existia uma unidade

dessa, e o código de ética já vinha sendo trabalhado antes mesmo da área de controle

interno existir. Então, quando nós entramos para poder discutir o código de ética, ele já

estava teoricamente pronto, foi só no momento da sua divulgação para os empregados

da CAIXA.

Questão 8)

Pela experiência que a gente está tendo, e eu estou participando também da Comissão

de Ética, hoje eu não afirmaria que está faltando um princípio ou um valor  dentro do

código de ética. O que falta no código de ética seria a questão de uma divulgação mais

forte para todos os empregados, de uma forma que ele seja de fácil acesso a todo

mundo e de conhecimento de todos, porque o código de ética hoje ainda está sendo

um instrumento distante dos colaboradores da empresa. Então, ele precisa estar mais

presente no dia-a-dia, estar mais presente nos negócios da empresa,  mais presente

na área de recursos humanos, mais presente nas relações entre o próprio empregador

e o colaborador.

Questão 9)

Sim. Eu diria também, mais uma vez, que para o código de ética ser eficaz e ser

efetivo, é necessário que tenha  uma política de conseqüências não somente clara,

porque hoje na CAIXA  nós temos uma política de conseqüências que está

estabelecida dentro das normas internas da CAIXA. Ela está clara para os

empregados, porém, não basta ser clara, ela precisa ser aplicável. Então, mais do que

a clarificação da política, é necessário a aplicação da política, ou seja, a empresa tem

uma política hoje, mas ela precisa ser aplicada. E uma das coisas que nós temos

trabalhado, principalmente na Comissão de Ética, é que nós temos todo um histórico



79

em que a CAIXA tinha há muitos anos atrás uma política , talvez não necessariamente

não posso dizer se era clara ou não, porque eu não tenho este conhecimento, mas era

aplicada. Depois de um certo tempo, isso veio caindo e hoje está totalmente em

descrédito. Eu tenho uma política clara , escrita, porém, totalmente desacreditada,

porque ela não é aplicada. Então, não dá para eu poder sair deste momento de não ter

nada , passar para uma política ostensiva, vamos chamar assim, sem que haja um

processo de trazer a cultura para o colaborador. Então, o trabalho que nós estamos

vislumbrando lá na Comissão é, um dos mais principais da Comissão de Ética, é fazer

com que os colaboradores entendam a importância da ética na empresa, que eles

entendam que existe uma política, que a empresa não vai tolerar mais o

descumprimento das normas, dos regulamentos e também da ética  e que isso vai ser

punido. À medida em que isso estiver claro para todo mundo, aí começa a aplicação

desta política de conseqüências. Então, o papel principal  da Comissão de Ética agora

é este, é a divulgação, é o trabalho de cultura, de ética na instituição.

Questão 10)

A CAIXA é uma instituição eu diria que diferente. Por exemplo, como instituição

financeira  é diferente de todas as outras, inclusive do próprio Banco do Brasil, que tem

dentro do capital dele o Governo participando. A CAIXA é cem por cento da União.

Mas, é óbvio que a CAIXA, sendo cem por cento da União, é  cem por cento da

sociedade. Então, ela tem alguns princípios que tem que cumprir, vamos falar assim.

Para o Governo pode ser que uma ação venha a trazer mais risco para a sociedade ,

descumprindo uma ética maior da sociedade, que se não houver uma regra

estabelecida para este relacionamento, vai ter prejuízo. Hoje, realmente no código de

ética não tem nada especificamente falando sobre como que a CAIXA vai se relacionar

com o ente público, com o acionista, que é a União. Hoje não tem. Eu diria que isso

seria importante. Eu acho que é uma coisa que pode ser pensada e ser colocada, de

como que os administradores, como que os colaboradores vão atuar, como que eles

vão tratar este relacionamento junto com a União, de forma até a prevenir que possa

haver algum tipo de atitude que venha a ferir uma ética que, de repente, não estaria

prevista dentro do código.



80

Questão 11)

Hoje, na CAIXA,  já existem alguns canais onde o empregado pode emitir a sua opinião

ou esclarecer suas dúvidas. Por exemplo, ele tem a Ouvidoria hoje, que é tanto externa

quanto interna, tem a área de Recursos Humanos, onde ele pode tirar suas dúvidas

com relação ao código e tem hoje a Comissão de Ética, que é a maior responsável por

isso. Um dos papeis da Comissão de Ética é exatamente este, quando tiver dúvida,

sanar este tipo de dúvida. O que acontece, mais uma vez, um outro problema também,

que é o problema do Código de Ética, é a questão da divulgação, porque você ter o

canal e se este canal não for divulgado,  ele obviamente não vai servir  para o

empregado poder tirar seus esclarecimentos, etc. Então, existe o canal, não sei se no

Código de Ética , no bojo do Código de Ética seria necessário constar isso. Eu não

poderia te afirmar isto, não tenho conhecimento para te dizer isto, se era necessário

estar no Código, mas que é necessário divulgar os canais que hoje já existem e que ele

pode fazer isso aí, eu acho que precisa . Até porque nós temos recebido lá na

Comissão várias reclamações que não têm absolutamente nada a ver com ética, até

mesmo pela falta da divulgação de qual canal para o que isto serve. Então, muita gente

pode estar mandando para o canal errado, porque não sabe, e outros estão deixando

de fazer sua reclamação porque não sabe onde é que tem o canal. Então, é necessário

ter o canal , isto já existe, mas é necessário que o canal seja de conhecimento de todos

os empregados da empresa.

Questão 12)

A Comissão de Ética foi criada há muito pouco tempo. Nós tivemos, talvez, três ou

quatro reuniões apenas nesta Comissão. Uma das últimas reuniões que nós tivemos,

até mesmo pelas mudanças estruturais que aconteceram na CAIXA, uma mudança

quase que total dos membros da Comissão, já nova e já mudando, o próprio regimento

já está sendo revisto na Comissão. Porque ela  foi feita num outro contexto, num

contexto até mesmo politicamente diferente, num contexto de valores diferentes e que

isto está sendo revisto, o próprio papel da Comissão de Ética.  Para aquilo que o

regimento estabelecia até hoje, é muito prematuro você dizer se ela está cumprindo ou
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não está cumprindo, porque ela não teve a oportunidade ainda nem de... Nós

estivemos analisando dois casos de problemas com ética, vamos colocar assim, que

no nosso entender, do pessoal da Comissão, foram tratados da maneira adequada , foi

repassado isto para a instituição, uma ementa da resolução daquilo que foi adotado,

mas é muito prematuro dizer que está cumprindo com o seu papel. Ela é muito recente

e já vai estar mudando agora. O papel da Comissão de Ética, mais do que analisar

problemas com relação a ética do empregado, do colaborador, é fazer com que a

cultura da ética atinja todos os colaboradores. Este é o grande papel da Comissão. Não

é um tribunal de júri que vai julgar o cara porque ele agiu de maneira com falta de ética

ou assédio moral , o que quer que seja. Isto faz parte também, mas o objetivo por trás

disso tudo, é fazer com que os outros empregados obtenham as informações para que

isto 7não venha a acontecer novamente. Então, se é necessário que dois ou três

venham a ser, de alguma forma, censurados  ou orientados , mais do que estes dois ou

três, os outros cinqüenta e poucos mil empregados precisam saber  que este tipo de

comportamento não deve ser adotado dentro da empresa porque existe um princípio,

existe um valor que na empresa tem que ser observado.  Este é o papel da Comissão.

Então, é muito recente isso, eu acho que, tivemos dois casos só, estes dois casos

foram analisados, foram feitas algumas orientações, estas orientações foram

repassadas, agora, mais uma vez nós estamos com o problema do canal de

divulgação. Foi solicitado à área de Recursos Humanos, inclusive, que fizesse uma

divulgação adequada, colocasse isto num portal, e aí depende de área de Tecnologia,

depende de área de Marketing e nós estamos esbarrando em algumas questões

operacionais para poder fazer com que o negócio seja divulgado tempestivamente.

Considerações finais

Uma empresa só pode atingir o melhor resultado ou o ótimo resultado se ela trabalhar

com ética. Porque, uma empresa pode atingir um resultado econômico surpreendente,

porém nenhuma empresa deve estar pensando só na parte econômica. Ela tem uma

parte também social, interna e externa que precisa ser vista. Não  adianta auferir lucros

e lucros se isto não tiver sendo feito de uma forma honesta, transparente e com os

outros valores que existem, senão, por exemplo, a Caixa Econômica, que é uma
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empresa pública, que é uma empresa cem por cento da União, totalmente da

sociedade, a sociedade espera da CAIXA não uma resposta de lucro, mas espera da

CAIXA mais do que isso, ela espera da CAIXA que ela tenha lucro para poder continuar

fazendo os negócios, mas também espera que a empresa tenha uma ética na

condução dos seus negócios. Então, o código de ética, mais que o código, a ética para

a Caixa Econômica é fundamental, não só para ela  como para todas as empresas.

Então, para mim é um ponto fundamental para qualquer empresa, trabalhar com ética,

atingindo resultado, lucros, mas também, atingindo a parte social com ética.
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5 GERENTE NACIONAL

Questão 1)

Código de ética são aquelas grandes linhas que todo o corpo da empresa tem que

seguir, no sentido de que as relações, tanto dos empregados, chefias, subordinados

aconteçam de maneira clara, transparente, preservando sempre a integridade das

pessoas, o patrimônio da empresa e que promova, possibilite um ambiente salutar de

relacionamento da empresa,  na sua atividade do dia-a-dia, as pessoas tendo claro o

seu objetivo, sabendo que todo o corpo está atuando no sentido de estar contribuindo

para aquele atingimento daquele objetivo. As pessoas terem segurança de que o

colega, o seu subordinado, o seu chefe estão orientados no sentido de atuar da melhor

forma, dentro da boa conduta. Eu entendo que o código de ética deve ter isso. Então,

ele vai ter que ter lá definido como se dá a relação do empregado com o subordinado,

como se dá a relação da CAIXA com seus clientes, como se dá a relação da CAIXA

com seus fornecedores, prestadores de serviço, sempre buscando o atingimento ideal

do negócio, que todas as partes estejam satisfeitas, no sentido mesmo que, numa

relação negocial isto tem um preço, no caso do banco, o preço do dinheiro que o

cliente venha buscar, mas que independentemente daquele custo, que ele está

satisfeito de estar levando o recurso, o financiamento para estar adquirindo aquilo que

ele bem entender, mesmo uma casa própria até um veículo ou bens menores. Então, é

todo um conjunto que um código de ética tem que estar direcionando, conduta,

comportamento, eu entendo desta forma.

Questão 2)

O código de ética passa a ser útil para a organização no momento em que ele define o

comportamento e as atitudes que os empregados devem ter. Então, se os empregados

têm aquela bússola, este rumo que é dado pelo código de ética, teoricamente há uma

tendência de que a empresa tenha menos fraudes, tenha menos conflitos, atinja os

seus objetivos de maneira mais eficaz, porque eu vou ter um empregado mais

motivado, no sentido até da dedicação dele mesmo. Eu entendo que desta forma, o

código de ética vai estar contribuindo positivamente para a empresa.
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Questão 3)

Sem dúvida, porque não basta eu ter  um código de ética escrito. Então, esta

conscientização passa por um plano permanente de disseminação desta cultura do

código de ética, isto é, além de dar o conhecimento dele, que o próprio comportamento,

as atitudes dos empregados , dos líderes, dos gerentes estejam coadunados neste

código de ética, isto é, o Gerente tem que ser o cara que dá o exemplo. É aquele que

vai ser o modelo para todos os empregados. Então, esta é a questão fundamental, a

conscientização passa neste sentido, da divulgação, do modelo, desde o presidente até

o gerente, até o empregado mais baixo, no sentido de cada um ser exemplo para outro.

Questão 4)

Sem dúvida. Está estritamente ligada a questão da cultura organizacional com a

questão do código de ética. A questão do exemplo que eu estava falando

anteriormente. A questão da chamada conseqüência para os atos, também chamado

de política de conseqüências. Isto aí tem que permear a empresa, isto é,  se algum

determinado empregado rompeu o código de ética com seu modo de conduta, ele tem

que sofrer uma penalização, desde a mais leve até a mais grave. Isto serve de exemplo

para todo o corpo funcional e para evitar que futuras ocorrências  aconteçam. Então,

dentro deste contexto que eu entendo que deva acontecer.

Questão 5)

Sem dúvida. O código de ética é fundamental para que eu tenha uma política de

controles internos eficaz. Porque os controles internos, os princípios de controles

internos são extremamente ligados à questão da ética e da conduta. O cumprimento

formal, o cumprimento à risca daqueles procedimentos que são definidos na execução

das operações, esta questão de estar preocupado em segregar as atividades no

sentido de, não só fiscalizatório de uma atividade em relação a outra, mas no sentido

contributivo. Então, com certeza o código de ética vem ao encontro da área de

controles internos, dos objetivos da área de controles internos.
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Questão 6)

A opinião que eu tenho do Código de Ética da CAIXA é que, a priori, eu entendo que o

que está ali escrito atende as necessidades de uma empresa do porte da CAIXA. Mas,

é importante aquele questionamento anterior, da questão da disseminação da cultura,

do cumprimento. Porque não basta a gente ter apenas o que está lá escrito. A questão

da transparência, da honestidade, são elementos que a gente já traz, a gente deve

trazer da própria sociedade. Mas o mais importante é que aquilo que está lá escrito , a

nossa relação com os clientes, com os fornecedores, que ele seja efetivamente

cumprido. Isso vai se dar como ? Pela disseminação da cultura, isto é, fazer acontecer

este tal Código de Ética, que aquelas pessoas que rompam o Código de Ética tenham

uma penalização, que vá servir de exemplo para outros, para que efetivamente o

objetivo final do Código  de Ética seja atingido, que é estar contribuindo para a

empresa, para o ambiente da empresa, de estar proporcionando um ambiente

agradável para os empregados terem satisfação de vir para a empresa . Tudo isso,

sem dúvida, o código de ética é importante para estar contribuindo desta forma.

Questão 7)

Não, em nenhum momento. Em nenhum momento eu fui ouvido e até iniciamos um

trabalho aqui na área relativo à montagem do tal Código de Ética e, no decorrer deste

trabalho, ficamos surpresos que já estava pronto este tal Código de Ética. Então, eu

entendo que não foi um processo participativo, com todo o corpo funcional e acho que

é uma questão interessante, pois deveria ter sido ouvido o corpo funcional.

Questão 8)

Realmente não há nada que me chame a atenção. Eu teria que fazer uma avaliação

específica do assunto. Não teria nenhuma observação a fazer.

Questão 9)

Eu não tenho dúvida, até porque o Código de Ética na CAIXA  é relativamente novo, da

forma como ele está escrito. Ele já existia de outra forma no próprio regulamento de

pessoal que os empregados tinham que cumprir. Então, eu insisto que mais  importante
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do que estar escrito lá é o que acontece na empresa. Tem determinadas empresas em

que não existe um código de ética escrito, mas o código de ética do ambiente é eficaz

porque ele acontece. Então, eu não tenho dúvida que não basta nem escrever uma

política de conseqüências, porque isto está escrito até nos manuais normativos , a

questão é da aplicação efetiva, e isto aí vem da questão da própria cultura. Tem a

cultura da acomodação: “está atrapalhando aqui, coloca lá, vamos dar mais uma

chance...” Não que as pessoas não mereçam uma chance, só que a gente não pode

estar acomodando elementos que já tiveram várias chances e continuam criando

problemas. Então, é a questão da cultura mesmo, e isto é uma questão que tem que

ser conquistada no próprio comportamento dos empregados, da empresa, dos

executivos. Eu acho que a CAIXA evoluiu muito,   mas tem muito ainda para melhorar.

A questão  da Ouvidoria, que é  um canal que te possibilita estar levando acima estas

questões, mas só vai realmente acontecer efetivamente o Código de Ética quando

começar a dar resultado. Ter conseqüência os atos das pessoas que não tiverem ética,

não tiverem boa conduta.

Questão 10)

Eu realmente não tinha pensado sobre isto. Até em outro momento, a gente falando da

própria atuação da CAIXA, como a CAIXA é uma empresa pública de quase duzentos

anos, é uma empresa que tem que ter uma linha de ação, independente do governo

que se encontra, independente do prisma ideológico de cada governo, a CAIXA tem

algumas linhas que ela tem que estar sempre seguindo. Então, eu acho que seria

realmente interessante ter esta tal blindagem, este tal filtro, isto é, que tivesse

garantido, não só com relação ao código de ética, mas que tivesse uma legislação

maior que isso, até uma lei complementar, alguma coisa que delimitasse estas

ingerências políticas no sentido pejorativo que eu digo, de repente estar desvirtuando o

papel da empresa em si. Eu não entenderia que isto deveria ficar no Código de Ética ,

mas cabe também, porque a partir do momento que eu tenho uma relação com o

controlador , que é um ente público, o Ministério da Fazenda, realmente eu entendo

que até deva ter, estes limites de atuação, como deve acontecer este relacionamento.

Realmente eu não tinha pensado. Eu acho que cabe realmente isto.
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Questão 11)

Eu não tinha observado isto, até porque tem o comitê  de ética, que tem lá a área de

Recursos Humanos, o Jurídico, a Auditoria, a área de Controles Internos, a área de

Desenvolvimento Empresarial e a própria Ouvidoria. Então, a própria Ouvidoria, o

objetivo dela é estar ouvindo as próprias questões relativas aos apontamentos do

empregado, as dificuldades , os problemas enfrentados, para estar levando isto para a

alta administração. Então, a Ouvidoria já faz este canal. Se deve ou não constar, se vai

estar agregando informação lá, acho que sem problema. Mas hoje a empresa já

possibilita isto através da Ouvidoria, de qualquer empregado, em qualquer nível, fazer

qualquer denúncia sem ter nenhum reflexo direto, até porque não precisa se identificar.

Questão 12)

A avaliação que eu faço é que eu não tenho como dar este opinamento. Mas, é um

sentimento. Eu sou suplente no Comitê de Ética e tenho visto muito pouca coisa

passando por lá. Então, para o tamanho da CAIXA, o número de empregados da

CAIXA, eu estou vendo que não está chegando tudo que deveria chegar lá. Eu tenho

participado só eventualmente, participei uma vez e acho que isto aí deve ser dado

realmente mais publicidade. Porque tem o Código de Ética e até em função do próprio

aculturamento, deve ser dada publicidade para isto.

Considerações finais

Eu não gostaria de ser repetitivo. Com relação à complementação não teria, mas eu

entendo  que a empresa, principalmente a CAIXA, deve fazer um trabalho forte de

disseminação desta cultura e ter efetivamente uma política de conseqüências efetiva,

para ser este elemento propulsor do Código de Ética. Realmente, toda empresa deve

ter um código de ética, toda área, toda pessoa deve ter seu código de ética, afinado

com os bons costumes da sociedade, na boa relação entre as pessoas . Isto é uma

questão fundamental na relação humana.
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7. ANEXOS

7.1. ANEXO A – Código de Ética do BANCO ITAÚ S.A
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7.2. ANEXO B – Código de Ética do BANCO DO BRASIL S.A

Código de Ética

1. Funcionários

1.1 O Banco do Brasil e seus funcionários reconhecem e aceitam a diversidade das pessoas que
integram a Organização. Pautam suas relações pela confiança, lealdade e justiça.

1.2 Valorizam o processo de comunicação interna de maneira a disseminar as informações relevantes
ligadas aos negócios e às decisões corporativas. Preservam o sigilo e a segurança das informações.

1.3 Compartilham aspirações de desenvolvimento profissional, reconhecimento do desempenho e zelo
pela qualidade de vida dos funcionários.

1.4 Os funcionários preservam o patrimônio, a imagem e os interesses da Organização.

2. Clientes

2.1 O Banco do Brasil e seus funcionários comercializam os produtos e serviços da Organização com
honestidade e transparência.

2.2 Relacionam-se com clientes idôneos, oferecem-lhes tratamento digno e cortês e respeitam seus
direitos de consumidor.

2.3 Prestam orientações e informações claras, confiáveis e tempestivas, para permitir aos clientes a
melhor decisão nos negócios. Preservam o sigilo das informações.

2.4 São receptivos às opiniões da clientela e as consideram para a melhoria do atendimento, dos
produtos e dos serviços.

3. Acionistas

3.1 O Banco do Brasil é transparente em suas políticas e diretrizes, na distribuição de dividendos e nos
demonstrativos da situação econômico-financeira. É ágil e fidedigno no fornecimento de informações aos
acionistas.

3.2 É proativo na disposição de informações ao Mercado, de maneira a minimizar rumores e
especulações.

3.3 Administra seus negócios com independência e boa técnica bancária, com vistas a fortalecer sua
situação financeira e zelar por sua imagem e pelo patrimônio dos acionistas.

4. Comunidade

4.1 O Banco do Brasil e seus funcionários defendem os direitos humanos, os princípios de justiça social
e o ecossistema.

4.2 Respeitam os valores culturais e reconhecem a importância das comunidades para o sucesso da
Empresa, bem como a necessidade de retribuir à sociedade parcela do valor agregado aos negócios.
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Apóiam ações desenvolvimentistas e participam de empreendimentos direcionados à melhoria das
condições sociais da população.

5. Governo

5.1 O Banco do Brasil, na condição de principal agente financeiro da União, atua como efetivo parceiro
do Governo na implementação de políticas, projetos e programas socioeconômicos voltados para o
desenvolvimento do País.

5.2 Articula os interesses e as necessidades da Administração Pública com os vários segmentos
econômicos da sociedade.

5.3 Antecipa-se e oferece, com inovação e qualidade, produtos, serviços e informações para o
atendimento das necessidades dos integrantes da cadeia produtiva do Mercado Governo.

5.4 É fidedigno e tempestivo nas informações e obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade,
publicidade e eficiência, próprios da Administração Pública.

6. Parceiros

6.1 O Banco do Brasil e as empresas associadas à sua marca compartilham os valores de integridade,
idoneidade, respeito às comunidades nas quais se inserem e aos direitos do consumidor.

6.2 Zelam mutuamente pelas suas imagens, pelos interesses comuns e compromissos acordados.

7. Fornecedores

7.1 O Banco do Brasil e seus funcionários se relacionam com prestadores de serviços e fornecedores
idôneos. Adotam processos de contratação imparciais e transparentes, zelando pela qualidade e
viabilidade econômica dos serviços contratados e dos produtos adquiridos.

7.2 Os profissionais contratados pautam seus comportamentos pelos princípios deste Código de Ética.

8. Concorrentes

8.1 O Banco do Brasil e seus funcionários mantêm civilidade no relacionamento com a concorrência.

8.2 Obtêm informações de maneira lícita e transparente e preservam o sigilo daquelas fornecidas pelos
concorrentes.

8.3 Quando solicitados, dispõem informações fidedignas, por meio de fontes autorizadas.

9. Mídia

9.1 O Banco do Brasil mantém atitude independente e respeitosa no relacionamento com a mídia.

9.2 Presta informações claras e tempestivas de caráter societário e de fatos relevantes aos clientes, à
comunidade de investidores, à imprensa e ao público em geral, por meio de fontes autorizadas.

9.3 O Banco do Brasil legitima os funcionários que o representam nas relações com a mídia.
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10. Associações e Entidades de Classe

10.1 O Banco do Brasil reconhece a legitimidade das Associações e Entidades de Classe e prioriza a via
negocial na resolução de conflitos de interesses.

10.2 Apóia iniciativas que resultem em benefícios e melhoria da qualidade de vida dos funcionários e
seus familiares.
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CÓDIGO DE ÉTICA DA CAIXA

1 OBJETIVO

1.1   Sistematizar os valores éticos que devem nortear a condução dos negócios da CAIXA, orientar
as ações e o relacionamento com os interlocutores internos e externos.

2 DEFINIÇÕES
� CEATI – Centralizadora de Atendimento Integrado
� CEP – Comissão de Ética Pública
� GEORH – Gerência Nacional de Operação de Recursos Humanos

3 NORMAS
3.1 CÓDIGO DE ÉTICA DA CAIXA

3.1.1    Constitui o Código de Ética da CAIXA o documento constante do Anexo I.

3.1.2   O Código expressa o sentimento ético dos empregados da CAIXA, externalizado em pesquisa
interna realizada, que validou os valores contemplados, quais sejam:
� Respeito
� Honestidade
� Compromisso
� Transparência
� Responsabilidade

3.1.3   As violações ao Código de Ética são sujeitas à apreciação da Comissão de Ética.

3.1.4   O Termo de Compromisso de acatamento e observância do Código de Ética pelos dirigentes e
empregados da CAIXA consta do Anexo III.

3.2 COMISSÃO DE ÉTICA

3.2.1 A Comissão de Ética é um órgão autônomo de caráter deliberativo, com a finalidade de orientar
e aconselhar sobre a ética profissional dos dirigentes e empregados da CAIXA, no tratamento com as
pessoas e com o patrimônio público, devendo conhecer fatos de imputação e de procedimento
susceptível de censura.
3.2.2 A Comissão de Ética da CAIXA é constituída por 6 membros, na condição de titulares das seguintes áreas,
cabendo a sua presidência ao Diretor de Recursos Humanos:
� Diretoria de Recursos Humanos
� Diretoria de Controles Internos
� Diretoria de Serviços Jurídicos
� Superintendência Nacional de Auditoria
� Superintendência Nacional de Desenvolvimento e Estratégias Empresariais
� Ouvidoria da CAIXA
3.2.2.1 Cada Diretor/Superintendente tem um suplente por ele indicado, com mandato de 2 anos, entre os
Consultores Técnicos/Gerentes Nacionais de sua área de atuação.
3.2.2.2 A Comissão pode convocar empregados ou responsáveis de unidade da CAIXA, para assessoramento
técnico-operacional, conforme indique a situação, sem direito a voto.
3.2.2.3 O apoio administrativo à Comissão é prestado pela GEORH.
3.2.3 A regulamentação da Comissão de Ética está contemplada no Regimento Interno, conforme Anexo II.

3.3 DÚVIDAS

3.3.1 Eventuais dúvidas relativas a este normativo devem ser encaminhadas à CEATI, pelo endereço
<http://siate.caixa>/NOVO CHAMADO/TIPO DE CHAMADO:Recursos Humanos ou pelo telefone 0800-6445555.

4 PROCEDIMENTOS

Não se aplica.

5 REGISTROS

Não se aplica.

http://siate.caixa/
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6 ANEXOS
Páginas seqüentes.
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6.1 ANEXO I - CÓDIGO DE ÉTICA DA CAIXA

“O princípio dos princípios é o respeito da consciência, o amor da verdade”.
Rui Barbosa

NOSSA MISSÃO

Promover a melhoria contínua da qualidade de vida da sociedade, intermediando recursos e negócios financeiros
de qualquer natureza, atuando, prioritariamente, no fomento ao desenvolvimento urbano e nos segmentos de
habitação, saneamento e infra-estrutura, e na administração de fundos, programas e serviços de caráter social,
tendo como valores fundamentais:
Direcionamento de ações para o atendimento das expectativas da sociedade e dos clientes;

Busca permanente de excelência na qualidade de serviços;

Equilíbrio financeiro em todos os negócios;

Conduta ética pautada exclusivamente nos valores da sociedade;

Respeito e valorização do ser humano.
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RESPEITO

As pessoas na CAIXA são tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e dignidade.

Exigimos de dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA absoluto respeito pelo ser humano, pelo bem público,
pela sociedade e pelo meio ambiente.

Repudiamos todas as atitudes de preconceitos relacionadas à origem, raça, sexo, cor, idade, religião, credo,
classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação.

Respeitamos e valorizamos nossos clientes e seus direitos de consumidores, com a prestação de informações
corretas, cumprimento dos prazos acordados e oferecimento de alternativa para satisfação de suas necessidades
de negócios com a CAIXA.

Preservamos a dignidade de dirigentes, empregados e parceiros, em qualquer circunstância, com a determinação
de eliminar situações de provocação e constrangimento no ambiente de trabalho que diminuam o seu amor
próprio e a sua integridade moral.

Os nossos patrocínios atentam para o respeito aos costumes, tradições e valores da sociedade, bem como a
preservação do meio ambiente.

HONESTIDADE

No exercício profissional, os interesses da CAIXA estão em primeiro lugar nas mentes dos nossos empregados e
dirigentes, em detrimento de interesses pessoais, de grupos ou de terceiros, de forma a resguardar a lisura dos
seus processos e de sua imagem.

Gerimos com honestidade nossos negócios, os recursos da sociedade e dos fundos e programas que
administramos, oferecendo oportunidades iguais nas transações e relações de emprego.

Não admitimos qualquer relacionamento ou prática desleal de comportamento que resulte em conflito de
interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padrão ético.

Não admitimos práticas que fragilizem a imagem da CAIXA e denigram o seu corpo funcional.

Condenamos atitudes que privilegiem fornecedores e prestadores de serviços, sob qualquer pretexto.

Condenamos a solicitação de doações, contribuições de bens materiais ou valores a parceiros comerciais ou
institucionais em nome da CAIXA, sob qualquer pretexto.
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COMPROMISSO

Os dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA estão comprometidos com a uniformidade de procedimentos e
com o mais elevado padrão ético no exercício de suas atribuições profissionais.

Temos compromisso permanente com o cumprimento das leis, das normas e dos regulamentos internos e
externos que regem a nossa Instituição.

Pautamos nosso relacionamento com clientes, fornecedores, correspondentes, coligadas, controladas,
patrocinadas, associações e entidades de classe dentro dos princípios deste Código de Ética.

Temos o compromisso de oferecer produtos e serviços de qualidade que atendam ou superem as expectativas
dos nossos clientes.

Prestamos orientações e informações corretas aos nossos clientes para que tomem decisões conscientes em
seus negócios.

Preservamos o sigilo e a segurança das informações.

Buscamos a melhoria das condições de segurança e saúde do ambiente de trabalho, preservando a qualidade de
vida dos que nele convivem.

Incentivamos a participação voluntária em atividades sociais destinadas a resgatar a cidadania do povo brasileiro.

TRANSPARÊNCIA

As relações da CAIXA com os segmentos da sociedade são pautadas no princípio da transparência e na adoção
de critérios técnicos.

Como empresa pública, estamos comprometidos com a prestação de contas de nossas atividades, dos recursos
por nós geridos e com a integridade dos nossos controles.

Aos nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e à mídia dispensamos tratamento equânime na
disponibilidade de informações claras e tempestivas, por meio de fontes autorizadas e no estrito cumprimento dos
normativos a que estamos subordinados.

Oferecemos aos nossos empregados oportunidades de ascensão profissional, com critérios claros e do
conhecimento de todos.

Valorizamos o processo de comunicação interna, disseminando informações relevantes relacionadas aos
negócios e às decisões corporativas.
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RESPONSABILIDADE

Devemos pautar nossas ações nos preceitos e valores éticos deste Código, de forma a resguardar a CAIXA de
ações e atitudes inadequadas à sua missão e imagem e a não prejudicar ou comprometer dirigentes e
empregados, direta ou indiretamente.

Zelamos pela proteção do patrimônio público, com a adequada utilização das informações, dos bens,
equipamentos e demais recursos colocados à nossa disposição para a gestão eficaz dos nossos negócios.

Buscamos a preservação ambiental nos projetos dos quais participamos, por entendermos que a vida depende
diretamente da qualidade do meio ambiente.

Garantimos proteção contra qualquer forma de represália ou discriminação profissional a quem denunciar as
violações a este Código, como forma de preservar os valores da CAIXA.

 “{...} decência, esse contentor da liberdade, {...} primeiro sinal da consideração do homem por si mesmo e a
primeira condição, portanto, do respeito a que aspira dos seus semelhantes”.

Rui Barbosa
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6.2 ANEXO II - REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ÉTICA

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ÉTICA DA CAIXA

CAPÍTULO I – DA NATUREZA E FINALIDADE

Art.  1º - A Comissão de Ética da CAIXA é um órgão autônomo de caráter deliberativo, com a
finalidade de orientar e aconselhar sobre a ética profissional dos dirigentes e empregados da CAIXA,
no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, devendo conhecer fatos de imputação e
de procedimento susceptível de censura.

Art.  2º - Os padrões de conduta ética na CAIXA são norteados pelo Código de Ética.

CAPÍTULO  II – DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º  - A Comissão de Ética da CAIXA é constituída por seis membros, na condição de titulares das
Diretorias de Recursos Humanos, de Controles Internos e de Serviços Jurídicos, das
Superintendências Nacionais de Auditoria e de Desenvolvimento e Estratégias Empresariais e da
Ouvidoria CAIXA, cabendo a sua presidência ao Diretor de Recursos Humanos.

Art.  4º - Quando da alteração da estrutura organizacional da Matriz por extinção, criação, mudança
de nomenclatura e/ou competências das unidades, são mantidas ou incorporadas à Comissão as
Diretorias/Superintendências Nacionais que absorverem as atividades anteriormente desenvolvidas
por aquelas constantes da atual composição.

Art.  5º - Caso algum dos membros deixe de exercer a titularidade das áreas referidas, sua posição
na Comissão é automaticamente ocupada por seu sucessor no cargo.

Art.  6º - Cada Diretor/Superintendente tem um suplente por ele indicado, com mandato de dois anos,
entre os Consultores Técnicos/Gerentes Nacionais de sua área de atuação.

Art.  7º - A Comissão pode convocar empregados ou responsáveis de unidade da CAIXA, para
assessoramento técnico-operacional, conforme indique a situação, sem direito a voto.

CAPÍTULO III – DA COMPETÊNCIA

Art.  8º - Compete à Comissão de Ética da CAIXA:
I. orientar e aconselhar sobre a ética profissional dos dirigentes e empregados da CAIXA;
II. supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal e comunicar à

CEP –Comissão de Ética Pública, situações que possam configurar descumprimento de suas
normas;

III. mediar e conciliar situações que envolvam questões éticas para as quais o Código de Ética da
CAIXA seja omisso;

IV. propor alterações no Código de Ética, dado o dinamismo do contexto social, mantendo-o alinhado
à missão e às estratégias organizacionais da CAIXA;

V. propor a organização e desenvolvimento de cursos, palestras, seminários e debates, visando à
formação da consciência ética dos empregados da CAIXA.
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Art.  9º - Compete, ainda, à Comissão atuar como elemento de ligação com a CEP, em cumprimento
ao disposto no Decreto nº 1171, de 22 06.1994, e nos Decretos s/nº de 26.05.1999 e de 18.05.2001.

Art.  10 - A Comissão deve viabilizar a formalização do Termo de Compromisso de acatamento e
observância do Código de Ética pelos dirigentes e empregados da CAIXA.

CAPÍTULO IV – DO FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO DE ÉTICA

Art.  11 - A Comissão reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando
convocado pelo seu Presidente para exame de matéria específica.

Art.  12 - Para a realização das reuniões, é obrigatória a presença de, pelo menos, 4 membros,
titulares ou suplentes.

Art.  13 - As matérias a serem incluídas em pauta e examinadas pela Comissão devem estar
instruídas de forma fundamentada e completa.

Art.  14 - Os assuntos submetidos à Comissão são decididos por maioria simples e registrados em
ata.

Art.  15 - O voto é expresso verbalmente, sendo facultada a sua consignação, com justificativa, em
Ata.

Art.  16 - Todo voto contrário à decisão a ser deliberada pela Comissão deve ser justificado e constar
da ata da reunião.

Art.  17 - Deve ser indicado um relator para cada assunto a ser apreciado pela Comissão.

Art.  18 - O Presidente é substituído, nos seus impedimentos, por outro membro titular por ele
designado.

Art.  19 - As consultas, denúncias e representações devem ser dirigidas diretamente à Comissão de
Ética, por intermédio da Diretoria de Recursos Humanos.

Art.  20 - Todos os assuntos tratados no âmbito da Comissão têm caráter sigiloso, sendo garantido
aos envolvidos a confidencialidade das informações prestadas.

Art.  21 - A Comissão de Ética pode instaurar, de ofício, procedimento para averiguar qualquer ato,
fato ou conduta atribuído a empregado ou a determinada unidade da CAIXA, passível de ser
caracterizado como infringência ao Código de Ética, devendo, ainda, e para tanto, examinar
consultas, denúncias e representações formuladas por empregados, parceiros, clientes ou usuários
em geral, bem como por entidades associativas regularmente constituídas.

Art.  22 - A apuração das ocorrências pela Comissão de Ética obedece a rito sumário, ouvidos o
denunciante e o empregado ou o responsável pelo setor envolvido, não havendo necessidade de
depoimento do primeiro se a apuração decorrer de conhecimento de ofício, admitindo-se a oitiva de
eventuais testemunhas, a critério da Comissão.

Art.  23 - A decisão da Comissão, na análise de qualquer ocorrência submetida a sua apreciação, ou
por ela levantada, pode resultar em orientação, censura ou o seu encaminhamento para avaliação
sob a ótica do Regime Disciplinar, quando o ato, fato ou conduta praticada importar infringência ao
Regulamento de Pessoal da CAIXA.

Parágrafo único.   As decisões devem ser resumidas em ementa e divulgadas para toda a CAIXA,
com a omissão dos nomes das partes envolvidas, com a finalidade de orientar os demais
empregados.

Art.  24 - Os membros da Comissão são responsáveis solidários por suas deliberações.

CAPÍTULO V – DO APOIO ADMINISTRATIVO À COMISSÃO DE ÉTICA

Art.  25 - São atribuições da GEORH – Gerência Nacional de Operação de Recursos Humanos:
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I. receber demandas a respeito do Código de Ética provenientes de empregados, unidades
internas, Ouvidoria, Auditoria, Comissão de Ética Pública – CEP encaminhadas pela Diretoria de
Recursos Humanos;

II. promover a triagem das demandas para verificar se o assunto se enquadra nas questões éticas
a serem apreciadas pela Comissão;

III. montar dossiê contendo os documentos que deram origem à ocorrência, cadastro funcional do
empregado, se for o caso, e outros expedientes ou informações necessários à elucidação dos
fatos a serem apurados;

IV. encaminhar pauta com os respectivos dossiês para apreciação da Comissão de Ética;

V. convocar os envolvidos para esclarecimentos, em sendo solicitado pela Comissão;

VI. receber os dossiês devolvidos pela Comissão e comunicar a decisão aos envolvidos;

VII. adotar as providências decorrentes da decisão.

CAPÍTULO VI – DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA

Art.  26 - Ao Presidente da Comissão compete:
I. estabelecer a pauta, as datas e os horários das reuniões;
II. presidir as reuniões;
III. designar relator para os processos;
IV. convocar, se necessário, empregados ou representantes de unidades da CAIXA para auxiliar no

exame e apresentação de assuntos específicos;
V. emitir voto de qualidade em caso de empate na votação;
VI. designar um dos membros titulares da Comissão para substituí-lo, nos seus impedimentos;
VII. convocar extraordinariamente a Comissão.
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6.3 ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO

CÓDIGO DE ÉTICA DA CAIXA

TERMO DE COMPROMISSO

Eu, _________________________________________________________, Matrícula
______________, lotado na (o) ________________, declaro haver lido e compreendido todos os termos do
Código de Ética da CAIXA e comprometo-me com os valores nele consignados, pautando todas as minhas
atribuições, negócios e assuntos pessoais no espírito de justiça, cidadania e integridade que o caracteriza.

Estou ciente de que a adequação a essas exigências faz parte dos meus deveres, integrando o
meu contrato de trabalho para todos os efeitos.

Em

_________________________
Assinatura


