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RESUMO 

O tema da pesquisa é a constituição do gênero código de ética bancário. Dois 

problemas são discutidos. O primeiro, relativo ao contexto amplo e ao próprio conceito de 

ética, diz respeito à subsistência nos códigos de ética das normas dos códigos antigos e dos 

valores e princípios discutidos por Aristóteles e Kant.  O segundo, relativo aos textos dos 

códigos, diz respeito à homogeneidade mínima que os mesmos devem apresentar para que 

se enquadrem como exemplares do gênero código de ética profissional. A partir da 

problemática apresentada, são objetivos: apresentar o contexto em que se circunscrevem os 

códigos de ética, estabelecer parâmetros para o reconhecimento do estatuto genérico dos 

códigos de ética  profissionais e analisar as redes de significados nos níveis da mensagem, 

da interação e da representação dos textos de cinco códigos de ética de instituições 

financeiras.  A primeira hipótese é a de que os códigos de ética das instituições financeiras, 

elevadas à categoria de instituições sociais com esfera de legitimidade, apresentam 

princípios e valores menos voltados para a conduta do usuário para promover uma imagem 

ética positiva perante os diversos segmentos da sociedade ligados a elas. A segunda é a de 

que a heterogeneidade dos códigos de ética bancários, quanto ao modo de editar princípios, 

valores e normas, levanta dúvida, apenas aparente, sobre sua pertença a um mesmo gênero. 

Duas correntes lingüísticas fundamentam a pesquisa: a gramática sistêmico-funcional e a 

lingüística da enunciação. Os autores da primeira corrente são Halliday, Eggins e Neves. 

Da segunda, Benveniste e Charaudeau. Os resultados obtidos confirmam as hipóteses. Os 

códigos analisados promovem uma imagem positiva da instituição e essa promoção é 

realizada por meio de procedimentos lingüísticos aqui analisados.



 

ABSTRACT 

The subject of the research is the constitution of the genre ethic’s code in banking. 

Two problems are focused. The first, related to the ample context and the concept of ethics 

itself, concerns the persistence in the ethic’s codes of the rules of the ancient codes and the 

values and principles reasoned by Aristotle and Kant. The second, related to the texts of 

the codes, concerns to the minimum homogeneity they must present to fit as examples of 

the genre professional ethics’ code. Starting from the problematic above, the objectives 

are: to expose the context in which the ethics’ codes are settled, to establish parameters for 

the recognition of the generic statute of the professional ethic’s code and to study the 

networks of meanings in the levels of message, the interaction and representation of the 

texts of five ethics’ codes of financial institutions. The first hypothesis is that the ethics’ 

codes of the financial institutions, raised to the condition of social institutions with legal 

status, present principles and values not highly directed toward the behaviour of the user 

and aiming more the promotion of a positive ethical image before the parts of society that 

interact with them. The second hypothesis is that the dissimilarity of the ethic’s codes in 

banking, in reference to the way of editing principles, values and norms, raises a doubt, 

only seeming, about the pertinence to the same genre. Two linguistic currents base the 

research: the systemic-functional grammar and the enunciation linguistic. The authors of 

the first current are Halliday, Eggins and Neves. In the second we have, Benveniste and 

Charaudeau. The results confirm the hypotheses. The codes promote a positive image of 

the institution and this promotion is carried by means of linguistic procedures here 

analyzed. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

O tema de nossa pesquisa é o código de ética, especificamente o código de ética 

profissional de instituições financeiras. Diversos percursos podem ser traçados, além disso, 

as motivações são diárias. No dia 06 de agosto de 2004, por exemplo, a página B2 do 

caderno de Economia do Estado de São Paulo, comenta em Direto da Fonte, coluna de 

Sonia Racy, a reação do Mercado Financeiro às denúncias ao presidente Henrique 

Meirelles, do BC. 

(…) o mercado teme que se Meirelles decidir, ou for induzido a deixar o 

cargo, o governo Lula terá dificuldades de encontrar um substituto. Não pelos 

mesmos  motivos do início do governo, quando havia grande desconfiança sobre 

qual rumo teria a política econômica de um governo do PT. Agora, a razão para 

esta dificuldade seria a de encontrar alguém – competente e respeitado – que 

aceite ter sua vida vasculhada de ponta a ponta. Suportar este tipo de invasão faz 

parte do dia-a-dia da vida de políticos do mundo inteiro, mas não de técnicos que 

colocam suas especialidades à disposição do país. 

(Sonia Racy. ESP. Caderno de Economia. 06/08/2004. p. B2) 

O trecho do artigo apresenta uma preocupação com o indivíduo que, no exercício 

de sua profissão na esfera pública, precisa dar conta de sua conduta também na esfera 

privada e ostentar valores respeitados por ambas. Na verdade, precisamos ter cautela para 

que em nossas discussões não nos restrinjamos a chamar de incompetente e corrupto todo 

mundo a torto e direito, só porque assim é que se procede quando se fala da vida pública. 

Um debate desse tipo é improdutivo e gratuito. 

Como esse artigo, inúmeros outros acabam tratando da ética na vida pública.  

Muitas publicações a respeito da ética empresarial lotam as prateleiras das livrarias reais e 

virtuais. Parece que virou moda “discutir ética”. Acreditamos, mesmo assim, ser importante 

discutir os textos mais recentes que reúnem princípios, valores e normas éticas direcionados 

para o exercício profissional. Na realidade, vivemos um momento em que valores e 

princípios éticos são considerados no mesmo patamar que a competência técnica e 
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administrativa. Competência e respeitabilidade são dois valores éticos que se relacionam 

com a honestidade.  

O que nos vem à mente é a imagem do filósofo Diógenes de Sinope (400-32 a.C), 

fundador da escola cínica, para quem a virtude era o soberano bem.  Conta a lenda que o 

filósofo, com uma lanterna na mão, procurava um homem, um único que fosse honesto. A 

honestidade como virtude é reconhecida pelo homem, da mesma forma como ele consegue 

identificar todas as outras virtudes. Isso significa que idealmente se podem elencar todos os 

atributos que deve ter o homem: bondade, honestidade, coragem, competência, mas a sua 

concretização em seres humanos é de difícil verificação. O estudo da ética aplicada, 

sustentada na ética de dimensão filosófica, procura lançar luz sobre uma questão de nossos 

tempos: como devemos nos conduzir em sociedade,  que tipo de orientação é fornecida para 

os que ingressam na vida profissional, principalmente quando suas ações repercutem 

também na imagem da instituição a que passam a pertencer.  

Quem faz carreira na esfera público-administrativa, mesmo ocupando um cargo 

técnico, deve se sujeitar ao exame de sua vida privada. Não é possível a separação das 

esferas. A ética que se aplica às finanças, como qualquer outra área da ética aplicada, 

fundamenta-se na ética do indivíduo como ser racional, possuidor de livre-arbítrio, 

responsável por todas as suas ações no âmbito pessoal que, quase sempre, repercutem no 

mundo da pólis. A eterna vigilância, prega a moral cristã. O bom senso, o meio-termo, 

exemplificado na virtude da prudência prega a moral aristotélica; a força da vontade, o 

dever, o cumprimento de princípios, a integridade do caráter, pregam os kantianos; o 

imperativo de uma solidariedade social por meio da força de integração da comunicação, 

prega Habermas1: o direito moderno vive de uma solidariedade que se concentra no papel 

de cidadão e, em última instância, na atividade comunicacional.  

Muitos séculos separam as reflexões éticas, mas todas têm sempre como objeto 

central o agir do indivíduo tanto no plano individual como no social. Algumas enfatizam o 

indivíduo, outras, a pólis, a sociedade. Aristóteles une as correntes no célebre conceito “o 

homem é um animal político”.  

                                                 
1 HABERMAS, J. Droit et Démocracie (1997:48), apud História Argumentada da Filosofia Moral e Política. 
orgs: Caillé, Lazzeri e Senellart. RS: Editora Unisinos, 2004. 
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Os códigos da maior parte das sociedades antigas eram compostos por ordens 

emanadas explicitamente de uma instância superior de autoridade inabalável e obedecidas 

sob pena de castigos corporais, prisão, perda da própria vida ou de danação eterna. As 

virtudes e os valores não precisavam ser elencados, pois a edificação moral fazia parte da 

educação religiosa ou laica. Os mesmos temas eram tratados por escrito em outros 

documentos apropriados para conselhos, advertências, admoestações e apresentação de 

condutas exemplares. O que significava que havia preocupação com o comportamento do 

ser humano nas situações emblemáticas em que ele devia, em nome de seu caráter, visando 

ao bem da comunidade ou à salvação de sua alma, sobrepujar as paixões mundanas e 

conduzir-se conforme o dever ou por dever.   

Chegamos ao primeiro problema de nossa pesquisa: 

1. Em que medida as normas dos códigos antigos e os valores e princípios  

discutidos por Aristóteles e Kant subsistem nos códigos de ética bancários? 

Os códigos antigos duraram séculos, as condutas previstas por eles ligavam-se à 

vida familiar, à vida no grupo social maior e, até mesmo, a alguns ofícios e ocupações. Ao 

lermos esses textos, voltamos ao passado e podemos vislumbrar como viviam e se 

relacionavam os nossos antepassados longínquos e cotejar o que ainda permanece em 

nossas condutas, crenças e valores do modo de ser e de agir daqueles que nos precederam. 

Será que mudamos muito? Será que nos relacionamos de modo muito diferente em nosso 

meio profissional? Será que as normas de conduta são outras? Se forem outras, nosso 

caráter também será outro? Ou o caráter permanece porque o senso de dever é inerente à 

nossa humanidade e os princípios fundamentais guiam nossa conduta como seres racionais 

independentemente da época, do lugar ou da profissão que exercemos?  

Estes questionamentos não podem ser respondidos por meio de uma pesquisa, não 

somos ingênuos a esse ponto. Isso não impede que os mesmos nos acompanhem, norteiem 

nossas reflexões e a busca de fontes de  estudo. 

É claro que a vida tem evoluído e o progresso, principalmente graças às invenções 

referentes aos meios de comunicação, que viabilizam o acesso quase universal à 

informação, tem praticamente nos possibilitado o dom da ubiqüidade, contudo a matéria de 
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que somos feitos continua a mesma desde que começamos a viver em grupos, elegendo 

valores para serem respeitados e os transformando em princípios de conduta reguladores do 

comportamento grupal. Foram esses princípios básicos que permitiam que nossos 

antepassados encostassem a cabeça numa pedra para descansar, sem medo de perecer, 

porque o vizinho estava de olho em sua choça, em seus animais ou em sua plantação. Na 

realidade, generalizando e sem querer invadir o campo da Sociologia ou da Antropologia, 

parece-nos que é possível aproximar princípios e valores antigos dos atuais. 

O modo de dizer, de representar em língua as normas de conduta que se 

multiplicam e se especializam à medida que proliferam os campos e os tipos de atividades 

humanas, tem sofrido mudanças? Os códigos sempre acabam refletindo o modo de vida que 

regulam por meio das normas que estabelecem e dos princípios e valores que elegem. Se, 

antigamente, o legislador soberano, denominava-se “senhor” e vangloriava-se dos seus 

feitos e exigia obediência cega de seus súditos ao enunciar as normas de conduta, hoje, as 

instituições tem outros modos de dizer para demonstrar que são poderosas e que seus 

empregados devem ser submissos.  

Atualmente, todas as profissões, pelas especificidades apresentadas, têm códigos 

de ética, ou de conduta (ambos os nomes, código de ética ou de conduta referem-se à 

conduta na profissão e aos princípios e valores que sustentam o agir ético do profissional), 

dentre todas essas profissões, uma existe, a de bancário, que chama nossa atenção pelo fato 

de cada instituição ter seu próprio código de ética e de se ter tornado obrigatório há menos 

de dez anos.  

Existem disponíveis vários códigos, redigidos recentemente, representando 

instituições financeiras e que deviam interessar não apenas ao seu destinatário de direito – o 

funcionário da instituição – mas a  todo cidadão possuidor de conta bancária. O que reza o 

código de ética de um banco pode revelar, por meio de uma análise de seu texto, a imagem 

que a instituição quer transmitir, ou, até, aquela que pretende ocultar. Nossa pesquisa 

procura fazer a análise lingüística de textos completos dos códigos de ética de cinco 

instituições financeiras brasileiras que agregam às normas de conduta uma imagem 

extremamente lisonjeira delas próprias.  
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Nosso segundo problema é assim formulado: 

2. Há entre os códigos de ética bancários uma homogeneidade mínima de 

organização textual que permita enquadrá-los como gênero? 

Desconhecemos uma análise específica de códigos de ética bancários realizada por 

especialistas da área da linguagem. Temos, portanto, o ensejo de explorar um campo novo 

com a liberdade de selecionar as ferramentas para o trabalho. Pensamos, inicialmente, em 

desenvolver uma análise lingüística dos enunciados do código. Focalizaríamos, por 

exemplo, os elementos coesivos “intra” e “inter” enunciados, ou a questão da modalização, 

com ênfase nos enunciados normativos. No entanto, à medida que nos familiarizávamos 

com os códigos das cinco instituições que selecionamos, notávamos que sua dimensão 

textual devia ser considerada a partir da perspectiva do gênero e da esfera a que pertencem. 

Não discutimos aqui a questão terminológica, se gênero discursivo ou textual, nem 

ignoramos a força poderosa dos textos bakhtinianos2 sobre gênero que consideramos ponto 

de partida para nossas reflexões e análises. Ponto de partida que nos levou a escolher duas 

correntes lingüísticas para fundamentar nossa pesquisa: a gramática sistêmico-funcional e a 

lingüística da enunciação. Os principais autores da primeira corrente são Halliday, Eggins e 

Neves. Da segunda, Benveniste e Charaudeau. 

O uso que se faz da linguagem é fundamental para a legitimação do código de 

ética profissional destas instituições. A exemplaridade, a formalidade, a firmeza são 

atributos fundamentais nos textos desta natureza e o discurso jurídico especializado na 

formulação de leis é uma opção a ser considerada quando a meta é a elaboração adequada 

de regras e normas. No entanto, quando se deseja promover a imagem da instituição e, 

simultaneamente, apresentar exigências, deveres e vedações, o enunciador – porta-voz 

institucional – precisa ser habilidoso, prevendo a reação de todos os tipos de interlocutores, 

além do enunciatário direto – o profissional que trabalha na instituição. A vigilância na 

elaboração dos enunciados deve ser constante, pois o que se busca, por um lado, é um 

mínimo de opacidade que redunde na interpretação adequada dos significados tanto dos 

valores e princípios expressos quanto das normas a serem seguidas; e, por outro lado, a 

                                                 
2 BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. Tradução feita a partir do francês por Maria Ermantina Galvão; 
revisão da tradução, Marina Appenzzeller. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
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criação ou a manutenção de uma imagem positiva e confiável, ao mesmo tempo, tradicional 

e moderna, arrojada e previdente, da própria instituição. Afinal de contas, os valores mais 

apregoados pelas instituições financeiras são exatamente a solidez e a transparência. 

Reiteramos que existem laços que não podem ser ignorados entre a 

linguagem e o contexto. Considerá-los ou não, depende da expectativa da pesquisa. 

Evidentemente, na dependência do gênero escolhido para estudo, sua 

contextualização muitas vezes é automática, pois  pertence à esfera em que estamos 

inseridos e por onde circulamos com facilidade, o que nos propicia a dedução do 

contexto a partir do texto, e, a partir do contexto, qual linguagem será utilizada no 

texto.  

No caso específico do campo que pesquisamos, qualquer cidadão, 

independente da profissão ou ocupação exercida, sempre terá conhecimento do que 

seja uma norma de conduta e que a mesma se ancora num princípio orientador. Por 

exemplo, durante uma caminhada, se precisa atravessar uma praça para alcançar seu 

destino e, do ponto onde se encontra, existe um extenso gramado com uma placa de 

aviso que traz qualquer uma das redações: “não pise na grama”, “é proibido pisar na 

grama” ou “ajude a conservar o que é seu”, ele sabe que o que sustenta os avisos é 

um único princípio orientador “conservar a coisa pública”, a motivação que o leva a 

seguir ou não o que lê, compete, na maioria das vezes, ao seu próprio senso de 

dever.  

Muitos sabem o que são códigos e que não existe vida civilizada sem eles; 

poucos sabem sua origem, sua história. Todos têm princípios, valores, virtudes e 

defeitos, todos têm caráter, enfim; poucos sabem que, há séculos, os filósofos 

estudam e discutem o que é ser bom, o que é ser feliz, e o que é o dever. Muitos 

sabem o que é um banco; poucos conhecem sua organização; todos têm uma 

representação de bancário; poucos sabem que as normas de conduta que sempre 

seguiram foram reescritas para um possível consumo também dos clientes, pelo fato de  
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serem veiculados impressos nas agências bancárias e, virtualmente, na internet. A partir da 

problemática apresentada,  são objetivos da pesquisa: 

1. apresentar o contexto em que se circunscrevem os códigos de ética; 

2. estabelecer parâmetros para o reconhecimento do estatuto genérico dos 

códigos de ética; 

3. analisar as redes de significados nos níveis da mensagem, da interação e 

da representação dos textos de cinco códigos de ética bancários. 

As hipóteses são as seguintes: 

1. Os códigos de ética das instituições financeiras, elevadas à 

categoria de instituições sociais com esfera de legitimidade, apresentam 

princípios e valores menos voltados para a conduta do usuário que para 

promover uma imagem ética positiva perante os diversos segmentos da 

sociedade ligados a elas. 

2. A heterogeneidade dos códigos de ética bancários, quanto ao 

modo de editar princípios, valores e normas, levanta dúvida, apenas 

aparente, sobre sua pertença a um mesmo gênero. 

Os resultados de nossos estudos são apresentados em três partes.  

A Primeira Parte trata do contexto amplo em que circunscrevemos os códigos de 

ética. No primeiro capítulo, Os Códigos Antigos e o Contexto das Instituições Bancárias 

são tratados os códigos de vassalagem, remontando ao código de Hamurábi, passando pelo 

Decálogo do Antigo Testamento, pelos comentários que Aristóteles faz do código de Sólon, 

chegando ao código de Bom-Tom do século XVIII; também tratamos do contexto das 

instituições bancárias, apresentando a esfera dos bancos e o perfil do bancário, primeiro 

destinatário do código de ética. O segundo capítulo, A Questão da Ética e dos Códigos de 

Ética apresenta conceitos básicos de ética geral fundamentados na Ética a Nicômaco e na 

Política de Aristóteles e na Fundamentação da Ética dos Costumes  de Kant, além disso, 

discute o papel e a constituição dos códigos de ética atuais.  
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A Segunda Parte, de fundamentação teórica para a análise lingüística, é 

constituída por três capítulos. O primeiro capítulo, A MetaFunção Textual, refere-se à 

própria organização estrutural e temática do gênero, das características de sua modalidade 

escrita e das relações e interdependências entre as orações que  compõem os enunciados. 

Baseia-se, principalmente, nos estudos funcionalistas de Michael Halliday e de Suzzane 

Eggins, que o retoma. O segundo capítulo,  A Metafunção Interpessoal, diz respeito aos 

interlocutores e à questão da enunciação e da modalização. Optamos, neste capítulo, pela 

lingüística da enunciação tal como é tratada por Émile Benveniste e, posteriormente, por 

Kerbrat-Orecchioni e Patrick Charaudeau. O terceiro capítulo, A MetaFunção Ideacional, 

refere-se à configuração sintático-semântica das orações e das partes da oração e baseia-se 

principalmente nos estudos funcionalistas de Halliday, Eggins e de Maria Helena de Moura 

Neves. 

A Terceira Parte apresenta a análise dos textos de códigos de ética de cinco 

instituições bancárias, procurando demonstrar a viabilidade da análise de textos completos, 

quando o objetivo é cotejá-los para a verificação de sua constituição dentro de um 

determinado gênero. Cada capítulo destaca redes de significados que organizam o texto 

num determinado nível. O primeiro capítulo, O Texto como Mensagem, trata de sua 

composição estrutural, temática e da organização dos enunciados; o segundo, O Texto 

como Interação trata do nível das relações entre os interlocutores e da modalização; e o 

terceiro, O Texto como Representação trata do léxico específico constituídos pelos 

valores e princípios, da configuração sintático-semântica das orações e das partes da 

oração. 

O Segundo Volume é constituído por anexos referentes ao corpus  e às diferentes 

redes que configuram os códigos. Sua inclusão nos capítulos de análise acabariam por 

fragmentar o texto, dificultando a leitura. Entretanto, alertamos que a consulta aos quadros 

é fundamental para o entendimento dos resultados de nossa pesquisa. 
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PRIMEIRA PARTE 

O Contexto dos Códigos de Ética Bancários 

 

Introdução 
  

Benveniste3 (1995:17), iniciador da linha francesa da lingüística da enunciação que 
estuda a subjetividade e a intersubjetividade na linguagem,  relaciona a língua, por ser um 
fenômeno essencialmente humano, com a sociedade que, por meio dela, veicula a cultura. 
O elo que une as três é a capacidade de simbolizar que só o homem possui. A linguagem é, 
também, um fato humano; é, no homem, o ponto de interação da vida mental e da vida 
cultural e, ao mesmo tempo, o instrumento dessa interação. Recorremos a estas reflexões, 
apresentadas pela primeira vez em 1954, no artigo Tendências recentes em lingüística 
geral4, para justificar a contextualização ampla dos textos selecionados para uma análise 
lingüística comparativa.  

Quase meio século depois, Koch5 (2002:33), quando afirma que a noção de 
contexto está no cutting edge de grande parte da pesquisa contemporânea sobre as 
relações entre linguagem, cultura e organização social, bem como sobre o estudo de como 
a língua (linguagem) é estruturada da forma como é, referenda o esforço de 
contextualização que um analista da linguagem deve fazer para ampliar seus conhecimentos 
sobre a situação sócio-histórica e cultural em que se insere o tema de sua pesquisa. 

A autora, no levantamento crítico das diversas concepções de contexto, apresenta o 
contexto “samaritano” que procura acolher tudo o que consideramos pertinente para  a 
compreensão do texto. Sua amplitude, na verdade, pode ser vista como exagerada para 
alguns e necessária para outros. Acreditamos que a riqueza do inventário feito do conjunto 
heteróclito de fatores, que se apreende na busca do contexto mais amplo, seja  
extremamente útil, pois se torna um reservatório de informações e conhecimentos para a 
pesquisa que se realiza ou para as futuras que, freqüentemente, se intertextualizam com as 
anteriores.  

Atualmente, um imenso celeiro de informações que se acumulam em progressão 
espantosa não pode ser ignorado. Quando precisamos dos históricos das instituições 
bancárias, bastou a digitação dos domínios de cada uma delas e as informações, na forma 

                                                 
3 BENVENISTE, E.  Problemas de Lingüística Geral I. Trad. Maria da Glória Novak e Maria Luisa Néri; revisão do 
Prof. Isaac Nicolau Salum. Campinas, SP: Pontes, 1995. Editora da Universidade Estadual de Campinas. 
4 Journal de psycologie. P.U.F., Paris, jan.-jun. 1954. 
5 KOCH, I.G.F.Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2002. 
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de ícones e links, ofereceram-se generosamente. Evidentemente, não as desprezamos. Era 
isso ou ir às sedes das instituições, onde seríamos provavelmente atendidos com uma 
sugestão:  Já visitou nosso site? Está tudo lá!  

O princípio essencial para quem consulta a internet precisa ser o da seletividade que 

pode ser considerado um imperativo categórico: seja seletivo. Desse princípio, podemos 

derivar as máximas kantianas aproveitadas por H. Paul Grice6 (1982) – filósofo da 

linguagem - em seu princípio de cooperação que, aliás,  precisa ser conhecido e colocado 

em prática, pois é válido tanto para a modalidade escrita quanto para a falada da língua.  

Existem máximas que regem a conduta da conversação e, por extensão, qualquer 

tipo de interação verbal. Grice (1982) postula, como princípio geral da conversação, o de 

cooperação que determina máximas conversacionais. O princípio reza o seguinte: seja 

cooperativo, colabore com seu interlocutor7.  

Para a pesquisa na internet, podemos também empregar as máximas de Kant8 para  

o princípio que denominamos da seletividade que postularia o seguinte: Seja seletivo na 

busca de informações na internet. Para tanto, siga as máximas. De qualidade: selecione 

fontes fidedignas; nunca deixe de citá-las; de quantidade: utilize apenas as informações 

necessárias, elimine as redundantes; de relevância: inclua as informações em seu texto 

apenas se tiver certeza de sua pertinência; e de modo: esclareça o motivo pelo qual usou 

este recurso. A precaução a que se refere a máxima de modo tem a intenção de 

salvaguardar o pesquisador. A internet é um lugar recente e promissor para pesquisa, 

acreditamos que será cada vez mais uma ferramenta de uso quotidiano nas atividades 

acadêmicas. 

Eggins9 (1994), da vertente da gramática funcional de Halliday10, atesta a 

importância do contexto quando diz que se deve levar em consideração o contexto cultural 

e social em que os textos são negociados, pois os significados são influenciados pelo 

contexto em que eles são trocados. Para a autora, o próprio conceito de gênero é empregado 

                                                 
6  Lógica e Conversação. In: DASCAL, M. Pragmática. Vol.4. Campinas: Instituto de Estudos da Linguagem, 
UNICAMP, 1982. (pp.81 a 103) 
 

7 São quatro as máximas que especificam o que os interlocutores devem fazer para interagir de uma maneira eficiente, 
racional e cooperativa. A máxima de qualidade prevê que o locutor contribua com informações verdadeiras: Não diga 
aquilo que acredita ser falso. Seja sincero; a de quantidade, que ele seja suficientemente informativo: Seja sucinto; a de 
relevância, que sua contribuição seja relevante: Seja pertinente; e a de modo, que evite a obscuridade e a ambigüidade: 
Seja breve e ordenado. 
8  Os conceitos kantianos pertinentes à pesquisa são discutidos no Capítulo 2. 
9 EGGINS, S. An Introduction to Systemic Functionnal Linguistics. London: Pinter Publishers, 1994. 
10 HALLIDAY, M.A.K. An Introduction to Functional Grammar, (1ª ed. 1985). 2ª ed. London: Arnold, 1994. 
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para descrever o impacto do contexto da cultura sobre a linguagem, visto que as 

comunidades culturais institucionalizam gêneros, que são formalizados por estruturas mais 

ou menos estáveis, para atingirem seus objetivos. Ainda, segundo a autora, um mesmo 

gênero pode variar de cultura para cultura. 

Nosso intuito, nesta Primeira Parte, é fornecer elementos para a contextualização 

cultural tanto ampla quanto restrita dos códigos de ética. No primeiro capítulo, Os Códigos 

Antigos e o Contexto das Instituições Bancárias, buscamos, no passado, as possíveis 

origens para as normas que nos regem ainda hoje. Essas normas não precisam ser 

especificamente de conduta profissional; as de convivência em outras esferas sociais 

também permitem que vislumbremos como se comportavam nossos antepassados. Além 

disso, apresentamos brevemente a esfera atual em que se circunscrevem as instituições 

bancárias cujos códigos de ética selecionamos para análise:  o Banco do Brasil, maior 

banco do país e coadjuvante na criação de nosso sistema financeiro; o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social – BNDES - empresa pública federal, com personalidade jurídica 

de direito privado e patrimônio próprio, responsável, nas últimas duas décadas, pela 

privatização de empresas estatais; a Nossa Caixa, representante do segmento das caixas 

econômicas e o único banco público do Estado de São Paulo; o Banco Itaú S.A., segundo 

maior banco11 múltiplo privado do país; e o Banco de Brasília S.A., representante dos 

bancos de sociedade de economia mista de menor porte. Optamos por deixar em volume 

anexo, os trechos dos códigos antigos selecionados, os históricos dos cinco bancos e a 

íntegra de seus códigos de ética. 

O segundo capítulo, A Questão da Ética e dos Códigos de Ética, procura, na ética 

dos valores de Aristóteles, especificamente na Ética a Nicômaco e na Política e nos 

princípios da ética de Immanuel Kant, especificamente na obra Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes, verificar que virtudes deve cultivar o cidadão  e como deve agir 

quando dotado da reta razão que o orienta para o cumprimento do dever. Este capítulo 

também discute a questão dos códigos de ética em geral e, ainda que de modo sucinto, os 

dois pólos aparentemente contraditórios que convivem no espaço textual dos códigos. De 

                                                 
11 Deixamos de lado o código de ética do maior banco múltiplo privado do Brasil, o Bradesco, que, pelo 
menos, até o momento da coleta, em 2003, não disponibilizara a versão eletrônica do mesmo. 
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um lado, o da ética da virtude como bem soberano e do cumprimento do dever; de outro 

lado, o das instituições que visam prioritariamente ao lucro e ao maior rendimento possível.  

Serve-nos como alerta, no que se refere à utilização das diferentes fontes 

consultadas nesta Primeira Parte, a discussão de Ricoeur12 a respeito da distanciação e 

apropriação dos textos, principalmente quando séculos separam textos escritos por autores 

que não podiam nos imaginar como seus leitores, ou quando nos aventuramos pela esfera 

financeira por onde, é bom que se confesse, nunca antes havíamos circulado:  

O problema da escrita torna-se um problema hermenêutico quando se refere 

ao seu pólo complementar que é a leitura. Surge então uma nova dialéctica, a da 

distanciação e apropriação. Por apropriação entendo a contrapartida da autonomia 

semântica, que separou o texto do seu escritor. Apropriar-se é fazer “seu” o que é 

“alheio”. Porque existe uma necessidade geral de fazer nosso o que nos é estranho, 

há um problema geral de distanciação. A distância não é, pois, simplesmente um 

facto, um dado, o efectivo hiato espacial e temporal entre nós e o aparecimento de 

tal e tal obra de arte ou de discurso. É um traço dialéctico, o princípio de uma luta 

entre a alteridade, que transforma toda a distância espacial e temporal em alienação 

cultural, e a ipseidade, pela qual toda a compreensão visa a extensão da auto-

compreensão. 

(Ricoeur, 2000:55) 

Temos consciência de que a distanciação estabelecida pelos séculos que nos 

separam, por exemplo, de Aristóteles, faz com que nos apropriemos de seus escritos, a 

partir de nosso conjunto de crenças, de nossa visão de mundo, respaldada – é certo – por 

leitores especialistas a quem sempre temos recorrido. Além disso, nosso relativo 

desconhecimento do que se passa efetivamente na esfera financeira das instituições 

bancárias pode ser um dado a nosso favor, pois garante uma análise mais isenta de seus 

códigos de ética profissionais, a partir de suas configurações lingüísticas e ancorada nos 

conceitos éticos que estudamos. Afinal, como esclarece o próprio Ricoeur (2000:43), faz 

parte da significação de um texto estar aberto a um número indefinido de leitores e, por 

conseguinte, de interpretações. Esta oportunidade de múltiplas leituras é a contrapartida 

dialéctica da autonomia semântica do texto.  

                                                 
12 RICOEUR, P. Teoria da Interpretação: o discurso e o excesso de significação. Trad. Artur Morão. Lisboa: 
Edições 70, 2000. 
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Capítulo 1: Os Códigos Antigos e o Contexto das Instituições Bancárias 

1.1 A Linhagem dos Códigos 

A leitura de antigos textos normativos atesta a diversidade das concepções éticas 

que se verificam nas diversas sociedades. A evolução dos códigos se relaciona, pois, com a 

evolução do pensamento moral que se fez em milhares de anos, sendo difícil distinguir as 

contribuições de diferentes componentes culturais já que, desde tempos imemoriais, o 

homem nômade, depois configurado no mercador, para onde ia, carregava seus deuses, seus 

princípios, suas virtudes, seus defeitos e sua forma de linguagem que o identificavam como 

portador de sua cultura.  

Em priscas eras, os comandos orais sustentavam a vida comunitária. Com o 

advento da escrita, um dos primeiros gêneros escritos estabelecidos foram os códigos. 

Bazerman13 reconhece que: 

Os comandos orais dos que têm autoridade também foram transformados 

muito cedo em gêneros escritos reconhecíveis, como ordens, leis, códigos e 

proclamações, estendendo seu controle sobre amplos domínios de tempo, atribuindo 

maior responsabilidade a esses princípios abstratos. Contudo, mesmo que todos 

pudessem reconhecer as palavras de autoridade, é difícil saber se um conjunto 

particular de comandos  advinha de uma autoridade legítima corrente e se aquela 

autoridade, particularmente a grande distância, tinha poder e meios suficientes para 

monitorar e impor comandos. 

(Bazerman, 2005:86) 

Nossa intenção é pincelar em linhas gerais o cenário da pesquisa. Para tanto, 

selecionamos passagens de alguns códigos antigos dirigidos a comunidades distintas, que 

possuíam crenças também distintas. O que une as legislações antigas é a normatização de 

condutas dentro de um grupo social. Passamos a comentar brevemente o Código de 

Hamurábi(1728-1648 a.C.), um dos mais antigos de que se tem notícia e que foi redigido na 

                                                 
13 BAZERMAN, C. Gêneros textuais, tipificação e interação. Organizadoras: Ângela Paiva Dionísio; Judtih 
Chambliss Hoffnagel. Trad. Judith Chambliss Hoffnagel. São Paulo: Cortez, 2005. 
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Mesopotâmia durante seu reinado; o Decálogo, as dez leis dadas por Javé a Moisés, no 

monte Sinai, transcritas no Antigo Testamento; o Código de Sólon, por intermédio de 

Aristóteles em Constituição de Atenas e, finalmente, o Código de Bom-Tom de 

J.I.Roquette, do século XIX, este último para demonstrar que se codifica todo tipo de 

conduta em sociedade, até mesmo “como espirrar”.  

1.1.1 O Código de Hamurábi  

A legislação escrita antiga mais importante de que se tem notícia é o código de 

Hamurábi14, cujas leis estenderam-se pela Assíria, pela Judéia e pela Grécia. Hamurábi, rei 

da Babilônia, no 18º século a.C., expandiu grandemente o seu império e governou uma 

confederação de cidades-estado. Erigiu, no final do seu reinado, uma enorme “estela” em 

diorito, na qual ele próprio é retratado recebendo a insígnia do reinado e da justiça do rei 

Marduk. Abaixo da “estela” ordenou que fossem escritas, em 21 colunas, 282 cláusulas que 

ficaram conhecidas como Código de Hamurábi, embora abrangesse também leis mais 

antigas. 

O código, também conhecido como de vassalagem, aplicava-se a três classes 

sociais: 1) a classe mais alta do “awelum”, dos homens livres, que era merecedora de 

maiores compensações por injúrias - retaliações - mas que por outro lado arcava com as 

multas mais pesadas por ofensas;  2) a classe do “mushkenum”, cidadão livre, mas de 

menor status e obrigações mais leves; e 3) a classe do “wardum”, escravo que, no entanto, 

podia ter propriedade. O código tratava, principalmente, das relações comerciais, da 

família, do trabalho e da propriedade. Quanto às leis criminais, vigorava a “lei de talião”15. 

A pena de morte era largamente aplicada, seja na fogueira, na forca, seja por afogamento ou 

empalação. A mutilação era infligida de acordo com a natureza da ofensa. 

Segundo, o Dicionário de Ética e Filosofia Moral16, os dois principais 

fundamentos da ética do Oriente Próximo Antigo, interpretados politicamente no código de 

Hamurábi, estabelecem que a sociedade dos homens é organizada pelos deuses para a 

                                                 
14 http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/hamurabi.htm 
15 Pena que consistia em infligir ao delinqüente um dano ou mal inteiramente idêntico ao que ele causara à sua 
vítima; castigo semelhante à ofensa que se punia. 
16 CANTO-SPERBER, M. organizadora do Dicionário de Ética e Filosofia Moral, em dois volumes, recém-
publicado, 2003, no Brasil, pela Editora Unisinos. 
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melhor exploração possível do trabalho humano e que a felicidade dos homens só pode se 

realizar nesse contexto, entre os homens. A obediência às regras da sociedade e a justiça 

devem ser respeitadas para o próprio bem da comunidade humana; aos deuses, que 

preferem não interferir nos negócios terrenos, são reservados cultos sacrificiais celebrados 

nos palácios e nos templos. 

O código de Hamurábi não existe mais em sua forma completa. Apresentamos  

excertos, no volume 2 desta tese17, da introdução que explicita a organização da interação 

entre o soberano, enunciador-legislador, e os vassalos, enunciatários-destinatários do 

código; da legislação que envolve as relações econômicas e de trabalho; e da conclusão que 

corrobora a introdução. A dureza das sanções, isto é, dos castigos que já vêm acoplados às 

faltas  passíveis de serem cometidas, demonstram o seu extremo rigor. 

1.1.2 O Decálogo  

Para entender melhor conceitos e passagens do Antigo Testamento que apresentam 

diversas versões do Decálogo, conhecido como os Dez Mandamentos, é necessário 

conhecer o que significam Torá e Pentateuco: Torá, que quer dizer lei, refere-se aos cinco 

primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e 

Deuteronômio. O conceito de Torá é amplo, mas aqui ela é entendida como um meio que 

transmite as leis. O Pentateuco, pentátheucos em grego, significa cinco tomos e refere-se 

aos mesmos cinco livros da Torá. A história de Israel está indelevelmente ligada à história 

bíblica e ao monoteísmo do povo, chamado, por Javé18, de povo eleito.  

A leitura do Decálogo, conhecido como os Dez Mandamentos, mais do que ordens 

e  proibições, indicam o agir moral do homem segundo a vontade de Javé. O homem 

protagoniza os mandamentos que emanam de uma instância superior, ou seja, a vontade do 

homem é submissa à vontade de Deus. Russell19(2001:172) lembra que Javé correspondia, 

no início, principalmente à divindade de uma tribo semita que protegeu seu próprio povo. 

Junto com Ele havia outros deuses presidindo outras tribos. Não há nessa época nenhum 

                                                 
17 Vide p. 3 e 4 do volume 2. 
18 Nome próprio de Deus, no Antigo Testamento, transliteração das quatro letras que designavam  Deus, cujo 
nome era considerado tão sagrado que não podia ser pronunciado em voz alta. 
19 RUSSELL, B. História do pensamento ocidental: a aventura dos pré-socráticos a Wittgenstein. Trad. 
Laura Alves e Aurélio Rebello. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. 
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indício de um outro mundo. O Senhor Deus de Israel dirigia a sorte terrena da Sua tribo. É 

um Deus ciumento e não tolerava que o Seu povo tivesse outros deuses além Dele. Os 

profetas antigos eram líderes políticos que passavam boa parte do tempo reprimindo o 

culto a outros deuses por medo de incorrer no desagrado de Javé e pôr em risco a coesão 

social dos judeus. 

O cristianismo, de modo geral, compartilha com os judeus o Antigo Testamento. 

No entanto, segue um caminho distinto a partir da vinda de Jesus – o Messias para os 

cristãos – ignorado pelos judeus que o aguardam até os nossos dias.  

O catecismo da Igreja Católica fornece uma versão extremamente sintetizada dos 

Mandamentos, na forma de imperativos categóricos. O primeiro, o terceiro e o quarto 

mandamentos são injunções, enquanto que os demais são interdições: 

1. Amar a Deus sobre todas as coisas. 

2. Não tomar seu santo nome em vão. 

3. Guardar os dias santificados. 

4. Honrar pai e mãe. 

5. Não matar. 

6. Não pecar contra a castidade. 

7. Não roubar. 

8. Não levantar falso testemunho. 

9. Não cobiçar a mulher do próximo. 

10. Não cobiçar os bens alheios. 

A legislação divina – transmitida a Moisés e concretizada por meio dos dez 

mandamentos como conhecemos hoje – representa princípios fundamentais de convivência 

mútua que abrange diversas esferas: a sobrenatural, a privada e a pública. Os três primeiros 

mandamentos regulam a relação do homem com a divindade; o sexto controla seu 

comportamento em relação ao próprio corpo; os seis restantes regulam sua relação com os 

outros homens. Além disso, o controle que exerce sobre os destinatários é extraordinário, 

pois ultrapassa a interdição ou a injunção de ações e prevê desobediências por meio de 

pensamentos e palavras. O cristão, ensina o catecismo, deve comportar-se observando uma 

conduta exemplar que abrange uma vigilância sobre seus pensamentos, palavras e obras. 
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Ao lado da releitura dos Dez Mandamentos autorizada pela Igreja Católica, existe 

a releitura da Igreja Reformada, o Catecismo de Westminster20 que faz uma análise dos Dez 

Mandamentos, à luz de um modelo de perguntas. 

Observamos aí uma preocupação em esclarecer o destinatário a respeito dos 

mandamentos que deve seguir, atitude condizente com a Igreja Reformada. Em alguns 

mandamentos são apresentadas razões, isto é, por que ou para que se deve cumpri-los, já 

outros são enunciados sem apresentação de justificativas para seu cumprimento. No volume 

221desta tese, apresentamos o modelo de perguntas do catecismo de Westminster e uma das 

versões de Os Dez Mandamentos, retirada da Bíblia Sagrada das Edições Paulinas. 

1.1.3 O Código de Sólon  

O código elaborado pelo legislador e poeta Sólon (640-558 a.C.) estabeleceu as 

bases do que viria a ser a democracia ateniense. As reformas que ele dirigiu fizeram com 

que dívidas fossem perdoadas, cidadãos vendidos ao estrangeiro como escravos fossem 

repatriados e o império das famílias poderosas sucumbisse.  Por estes feitos, ele é 

considerado um grande reformador. Dois séculos mais tarde, Aristóteles rende homenagem 

a Sólon em A Constituição de Atenas, aclamando-o defensor do povo. Consultando, na 

edição de Os Pensadores22, o volume dedicado a Aristóteles, destacamos um trecho da 

análise que o filósofo faz da reforma elaborada por Sólon, destacando as características 

mais populares de sua constituição: 

A primeira e mais importante é que ninguém pode tomar dinheiro 

emprestado sob garantia da liberdade de alguém; a segunda é que ninguém pode tirar 

proveito daqueles que foram injustiçados; e a terceira, que dizem ter sido a que mais 

contribuiu para fortalecimento da democracia, institui o direito de participar do 

dicastério23, pois quando o povo tem o direito de votar nos tribunais, controla a 

constituição. 

(Os Pensadores, Aristóteles, 1999:261) 

                                                 
20 Em 1643, teve início o Sínodo de teólogos calvinistas que produziu durante mais de cinco anos os 
documentos que resumem as principais doutrinas bíblicas. Fonte pesquisada em 11 de janeiro de 2005. 
www.cacp.org.br/breve_catecismo_de_westminster.htm 
21 Vide p. 6 e 7 do volume 2. 
22 Os Pensadores. Aristóteles. São Paulo: Nova Cultural, 1999. 
23 Tribunal de Justiça na Atenas antiga. 
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Mais adiante, Aristóteles transcreve um trecho de um inflamado poema do próprio 

Sólon que reflete a respeito do código que instituíra. Fica claro que o povo era a grande 

preocupação do poeta-legislador e o poema serve para estabelecer o papel que Sólon se 

arroga  como enunciador-legislador do código: 

Qual das minhas finalidades abandonei sem atingir as finalidades 

pelas quais eu reuni o povo? No futuro, a minha testemunha a respeito disto será a 

grande mãe dos deuses olímpicos, a escura Terra; eu atingi todas as marcas fixadas 

em todos os lugares – antes ela estava escravizada, mas agora está livre. Levei 

muitos de volta a Atenas, a cidade deles divinamente fundada, aqueles que haviam 

sido vendidos no estrangeiro, uns justamente, outros injustamente, e aqueles que 

haviam ido embora por causa da pressão das dívidas, homens que não mais falam o 

idioma ático tão prolongado foi seu perambular. Libertei os que ficaram em casa, 

sofrendo ali os ultrajes da escravidão e tremendo diante das extravagâncias de seus 

donos. Consegui isto pelo poder da lei, combinando força e justiça; realizei tudo 

que prometi. Elaborei regulamentos iguais para bons e maus, com íntegra justiça 

para cada qual. Um outro homem de posse das esporas que eu tinha, um homem 

mal aconselhado e ambicioso, não teria controlado o povo. Se eu houvesse sido 

indulgente para com os inimigos do povo ou se fizesse com eles o que o povo 

queria, a cidade teria perdido muitos homens. Foi por isso que coloquei fortes 

defensas em todo meu redor, girando como um lobo acuado. 

(Os Pensadores, Aristóteles, 1999:263-4) 

1.1.4 O Código de Bom-Tom  

 A vida cotidiana também precisa de regras de comportamento. A etiqueta de como 

se comportar em uma reunião em sociedade, na casa em que se está hospedado, em uma 

assembléia, tudo isso deve ser aprendido. São normas de conduta que precisam ser 

ensinadas, pois variam ao sabor de seletos grupos que se consideram “bem-nascidos” ou de 

“berço”. Esse tipo de código teve seu auge no século XIX, mas, no século XXI, ainda muita 

gente é ávida pela literatura das boas maneiras. A imagem que se projeta para o grupo 

social, se não é considerada adequada para a ocasião, denigre a pessoa que acaba sendo 

discriminada por não saber a etiqueta, verdadeira senha de acesso para determinados 

grupos.  
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L. M. Schwarcz, organizadora da edição brasileira de 1997, do Código de Bom-

Tom de J.I. Roquette, publicado pela primeira vez em Portugal, em 1845, apresenta uma 

introdução interessante a respeito da vida em sociedade, no século XIX, que se refinava, e 

criticava os comportamentos considerados inconvenientes. Por exemplo, não se tolerava 

mais, durante as refeições, o escarro ou que se “palitassem” os dentes com as unhas. No 

corpo do texto, são, no mínimo, curiosas as recomendações que J.I. Roquette faz aos dois  

adolescentes, Teófilo e Eugênia, primeiros destinatários do código: reprimir o espirro (ou 

fazer o menor ruído possível), não coçar a cabeça e muito menos meter os dedos no 

nariz24. 

A obra normatiza também fórmulas de cumprimento, de agradecimento, de 

congratulações ou de pesar. São exemplos dos capítulos que compõem este código: Da 

igreja; Do paço; Dos tratamentos; Das Assembléias; Dos cumprimentos; Dos bailes; Dos 

amigos; Dos Criados; A Teófilo em particular; e A Eugênia em particular. 

Excertos do Código de Bom-Tom, no volume 225 desta tese, apresentam partes da 

introdução; os malefícios advindos dos jogos de azar; e os conselhos que um homem de 

uma classe superior precisaria seguir no relacionamento com homens de classe inferior que 

lhe prestassem serviços, os criados. É digno de nota, o maquiavelismo do último conselho: 

Dai a vossos criados os ordenados mais avultados que puderdes; é este 

o melhor meio de ser servido, e de ganhar sua afeição. Pagai-lhes pontualmente, 

mas adverti-os, quando os tomardes a vosso serviço, que lhes devereis sempre três 

meses atrasados; é este um bom meio de os acostumar a serem econômicos e a 

tomarem cuidado nos objetos que lhes confiais. 

 (J.I.Roquette, 1997:351) 

1.2 O Contexto das Instituições Bancárias 

 A incursão aos códigos de éticas antigos revela que muitos princípios de 

convivência são válidos ainda hoje. Enquanto algumas normas causam estranheza, outras 

poderiam figurar em um código atual. Passagens do código de Hamurábi referem-se ao 

tratamento cruel dado ao profissional que cometia faltas;  os Dez Mandamentos proíbem 

                                                 
24 ROQUETTE, J.I. Código de Bom-tom, ou, Regras da civilidade e de bem viver no século XIX. Org. Lilia 
Moritz Schwarcz. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
25 Vide p. 7 do volume 2. 
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até o mesmo o desejo de se apoderar dos bens alheios; Sólon preocupava-se com os que 

sofriam por dívidas injustas; e o Código de Bom-Tom, mais recente, preconizava, por 

exemplo, o pagamento sempre com três meses de atraso para os criados.  

A esfera financeira de nossa época, especificamente, de nossas instituições 

bancárias é a que nos interessa agora. O conhecimento, ainda que superficial, dessas 

fortalezas que cuidam dos bens da maioria dos cidadãos permitirá que transitemos com 

mais desenvoltura pelos meandros de seus códigos de ética.  

Os bancos só servem para guardar dinheiro,  fazer rendê-lo com segurança e para se 

pedir empréstimo? Atualmente, têm múltiplas funções, mas tudo se apóia no dinheiro. Essa 

palavrinha tem tantos ou mais sinônimos que o próprio diabo que, no contexto de muitas 

religiões, tenta os homens com a riqueza ilícita e o “dinheiro fácil”, mas que, no final, cobra 

juros sempre altíssimos. As aparências do dinheiro também são variadas: de metal, papel, 

plástico, existe até o dinheiro virtual. Um dos livros de auto-ajuda mais vendidos nos 

Estados Unidos, a partir da década de 20 do século passado, O Homem Mais Rico da 

Babilônia, em sua apresentação, define o dinheiro de várias formas, todas elas positivas. 

• O dinheiro é o meio através do qual se avalia o sucesso terreno. 

• O dinheiro torna possível o gozo das melhores coisas que a terra pode oferecer. 

• O dinheiro é abundante para aqueles que compreendem as leis simples que 
governam sua aquisição. 

• O dinheiro é hoje governado pelas mesmas leis que o controlavam quando, há 
seis mil anos, homens prósperos enchiam as ruas da Babilônia. 

                                                                                                             (Clason,26 2003:12) 

 Sobre o dinheiro e a riqueza, a voz de Aristóteles também vale a pena ser ouvida: 

Na verdade, a riqueza é freqüentemente vista como uma pilha de 

dinheiro, pois o objetivo da acumulação e do comércio é montar essa pilha.  

Algumas vezes, por outro lado, as moedas, ao lado de outros usos 

estabelecidos por convenção, são consideradas quinquilharias artificiais, sem raízes 

na natureza; pois, se aqueles que empregam esse sistema decidirem alterá-lo, as 

                                                 
26 CLASON, G.S. O homem mais rico da Babilônia. Trad. Luiz Cavalcanti de M. Guerra. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 2003. 
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moedas cessam de ter valor e não podem mais ser utilizadas para a obtenção das 

necessidades da vida. (...) 

Portanto, buscamos definir a riqueza e o enriquecimento de diferentes 

maneiras; e estamos certos em fazê-lo, uma vez que essas são realmente coisas 

distintas; de um lado, há riqueza verdadeira, produtiva, de acordo com a natureza, 

pertencente à administração da casa; de outro está a acumulação da riqueza, sem 

espaço na natureza, pertencente ao comércio e não à produção de bens em seu 

sentido pleno. Nesse tipo de riqueza, na qual a moeda é o fim da transação e o meio 

pelo qual a transação é efetuada, não há limite para a quantidade de dinheiro a 

acumular.  

(Os Pensadores, Aristóteles, 1999:159) 

1.2.1 A Febraban  

A Federação Brasileira das Associações de Bancos é uma entidade de natureza 

civil que opera em âmbito nacional e representa os seus associados, tendo como principal  

objetivo a melhoria contínua da eficiência do sistema financeiro e das suas relações com a 

sociedade. Sua missão é cooperar para um País forte, desenvolvido e justo. Contribui, 

portanto, para o desenvolvimento econômico e social do País. É isso o que alardeia a 

representante das instituições bancárias pois um sistema financeiro saudável, ético e 

eficiente é condição essencial para o desenvolvimento econômico e social do País.  

A Febraban apresenta o que chama de “valores” em uma série de seis enunciados, 

com verbos no infinitivo que, na verdade, são itens lexicais empregados na formulação de 

princípios ou máximas. Normalmente, os valores são configurados em língua por meio de 

nomes que representam virtudes e qualidades. Por exemplo, eficiência, seriedade, 

honestidade, transparência são valores. Em todo caso, vamos aos “valores” no entender da 

entidade: a) valorizar as pessoas; b) promover valores éticos, morais e legais; c) 

incentivar práticas de cidadania e responsabilidade social; d) defender o livre mercado e a 

livre concorrência; e) atuar com profissionalismo e transparência; e f) valorizar a 

diversidade.  

Os objetivos da entidade são os seguintes: a) representar os seus associados 

perante os poderes constituídos e entidades representativas da  sociedade; b) interagir com 
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autoridades e instituições na elaboração e aperfeiçoamento do sistema normativo; c) 

desenvolver iniciativas para a contínua melhoria da produtividade do sistema e a redução 

dos  níveis de risco; d) zelar pela eficiência da intermediação financeira e aumentar a sua 

contribuição para a sociedade,  inclusive desenvolvendo esforços que viabilizem o 

crescente acesso da população a produtos e  serviços financeiros; e e) transmitir à 

sociedade o papel e a contribuição do sistema financeiro para o desenvolvimento 

 econômico e social do país.   

Propor e defender mudanças ou edição de normas que aumentem a eficiência do 

sistema financeiro e o aprimoramento dos seus instrumentos; desenvolver e manter canais 

de comunicação com Executivo, Legislativo, Judiciário, Associações  de Classe, Sindicatos 

e demais entidades e organismos nacionais e internacionais; coordenar, quando necessária, 

a contratação de profissionais para a defesa de legítimos interesses dos associados; realizar 

e divulgar estudos e pesquisas visando ao aperfeiçoamento do sistema financeiro; 

comunicar o papel e atuação do sistema financeiro, de forma proativa; manifestar-se, 

quando  for o caso, sobre temas de interesse da opinião pública; desenvolver programas de 

formação e qualificação para os funcionários dos associados; implementar programas de 

auto-regulação; e divulgar aos associados informações relevantes sobre assuntos objeto de 

sua atuação. Tudo isso é o que a entidade declara fazer.  

Trechos do discurso de posse do presidente da Febraban, Carlos Cypriano 

(19/03/2004) destacam algumas declarações a respeito do atrelamento da saúde do sistema 

financeiro nacional à Febraban. Só mesmo no país de Candide.  

� A Febraban é um agente poderoso e facilitador no processo de mudanças em curso 

no País.  

� A Febraban confia no processo democrático.  

� Estamos ajudando a construir um País mais próspero, e uma prosperidade que seja 

extensiva a todos os escritórios e lares brasileiros.  

� A Febraban representa um segmento que é grande gerador de empregos.  
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1.2.2 As Instituições Bancárias  

As cinco instituições bancárias cujos códigos de ética constituem nosso corpus, 

apesar de atuarem na mesma esfera, apresentam especificidades que vão se refletir também 

em seus códigos. Seus históricos, com informações retirados de seus sites, encontram-se no 

volume 227 desta tese. É interessante ressaltar que todos os bancos apresentam o que se 

costuma denominar  “preocupação com o social”. São projetos culturais e de inclusão social 

que as instituições financeiras desenvolvem e que evidentemente agregam um valor 

positivo à sua imagem. Trata-se de incentivo a várias formas de cultura e arte, além de 

projetos ligados à área dos esportes e de melhoria nas condições de vida da população de 

baixa renda.  

Daineze28 (2003:15) confirma que são muitos os exemplos de posturas socialmente 

responsáveis adotadas por empresas brasileiras recentemente. Essa consciência parece se 

fortalecer ainda mais à medida que isto resulta em grande visibilidade e ótimos ganhos, 

inclusive para sua imagem institucional. Da contratação de deficientes ao voluntariado 

corporativo, muitas oportunidades de ação responsável apresentam-se para as empresas, 

independente de seu tamanho, natureza ou ramo de atividade. 

Destacamos alguns dentre os vários projetos.  

O Banco do Brasil, por intermédio dos centros culturais, com sedes em Brasília, 

Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, promove um amplo leque de atividades e preserva 

acervos valiosos. Muito antes de criar o seu centro cultural, já produzia cultura. Sua 

biblioteca iniciou seu acervo em 1931; começava então a se desenhar seu papel de 

conservador de uma parte importante da memória do país. Investe em marketing esportivo 

desde 1991, quando iniciou o projeto VoleiBrasil, patrocinando todas as seleções brasileiras 

de voleibol, masculina e feminina, nas categorias adulta, juvenil e infanto-juvenil. Também 

realiza o Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, nas categorias masculino e feminino. 

Os projetos desenvolvidos pelo BNDES prevêem a melhoria das condições de vida 

da população com objetivos como: facilitar a universalização do acesso aos serviços de 

                                                 
27 Vide p. 7 à 12 do volume 2. 
28 DAINEZE, M.A. Códigos de Ética Empresarial e as Relações da Organização com seus Públicos.  
 http://www.ethos.org.br/_Ethos/Documents/codigos_de_etica_empresarial.doc. Acessado 2004-08-15 
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infra-estrutura básica, de saúde e educação; incentivar a gestão integrada de recursos 

hídricos, como a despoluição de bacias hidrográficas e o uso eficiente da água; fortalecer a 

capacidade gerencial, normativa, operacional e tecnológica da administração pública 

municipal; equacionar as demandas urbanas das cidades e metrópoles brasileiras, por meio 

de investimentos destinados ao planejamento, estruturação, requalificação e reordenamento 

urbanos; expandir a oferta de crédito produtivo ao empreendedor de baixa renda por meio 

de linhas de microcrédito; democratizar o capital através de soluções coletivas para a 

manutenção dos postos de trabalho, associada ao desenvolvimento e ao crescimento 

empresarial; reduzir as desigualdades regionais, através de projetos estruturantes e de 

arranjos produtivos locais, e projetos integrados em regiões de extrema pobreza. 

Também a Nossa Caixa apresenta programas de interesse social: o Financiamento 

para Portadores de Deficiência oferece uma linha de crédito especial para pessoas 

portadoras de deficiência, financiando a aquisição de equipamentos para diminuir  

limitações impostas por deficiência física, motora, auditiva, visual ou neurosensorial, ou 

serviços necessários para garantir a qualidade de vida: o Programa Mãos à Obra que 

facilita as condições de liberação de financiamento para reforma ou construção de imóvel 

habitacional. 

Há dezessete anos, desde 1988, o Instituto Cultural Itaú tem sido um centro de 

referência no âmbito da cultura  ao considerá-la um eixo estratégico para a construção da 

identidade do país e uma das ferramentas mais eficazes na promoção da cidadania. Além de 

um centro cultural, que oferece ao público programação gratuita e diversificada, sustenta 

também um instituto, voltado à pesquisa e produção de conteúdo, ao mapeamento, fomento 

e estímulo à produção e difusão de manifestações artísticas em diferentes áreas de 

expressão. Desde 1993, o Programa Itaú Social direciona suas ações de apoio a entidades, 

movimentos e causas, priorizando as necessidades da área do Ensino. O Programa Itaú 

Social no Ensino Fundamental faz parceria com o Unicef - Fundo das Nações Unidas para 

a infância e com o Cenpec - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 

Comunitária no Projeto Raízes & Asas, no Projeto Educação & Participação e no Programa 

Ações Complementares à Escola. 

O BRB, Banco de Brasília, apóia microprodutores urbanos e rurais com o 
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Creditrabalho que facilita o crédito, no valor máximo de dez mil reais, para melhorar o seu 

negócio, crescer, gerar emprego e renda; combate  a fome com o Cartão Solidariedade para 

auxiliar famílias que têm renda per capita de meio salário mínimo. Criou, em 1997, para 

moradores do Distrito Federal, o Programa de Microcrédito destinado àqueles que nunca 

haviam operado com um banco. Administra também o Renda Minha, que prevê o 

recebimento de R$ 45,00 em dinheiro para mais de cem mil alunos da rede pública de 

ensino, com renda familiar inferior a meio salário mínimo. 

O que move as instituições a participarem de tantos projetos sociais é, certamente,  

o retorno positivo que recebem, por exemplo, com a abertura de novas contas. Isso é 

comprovado pela declaração do Banco do Brasil, em seu site, a respeito dos resultados 

obtidos com um projeto na área de esportes: o investimento no vôlei contribui para 

rejuvenescer a marca Banco do Brasil e aproximar a Empresa do público jovem. Desde 

1991, a média de idade do correntista do BB diminuiu dez anos. Atualmente existem no 

Banco cerca de 132 mil contas BB Conta Jovem e 920 mil contas BB Conta Universitária. 

1.2.3 O Banco e o Cliente  

Em uma época de tantas transformações, a multiplicidade de funções dos bancos 

gera muitas vezes confusão para os clientes comuns. A Febraban organizou uma série de 

instruções, para auxiliar os usuários,  que denominou Cartilha “Você e seu Banco”. Trata-se 

de um manual que expõe, na primeira parte, qual deve ser o relacionamento entre os bancos 

e os usuários; na segunda parte, apresenta os principais serviços oferecidos pelos bancos; a 

terceira, trata dos cheques; a quarta, dos investimentos; a quinta, das tarifas e juros; a sexta, 

das cédulas e moedas falsas; e a sétima e última parte, das fraudes eletrônicas. 

Interessa-nos, especificamente, a primeira parte que trata do relacionamento entre 

os bancos, seus clientes e usuários. O Banco Central está habilitado a receber reclamações 

de usuários a respeito de qualquer problema relacionado com os serviços prestados pelos 

bancos. Certamente, antes da divulgação da Cartilha, as reclamações eram em grande 

número, conforme reza a p. 5: O gigantesco investimento em tecnologia da informação e 

melhoria de processos feitos pelos bancos produz resultados positivos, reduzindo as 

reclamações nas centrais de atendimento do Banco Central. O que se depreende é que a 

diminuição do contato humano entre bancário e cliente, pelo aumento da automação, traz 
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eficiência. A interação não é entre seres humanos; o que se valoriza é essencialmente a 

tecnologia. Mais adiante, ainda na p. 5, assim se manifesta a Febraban: Esta edição também 

traz orientação sobre procedimentos de segurança nas transações financeiras, prevenindo 

possíveis transtornos e aborrecimentos. Com isso, a Febraban espera continuar 

contribuindo para melhorar o relacionamento das pessoas com os bancos. Donde se 

conclui que a Febraban está se resguardando das reclamações dos clientes e dos usuários. A 

mesma inferência podemos elaborar quanto à divulgação dos códigos dos bancos que 

parecem cumprir o papel de mostrar uma face positiva e ética com o intuito de promover a 

imagem da instituição.  

1.2.4 O Banco e o Bancário  

Para entender o atual perfil do bancário, é preciso recorrer à época da Revolução 

Industrial que teve um papel importante na evolução das condições de trabalho e do próprio 

trabalhador. Esse período conturbado propiciou o aparecimento do marxismo29 que  teve 

impacto direta e indiretamente na vida da sociedade e do homem. 

A perda gradativa da autonomia do homem em relação ao fruto de seu trabalho, do 

ponto de vista do marxismo, está no capitalismo que organizou a divisão do trabalho no 

processo produtivo, implicando inicialmente, a perda do controle por parte do trabalhador 

do produto de seu trabalho, e posteriormente, do controle sobre o próprio processo de 

trabalho. 

O conceito marxista de classe trabalhadora é ampliado por Antunes30  que cria a 

expressão “classe-que-vive-do-trabalho” enfatizando a forma de ser da atual classe 

trabalhadora a qual pertencem os bancários.  

A classe-que-vive-do-trabalho inclui a totalidade dos que vivem de sua força de 

trabalho, não se restringindo ao trabalho manual direto, por exemplo, das fábricas 

(proletariado industrial), mas incorporando a totalidade do trabalho coletivo assalariado. 

Engloba, portanto, as formas de trabalho utilizadas como serviços, seja para uso público, 

                                                 
29 Conjunto de concepções de K. Marx, de F. Engels e de seus seguidores. O marxismo repousa sobre o 
materialismo e o socialismo científico, constituindo ao mesmo tempo uma teoria geral e o programa dos 
movimentos operários. Grande Enciclopédia Larousse Cultural. São Paulo:Editora Universo, 1988.  
30 ANTUNES, R. Os Sentidos do Trabalho:ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: 
Boitempo Editorial, 2003. 
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seja para o capitalista, abrangendo um amplo leque de assalariados, desde aqueles inseridos 

no setor de serviços, bancos, comércio, turismo, serviços públicos etc., até aqueles que 

realizam atividades nas fábricas, mas não criam diretamente valor. Compreender 

contemporaneamente a classe-que-vive-do-trabalho desse modo ampliado, como sinônimo 

da classe trabalhadora, explica Antunes (2003:104), permite reconhecer que o mundo do 

trabalho vem sofrendo mutações importantes.  

Antunes exclui dessa classe trabalhadora os gestores do capital, os altos 

funcionários, os que vivem da especulação e dos juros, além dos pequenos empresários, a 

pequena burguesia urbana e rural proprietária. 

Um dos segmentos da classe-que-vive-do-trabalho que mais mudanças têm sofrido 

nos últimos anos é o dos bancários. Mudanças sempre acarretam preferência por perfis 

diferentes. A reforma bancária de 1989 simplesmente eliminou de cima para baixo, da 

administração central para as agências que, antes gozavam de uma certa autonomia, 

milhares de trabalhadores com perfis não compatíveis com os novos tempos moldados 

pelas mudanças tecnológicas e organizacionais, tendo em vista o argumento de 

rentabilidade ao menor custo possível, de acordo com Pennella31 (2000:54). As estatísticas 

do DIEESE32 demonstram que,  de janeiro de 1989 a dezembro de 1996, foram eliminados 

314.784 postos de trabalho. 

O caráter, que se associa à noção de vontade e dever, tende à corrosão em épocas 

como esta. Richard Sennet33(2003:10) interroga: Como decidimos o que tem valor 

duradouro em nós numa sociedade impaciente, que se concentra no momento imediato? 

Como se podem manter lealdades e compromissos mútuos em instituições que vivem se 

desfazendo ou sendo continuamente reprojetadas? Estas as questões sobre o caráter 

impostas pelo novo capitalismo flexível.  

Eis a grande tragédia: a classe-que-vive-do-trabalho também é aquela que terá 

dificuldades de se adaptar a novas tarefas se, porventura, se encontrar desempregada. 

Os mais velhos se recordam da figura clássica do bancário que executava tarefas 

                                                 
31 PENNELLA, I. Uma Jornada de Sofrimento no Trabalho Bancário. DM. Orientadora: Maria Célia 
Machado Pinheiro Paoli. USP, 2000. 
32 Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos, criado em 1955 pelo movimento 
sindical brasileiro. 
33 SENNET, R. A corrosão do caráter:conseqüências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Rio de 
Janeiro: Record, 2003. 
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que exigiam caligrafia e redação, além de conhecimento em contabilidade. O contador 

exercia o controle inicial das operações de entrada e saída de recursos da agência, além de 

ser responsável pelo controle dos funcionários. Possuía grande conhecimento sobre as 

normas do banco e seus procedimentos contábeis. Os valores profissionais também eram 

valores pessoais. De acordo com Romanelli, apud Pennella (2000:55),  anteriormente os 

atributos definidores do bom bancário encontravam-se com regras formais de relações 

interpessoais, dependentes da posição de classe e da honradez, algo que se possuía 

independente de classe e que se trazia para o interior do estabelecimento. Nessa época, 

exercer a profissão de bancário estava relacionado a um elevado status social visto que era 

um trabalho realizado em ambiente limpo e de grandes exigências intelectuais. Eram 

cidadãos que mereciam, pelas virtudes, consideradas valores básicos, ocupar o cargo de 

bancário. 

A partir de 1989, dois tipos de ajustes tiveram de ser realizados pelas instituições 

financeiras para a adaptação ao novo ambiente econômico. Rodrigues, citada por Pennella 

(2000: 63) os denomina “ajustes para dentro” e “ajustes para fora”. Um exemplo de “ajuste 

para dentro” foram as demissões em massa. Os “ajustes para fora” foram realizados para 

racionalizar o atendimento. Esses ajustes direcionam-se ao desenvolvimento de novos 

produtos e serviços, ao tratamento diferenciado da clientela, conforme o perfil de renda e 

potencial de consumo e dos serviços e produtos financeiros. Muitos bancários foram 

demitidos e nunca mais encontraram trabalho nessa área, justamente por conta dos dois 

“ajustes”. A necessidade de o banco enxugar a folha do pagamento leva milhares de 

bancários à demissão. A necessidade de investir em novos tipos de serviços que acarretam 

no emprego de novas tecnologias é preenchida por poucos bancários que apresentam o 

novo perfil. Atualmente, já existem profissionais habilitados à ocupação dessas novas 

funções; a época aguda dos ajustes já passou, mas nunca mais a “segurança” que o emprego 

de bancário proporcionava voltará a existir. 
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Capítulo 2: A Questão da Ética e do Código de Ética 

 

2.1 A Questão da Ética 

 O termo “ética” faz parte de nosso léxico desde o século XV. Suas principais 

acepções, de acordo com Houaiss34, a quem temos recorrido todas as vezes que precisamos 

consultar um dicionário recente de língua portuguesa, são as seguintes: 1. parte da filosofia 

responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou 

orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das 

normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social; 2. em 

doutrinas racionalistas e metafísicas, estudo das finalidades últimas, ideais e, em alguns 

casos, transcendentes, que orientam a ação humana para o máximo de harmonia, 

universalidade, excelência ou perfectibilidade, o que implica a superação de paixões e 

desejos irrefletidos; 3. no empirismo, materialismo ou positivismo, estudo dos fatores 

concretos (afetivos, sociais etc.) que determinam a conduta humana em geral, estando tal 

investigação voltada para a consecução de objetivos pragmáticos e utilitários, no interesse 

do indivíduo e da sociedade; 4. conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral 

de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. 

Se procuramos entender os códigos de ética profissionais e como se manifestam 

concretamente em língua, não podemos ignorar a questão da própria ética. Canto-Sperber35 

(2003), no prefácio à primeira edição francesa do dicionário de Ética e Filosofia Moral, 

apresenta várias dimensões da ética: Do que trata a ética senão das formas diversas e 

contraditórias do bem e do mal, do sentido da vida humana, da dificuldade das escolhas, 

da necessidade de justificar as decisões e da aspiração em definir princípios universais e 

imparciais? 

Os textos dos antigos filósofos que se preocuparam com as orientações do 

comportamento do ser humano sustentam nossa reflexão sobre a ética nos dias atuais. As 
                                                 
34 HOUAISS, A e VILLAR, M. S. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 
35 CANTO-SPERBER, M. organizadora do Dicionário de Ética e Filosofia Moral, em dois volumes, recém-
publicado, 2003, no Brasil, pela Editora Unisinos. 
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principais questões que já eram discutidas não dependiam de um cenário fixo: Será que o 

homem – sozinho – sabe  discernir o que é bom e o que é mau, o que é justo e o que é 

injusto, o que é conveniente e o que é inconveniente? O comportamento social precisa ser 

regido por leis, por normas? Quem pode legislar? É expressivo o número de tratados que 

têm sido elaborados durante séculos a respeito da ética, apenas levando-se em consideração 

a parte ocidental de nosso mundo. Aristóteles e Kant, dois filósofos cujas lições continuam 

atuais, sustentam nossa apresentação de valores e princípios éticos. 

2.1.1 Os Valores e a Ética segundo Aristóteles  

De acordo com Valls36, o pensamento de Aristóteles (384-322 a.C.) desenvolve-se 

a partir de uma crítica aos pré-socráticos e à filosofia platônica na medida em que redefine 

a filosofia e inicia a construção de um grande sistema de saber: o sistema aristotélico. O 

ponto central da crítica de Aristóteles a Platão, seu antecessor, consiste na rejeição do 

dualismo, representado pela teoria das idéias. Sua principal objeção centra-se na relação 

existente entre o mundo inteligível e o sensível. Para Aristóteles o que existe é a substância 

individual, isto é, o indivíduo material concreto, constituinte último da realidade que se 

compõe de um conjunto de indivíduos materiais e concretos. 

O conhecimento, para este filósofo, divide-se em prático (práxis), produtivo 

(poíesis), e teórico (theoría). O que nos interessa aqui é o saber prático, que inclui a ética e 

a política, cujos objetivos são o estabelecimento das normas e critérios da boa forma de 

agir, isto é, da ação correta e eficaz.  É também o estudo da virtude (areté), uma vez que ele 

crê que o principal objetivo é que os homens se tornem bons e alcancem o grau mais 

elevado do bem humano que é a felicidade.  

 

Uma das principais contribuições da ética aristotélica é a tese da mediania, 

segundo a qual a virtude está no meio: o homem virtuoso deve conhecer a justa medida das 

coisas e agir com prudência e moderação. São conselhos práticos e exemplos concretos que 

                                                 
36 VALLS, A.L.M. O que é ética. Coleção Primeiros Passos. São Paulo: Editora Brasiliense, 2003.  
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Aristóteles apresenta para a edificação de seus leitores. Na versão da Ética a Nicômaco37 a 

que se tem acesso atualmente, temos a impressão de que ele está conversando com seus 

discípulos, tanto é verdade que, em tom de professor, ele avisa que vai voltar a determinado 

ponto, ou  que está retomando o que já dissera anteriormente. Por exemplo, no início da 

Ética ele apresenta sua famosa definição do zóon politikón, “o homem é um animal 

político” e avisa que vai retomar a questão do zóon politikón e da pólis. A política  caminha 

de mãos dadas com a ética na medida em que a pólis é o contexto em que o homem 

virtuoso exerce sua virtude que são seus valores. 

2.1.1.1 A Ética a Nicômaco  

Nicômaco era o nome tanto do pai quanto do filho de Aristóteles. A outra obra 

sobre ética que ele escreveu, Ética a Eudemo, não teve tanto alcance quanto a primeira da 

qual consideramos importante destacar o que se segue.  

O bem é o fim de todas as ações, deve ser o objeto das aspirações de todo homem. 

Existem vários tipos de bem: a saúde, a vitória e a riqueza servem de exemplo. Além disso, 

o bem não é uma espécie de universal comum a todas as categorias. Existem bens que são 

bens por si mesmos e bens que servem para se alcançar outros bens. A felicidade é o bem 

digno de ser desejado. 

Há divergências sobre a natureza e a essência da felicidade. A felicidade para ser a 

coisa mais digna de nosso desejo não tem necessidade de somar-se a nada. Ela é o fim de 

todos os atos possíveis do homem. É verdade que, para o doente, a felicidade é a saúde; 

para o pobre, a riqueza; para o ignorante, a sabedoria. Estes são bens particulares, já que o 

bem supremo é a felicidade de toda a comunidade, não a do indivíduo. Para Aristóteles, o 

fim supremo do homem é a felicidade.  

A felicidade é, portanto, o bem digno de ser almejado e este bem será mais divino, 

quando se aplicar a toda comunidade, a todo estado. O objeto da política e o bem da 

                                                 

37 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. Leonel Vallandro. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova 
Cultural, 1996. 
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política é a suprema felicidade. O homem rico não pode ser feliz em uma comunidade 

miserável, por isso a riqueza não é o bem final que buscamos, ela é uma coisa útil a que 

aspiramos com o objetivo de obter outras coisas que não existem sem ela.  

Cada homem tem liberdade para escolher a vida que quer levar. Existem vários 

tipos de vida: a vida voltada aos prazeres materiais, a vida intelectual, a vida contemplativa 

e a vida voltada à política, quer dizer, voltada à vida pública, à comunidade. Essa vida é a 

mais digna de todas e só pode ser desejada pelos homens de nascimento e feitos ilustres, 

isto é, pelo cidadão. 

Os bens, ou seja, os valores que o homem cultiva ou almeja, dividem-se em bens 

do corpo e bens da alma, como a virtude, a prudência e a sabedoria, que pertencem às almas 

cultas, aos corações bem nascidos e são seus verdadeiros prazeres. O homem virtuoso é 

feliz, pois dedica-se a praticar o bem. Se os prazeres do vulgo são tão diferentes e opostos é 

porque não são, por sua natureza, prazeres verdadeiros, pois são prazeres do corpo.  

No entanto, parece que a felicidade não pode ser completa sem os bens exteriores, 

isto é, do corpo, como a saúde.  É impossível ou, pelo menos, não é fácil fazer o bem 

quando se está privado de tudo, já que, para a maioria dos bens exteriores, são instrumentos 

indispensáveis, por exemplo, os amigos, a riqueza, a influência política. Aristóteles é 

condescendente, portanto, com a vida folgada, sem preocupações financeiras, 

principalmente dos bem nascidos, dos cidadãos. A justificativa é que só assim eles podem 

praticar o bem. 

Existem outros bens cuja privação pode alterar a felicidade, mas que não 

dependem de cada um; a fortuna é benfazeja para poucos. Que culpa tem alguém por não 

pertencer à classe dos cidadãos? Nenhuma. Como exemplos desses bens, Aristóteles 

apresenta a nobreza, a família feliz e a beleza. Quem os possui deve valorizá-los, quem não 

os possui de nada adianta lastimar sua falta.  

A verdadeira felicidade consiste ainda numa virtude completa e em uma vida 

completamente desenvolvida. Não se pode dizer que um homem foi feliz a não ser que já 

tenha passado por esta vida, pois até a um ancião de vida honrada pode acontecer uma 

desgraça ou mesmo um desvio da estrada da virtude. Também não se pode dizer da criança 
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que seja feliz, porque sua idade não lhe permite levar a cabo as ações que constituem a 

felicidade, além do mais, não se confunde felicidade com alegria e inocência.  

Enfim, a felicidade é uma atividade da alma dirigida pela virtude perfeita que se 

consegue por meio da sabedoria. Aconteça o que acontecer, o homem verdadeiramente 

sábio e virtuoso sabe sofrer todos os azares da fortuna sem perder sua dignidade. 

Aristóteles dedica todo um capítulo para apresentar sua teoria geral da virtude. 

Inicia afirmando que existem três elementos da alma: as paixões, as faculdades e as 

qualidades. As paixões são sentimentos que trazem dor ou prazer. Desejo, cólera, temor, 

atrevimento, inveja, alegria, amizade, ódio, pesar, zelo  e compaixão são exemplos de 

paixão. As faculdades são potências que nos permitem experimentar as paixões. As 

qualidades, isto é, as virtudes, que se adquirem pelo hábito, são as disposições (boas ou 

más) para sentir as paixões. Elas são volições reflexivas; existem por meio das ações de 

nossa vontade e são objetos de nossa preferência. Elas não são paixões nem faculdades, na 

realidade, são valores. Uma qualidade se determina pelos atos que produz e pelas coisas a 

que se aplica. 

A verdade é virtude inestimável que deve ser colocada acima de outras e ser 

exercida em benefício da justiça; no dilema entre a verdade e a amizade, para sermos 

justos, devemos ficar do lado da primeira.  A esse respeito, Aristóteles exemplifica: Sou 

amigo de Platão, mas sou ainda mais amigo da verdade38.  

Sobre a natureza da virtude, Aristóteles afirma que é aquilo que faz um homem de 

bem; diz respeito aos seus atos, às suas paixões, sem se confundir com eles. A perfeição na 

virtude está em evitar o mais e o menos e conservar uma justa medida: o meio termo. A 

virtude busca a mediania sem cessar. O excesso e a falta pertencem ao vício, o meio 

pertence à virtude. Por exemplo, a virtude da temperança é o meio termo entre a covardia e 

a temeridade. A virtude mediana é sempre a única louvável. A virtude, além disso, consiste 

mais em fazer o bem do que em recebê-lo, mais em fazer as boas ações do que não-fazer 

coisas vergonhosas. A virtude é, ainda, aquilo que nos prepara para as dores e para os 

prazeres de tal maneira que nossa conduta seja sempre a melhor possível. Devemos buscar 

                                                 
38 Tradução livre de Amicus Plato, sed magis amica veritas. 
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três coisas: o bem, o útil e o agradável e fugir de outras três: o mal, o danoso e o 

desagradável. 

Categorizam-se as virtudes em intelectuais e morais. A generosidade e a 

temperança são morais, pois nascem do hábito e dos costumes; enquanto que a sabedoria, a 

ciência, o engenho e a prudência são intelectuais, pois se adquirem pelo ensinamento e pela 

experiência. A prática alimenta e fortalece as virtudes. O justo se faz praticando a justiça; o 

sábio, cultivando a sabedoria; o valente, exercitando a valentia. 

Outro tema caro a Aristóteles é a questão da deliberação que retomará na Política. 

A deliberação depende do uso da razão. Deliberamos apenas sobre as coisas que estão 

submetidas a nosso poder. Evidentemente, não se delibera sobre coisas e verdades eternas. 

Os homens deliberam, cada qual em sua esfera, sobre as coisas que acreditam poder 

realizar. Delibera-se nas coisas da medicina, sobre as especulações do comércio, sobre os 

negócios, sobre a navegação, sobre a ginástica, delibera-se mais sobre as artes do que sobre 

as ciências. Não se delibera sobre os fins, mas sobre os meios que conduzem aos fins. 

Quem tem o poder de deliberação? Só os cidadãos, os bem-nascidos podem deliberar e 

legislar. Finalmente, não se delibera sobre as coisas individuais e particulares. 

Ainda quanto ao papel dos legisladores, o filósofo da Ética a Nicômaco indica 

algumas atribuições: castigar e impor penas; trazer para o bom caminho; recompensar e 

tributar honras; animar os bons. Os legisladores chegam ao ponto de castigar atos 

cometidos sem conhecimento de causa, pois a ignorância não é desculpa para o erro. Assim 

impõem duplas penas aos que cometem um delito na embriaguez, porque o princípio da 

falta está nos indivíduos. Os legisladores também castigam os que ignoram as disposições 

da lei e os que são negligentes. 

Existem diversas virtudes ligadas ao valor, no sentido de coragem e valentia. São 

destacadas, por exemplo: a honra, o valor cívico, a intrepidez. A arte de guerrear na Grécia 

contemporânea de Aristóteles era extremamente enaltecida.  

A riqueza, que é um meio, é tudo aquilo cujo valor se gradua, se mede, se calcula 

pela moeda e pelo dinheiro. Algumas virtudes importam pela sua relação com o dinheiro e 

a cada uma delas corresponde um vício.  
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A liberalidade é talvez de todas as virtudes a que mais se admira, porque os que 

possuem bens são úteis a seus semelhantes, principalmente os que fazem doações. A 

verdadeira liberalidade depende, não do valor do que se dá, mas da posição de quem dá; o 

homem liberal oferece seus donativos segundo sua riqueza e bem pode suceder que o que 

dá menos seja, na realidade, mais generoso, pois saca seus donativos de uma fortuna menor. 

Só é verdadeiramente liberal aquele que gasta seus bens e o gasta de uma maneira 

conveniente. A liberalidade é um justo meio em tudo que se relaciona às riquezas. Quando 

o homem liberal tem que fazer um gasto imprudentemente ou indevido, sente tristeza, mas 

com moderação e como convém; porque é próprio do homem virtuoso não se afligir nem se 

regozijar senão pelas coisas que o mereçam e isso até certo ponto. O liberal é também 

sumamente expedito para os negócios. 

A seguir, o filósofo discorre sobre a prodigalidade: a maior parte dos pródigos são 

intemperantes. O intemperante é aquele que deseja com ardor tudo o que lhe agrada, suas 

paixões sacrificam todas as outras coisas que o impedem de gozar e sente dor na ausência 

das coisas que deseja. Não vive nem para a virtude nem para o dever. O pródigo vive sem 

direção e sem mestre. Se tivesse sido devidamente educado, teria entrado no caminho do 

justo meio e do bem. O excesso de prodigalidade é o vício da dissipação, a avareza é o 

vício da falta. A avareza é incurável, tem inúmeros matizes. O ávido desejo do mais 

vergonhoso lucro parece ser o vício comum a todos os corações degradados. Aqui já 

aparece a condenação à usura: todos eles (os usurários) colhem de onde não deveriam e 

mais do que deveriam. 

A respeito da magnificência, assim se manifesta o filósofo: o magnífico é liberal, o 

liberal não é necessariamente magnífico. Magnífico é o que desfruta de uma grande fortuna 

que permite gastos esplêndidos, no entanto, sabe gastar em coisas grandiosas no momento 

oportuno. É reflexivo, sagaz. Provém de estirpe ilustre, isto é, de alto nascimento. Ocupa 

sempre posição de grandeza e dignidade. Enfim, é personagem  coberto de glória. A falta 

de magnificência é a pequenez e a miséria e seu excesso é o fausto e a suntuosidade. O 

pobre nunca pode ser magnífico. 
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Mais importantes que tudo, para Aristóteles, são as virtudes ligadas à vontade do 

homem de bem: a prudência e a temperança. O homem prudente e temperante sabe manter-

se no meio termo. Só faz o que dita a reta razão. 

Num mundo ideal, no que se refere às finanças, os funcionários devem ser 

prudentes e temperantes e as instituições financeiras,  magníficas e liberais. 

2.1.1.2 A Política 

A Política39  trata da ética na comunidade e dá continuidade à ética do indivíduo 

da Ética a Nicômaco. O objetivo da política é o mais elevado de todos e sua preocupação 

principal é formar a alma dos cidadãos, ensinar-lhes a prática de todas as virtudes. O 

verdadeiro político deseja contribuir para o desenvolvimento da polis, cuidando do 

desenvolvimento das virtudes dos cidadãos  e verificando a observância das leis, sem que 

isso comprometa a liberdade de cada um. Para tanto, ele precisa, antes de tudo, ser reto e 

cumpridor das normas estabelecidas.  

No Livro I, da Política, Aristóteles define o Estado como a comunidade 

estabelecida com alguma boa finalidade, uma vez que todos sempre agem de modo a obter 

o que acham bom. O Estado deve objetivar o bem nas maiores proporções e  excelência 

possíveis. Em seguida, hierarquiza o senhor (cidadão), o escravo e a mulher: existem 

interesses em comum entre o senhor que é mestre por natureza, pois pode antever, pela 

inteligência, as coisas, e o escravo que, por natureza, tem a força do corpo (força bruta) a 

serviço da inteligência do senhor; aliás, o escravo é considerado a ferramenta que maneja 

ferramentas. A relação entre o homem e a mulher é a que a natureza impõe: trata-se da 

união entre elementos que não podem ser substituídos, pois são essenciais para a procriação 

da espécie. A hierarquia de dominação, que Aristóteles imputava à própria natureza, coloca 

no topo o homem livre, os cidadãos que, inclusive, devem ser também os mais virtuosos. 

Pois a dominação do homem livre sobre o escravo, do homem sobre a 

mulher, do homem sobre o menino, são todas naturais, mas diferentes, porque embora 

as partes da alma estejam presentes em todos os casos, a distribuição é outra. Assim a 

faculdade de decisão, na alma, não está completamente num escravo; na mulher, é 

inoperante; numa criança, não desenvolvida. Devemos, portanto, concluir que as 
                                                 
39 ARISTÓTELES. Os Pensadores. 1999. Editora Nova Cultural, SP 
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mesmas condições prevalecem também em relação às virtudes éticas, isto é, que todas 

elas participam da alma dos dominados, embora não na mesma extensão, mas apenas 

como deve ser exigido de cada um para sua função peculiar. O dirigente então deve ter 

a virtude ética por inteiro; pois sua tarefa é liderar e a razão lidera. 

                                                                              (Os Pensadores, Aristóteles, 1999:166) 

O Estado é uma configuração que nasce para assegurar o viver; depois de formado, 

é capaz de assegurar o viver bem. Na realidade, quando Aristóteles trata do Estado, refere-

se à cidade-estado cujo núcleo inicial é o indivíduo dentro das famílias, que se organizam 

em aldeias que formam a comunidade da cidade-estado. Essa configuração está de acordo 

com a ordem natural das coisas. O Estado é, pois, uma criação da natureza e o homem, por 

natureza, é um animal político que tem o dom da palavra, cujo poder tende a expor o 

conveniente e o inconveniente, assim como o justo e o injusto. O homem, por tudo isso, 

tem a noção do bem e do mal, da justiça e da injustiça. A justiça é o princípio da ordem 

numa sociedade política, é o vínculo dos homens nos estados. 

A arte de enriquecer, como techné, é possível de ser ensinada e, como já vimos, 

Aristóteles valoriza os bens materiais e relaciona os princípios dessa arte com os da 

administração do lar. A propriedade é parte de uma família e a aquisição de uma 

propriedade, parte da arte de dirigir uma família. O dinheiro é parte da administração da 

família, a tarefa daquele que ganha dinheiro é estar atento e ver de que fontes o dinheiro e a 

propriedade derivam. Quem se dedica à filosofia não almeja a riqueza, o que não significa 

que não tenha condições de obtê-la, se assim o desejar. Para exemplificar, Aristóteles 

apresenta uma situação protagonizada pelo filósofo Tales de Mileto (séc.V a.C.) que usara 

um esquema financeiro para provar que, pelo fato de ser filósofo, priorizando a razão, 

poderia ter sucesso em qualquer empreendimento prático, isto é, que a teoria pode, se 

quiser, sustentar a prática e que deve ter uma aplicação universal.  

 Corre uma lenda com o filósofo Tales de Mileto, o qual usou um esquema 

financeiro que lhe acabou sendo imputado por sua capacidade como filósofo, mas que 

é de aplicação universal. A história é a seguinte: as pessoas diziam a Tales que a 

filosofia era inútil, pois o tornava pobre. Mas ele, deduzindo, a partir do conhecimento 

que tinha sobre as estrelas, que haveria uma boa safra de azeitonas, juntou, durante o 

inverno, um pequeno capital e alugou a baixo preço todas as prensas de olivas de 
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Mileto e de Quio, pois ninguém estava interessado nelas. Quando chegou a época da 

colheita e todas as prensas se fizeram necessárias, ele de imediato as alugou por 

quanto quis. Ganhou uma grande soma de dinheiro e assim demonstrou que, quando 

querem, os filósofos podem enriquecer com facilidade; esse porém não é o objetivo da 

vida do filósofo. 

 (Os Pensadores, Aristóteles, 1999:163) 

Aristóteles, a respeito da vida que um homem bom deve levar, concorda com seus 

antecessores. A pobreza não é desejável, deve-se ter o suficiente para viver com virtude. 

Sempre é bom relembrar a tese da mediania tão cara ao filósofo: a virtude está no meio. No  

entanto, ele próprio celebra as virtudes da magnificência e da liberalidade só possíveis de 

serem praticadas por quem possui riqueza em abundância. 

2.1.2 Os Princípios e a Ética segundo Kant  

Em sua introdução aos estudos filosóficos, Danilo Marcondes40 considera a obra 

de Immanuel Kant (1724-1804) um marco na filosofia moderna. A definição de Kant para a 

filosofia como a ciência da relação de todo conhecimento e de todo uso da razão com o fim 

último da razão humana já demonstra o extremo racionalismo do Autor da Crítica da 

Razão Pura e da Crítica da Razão Prática. Isso não significa que o filósofo ignore o que se 

passa ao seu redor. É extremamente interessante a visão do homem em relação ao trabalho 

e à divisão do trabalho propriamente dita que ele apresenta no prefácio à Fundamentação 

da Metafísica dos Costumes41  para argumentar a favor da importância de se depurar da 

filosofia o empírico do racional: 

Todas as indústrias, ofícios e artes ganharam pela divisão do trabalho, 

com a experiência de que não é um só homem que faz tudo, limitando-se cada um a 

certo trabalho, que pela sua técnica se distingue de outros, para o poder fazer com a 

maior perfeição e com mais facilidade. Onde o trabalho não está assim 

diferenciado e repartido, onde cada qual é homem de mil ofícios, reina ainda nas 

indústrias a maior das barbarias. Mas, em face deste objeto que em si não parece 

                                                 
40  MARCONDES, D. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. RJ: Jorge Zahar Editor, 1997 
41 KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. Paulo Quintela. Coleção Os Pensadores. S.P: Abril 
Cultural, (198?:197-256) 
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indigno de ponderação, perguntar-se-á se a filosofia pura, em todas as suas partes, 

não exige um homem especial; e se não seria mais satisfatório o estado total da 

indústria da ciência se aqueles que estão habituados a vender o empírico misturado 

com o racional, conforme o gosto do público, em proporções desconhecidas deles 

mesmos, que a si próprios se chamam pensadores independentes e chamam 

sonhadores a outros que apenas preparam a parte racional, fossem advertidos de 

não exercerem ao mesmo tempo dois ofícios tão diferentes nas suas técnicas, para 

cada um dos quais se exige talvez um talento especial e cuja reunião numa só 

pessoa produz apenas remendões. 

(Kant, 1984:198) 

Sua busca pelo conhecimento caracteriza-se pelo tratamento de quatro questões 

fundamentais: 1. O que posso saber? (metafísica – possibilidade e legitimidade do 

conhecimento); 2. O que posso fazer? (resposta dada pela moral); 3. O que posso esperar? 

(esperança de que trata a religião); e 4. O que é o homem? (antropologia, questão central 

que engloba as outras três). Tendo em vista essas questões, uma teoria filosófica deve 

determinar as fontes do saber humano, a extensão do uso possível e útil de todo saber e os 

limites da razão. O que nos interessa é justamente a segunda questão O que posso fazer? 

que se refere ao questionamento ético. 

O objetivo da ética de Kant é o estabelecimento dos princípios a priori, ou seja, 

universais e imutáveis. O filósofo busca uma ética de validade universal que se apóie na 

igualdade fundamental entre os homens. Sua filosofia volta-se, em primeiro lugar, para o 

homem, e chama-se transcendental porque busca encontrar no homem as  possibilidades do 

conhecimento verdadeiro e do agir livre. No centro das questões éticas, aparece o dever, ou 

a obrigação moral. O dever obriga a consciência moral a agir, e a vontade verdadeiramente 

boa deve agir sempre conforme o dever e por respeito ao dever. 

Ao lado da obrigação moral está a idéia de liberdade visto que, para Kant, a 

natureza humana é uma natureza racional, o que equivale a dizer que a natureza  fez os 

homens livres, mas, com isso, não lhes diz o que fazer, concretamente. Sendo o homem um 

ser natural, mas naturalmente livre, isto é, destinado pela natureza à liberdade, ele deve 

desenvolver essa liberdade através da mediação de sua capacidade racional. 
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2.1.2.1 A Fundamentação da Metafísica dos Costumes  

Immanuel Kant na Fundamentação da metafísica dos costumes preocupa-se 

didaticamente, no prefácio, em explicar a divisão que estabelece para sua filosofia de modo 

geral e, a respeito da Fundamentação, qual a trajetória que estabelece para o estudo dessa 

metafísica da moralidade humana. Sua divisão já demonstra pelos títulos um 

direcionamento do menos abstrato para o mais abstrato:  

1) Transição do conhecimento moral da razão vulgar para o conhecimento filosófico;  

2) Transição da filosofia moral popular para a metafísica dos costumes; e 

3) Transição da Metafísica dos Costumes para a Crítica da Razão.  

Julgamos necessário um exame das duas primeiras partes da Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes. Kant parte da divisão da filosofia clássica grega: Física, Ética e 

Lógica para propor uma classificação a partir do conhecimento racional que pode ser 

material ou formal.  

O conhecimento formal dá origem à Lógica que se ocupa das regras universais do 

pensamento sem ligação com os objetos. O conhecimento material ocupa-se dos objetos e 

das leis que os regem. Esse conhecimento, chamado de empírico, divide-se em dois ramos 

teóricos:  Teoria da Natureza ou Física e Teoria dos Costumes ou  Ética. 

Enquanto a Lógica, denominada de Filosofia pura, não possui parte empírica pelo 

fato de apoiar-se em princípios a priori, sem ligação com nenhum objeto do entendimento, 

os outros dois ramos da filosofia, a Teoria da Natureza ou Física e a Teoria dos Costumes 

ou  Ética, possuem ambos, além da parte empírica, uma parte racional que se apóia também 

em princípios a priori que se baseiam em objetos específicos do entendimento relativos: à 

Natureza que dá origem à Metafísica da Natureza  e aos Costumes que dá origem à 

Metafísica dos Costumes.  

Divisão da filosofia Tipos de conhecimento racional Ramos da filosofia 

Lógica Conhecimento formal Filosofia Pura 

Conhecimento formal Metafísica da Natureza 
Física 

Conhecimento material empírico Teoria da Natureza 

Conhecimento material empírico Teoria dos Costumes 
Ética 

Conhecimento formal Metafísica dos Costumes 
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A Fundamentação da Metafísica dos Costumes tem como proposta depurar tudo o 

que for empírico na filosofia moral para ficar apenas com os princípios a priori que 

constituiriam sua parte pura de tal forma que pudesse ser aplicada ao homem por meio da 

razão pura prática. Tal fundamentação forneceria, pois, os princípios que se aplicariam à 

própria metafísica dos costumes, já que investigaria a origem dos princípios práticos que 

residem na razão, além de investigar os próprios costumes. 

Kant argumenta a favor de sua Fundamentação dizendo que se o homem fosse 

regido apenas pelos princípios morais, não haveria a perversão, a mentira, a inclinação para 

o mal. Ao lado dos princípios morais existem os princípios imorais, ainda que princípios 

imorais possam produzir excepcionalmente ações conforme a lei moral.  

Finalizando o prefácio, o filósofo adverte que não se devem misturar princípios 

puros aos empíricos; isso é indigno da filosofia. Por isso, em sua Fundamentação, ele busca 

o princípio supremo da moralidade, acreditando que a razão humana, no campo moral, 

mesmo no caso do mais vulgar entendimento, pode ser levada a um alto grau de justeza e 

de desenvolvimento. 

2.1.2.1.1 Primeira Seção  

Na Primeira Seção, denominada Transição do conhecimento moral da razão vulgar 

para o conhecimento filosófico, Kant apresenta exemplos tanto de talentos e qualidades dos 

seres humanos quanto de dons da fortuna. São talentos do espírito o discernimento, a 

argúcia e a capacidade de julgar, porém a boa vontade é o maior deles; são qualidades do 

temperamento humano a coragem, a decisão e a constância de propósitos, no entanto, elas 

podem ser extremamente prejudiciais à própria vontade já que podem se colocar a serviço 

de coisas más e prejudiciais. A boa vontade, o maior talento que o espírito humano possui, 

maior mesmo que a inteligência, é identificada no homem pelo seu bom caráter; a má 

vontade caracteriza o homem de mau caráter. Os dons da fortuna podem  traduzir-se em 

poder, riqueza, honra, saúde, bem-estar, contentamento com sua própria sorte, no entanto, 

se não se combinarem com um bom caráter, isto é, se não conviverem com a boa vontade, 

podem tornar o homem soberbo. Aqui, nota-se uma alusão a Aristóteles e aos seus 

conceitos de bem, de felicidade e de mediania que se ligam à boa vontade kantiana.  
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Muito mais do que as finalidades que almeja alcançar o possuidor de boa vontade, 

o que mais vale é o querer alcançá-las. Na verdade, muitas metas existem que, por mais que 

se tenha empenho e vontade para atingi-las, permanecem inalcançáveis. No entanto, a 

vontade de realizá-las já é o suficiente para louvar e enobrecer o homem. Kant emprega a 

analogia da jóia para ilustrar a realização de um objetivo: o engaste de uma pedra preciosa 

em uma jóia. A jóia está para a boa vontade assim como o engaste da pedra preciosa está 

para a obtenção do objetivo. Em sua obra posterior, A crítica da razão prática42, o filósofo 

retoma o conceito de felicidade: é a consciência que um ser racional tem da 

agradabilidade da vida. 

O que orienta a vontade humana? O instinto e a razão. O primeiro leva à satisfação 

de nossas necessidades, a segunda é uma faculdade prática que tem como supremo destino 

a fundação da boa vontade  que se encontra sempre aliada ao conceito do dever. É ele que 

faz brilhar a boa vontade. É possível categorizar-se as ações em relação à noção do dever: 

ações contrárias ao dever; ações conforme o dever; e ações praticadas por dever. Kant 

descarta as primeiras por apresentarem transgressões aos deveres; as segundas por serem 

ações realizadas em conformidade ao dever, mas com intenções egoístas como é o caso do 

comerciante que não aumenta o preço da mercadoria porque sofrerá algum tipo de 

penalidade e não por preocupar-se com a honradez; essas ações conforme o dever, 

evidentemente, podem ser realizadas sem intenções egoístas como é o caso da prática da 

caridade. No entanto, se essa virtude for praticada por um homem de natureza já inclinada 

em ajudar, em conformidade, então, ao dever de socorrer quem precisa, ela não possui um 

verdadeiro valor moral; se, ao contrário, pratica a caridade o homem que não tem uma 

índole caritativa, essa ação que se realiza por dever possui um alto valor moral. 

Categorização das ações humanas Inclinação/índole Intenção 

Ações contrárias ao dever má má 

Ações conforme o dever boa ou má egoísta 

Ações (praticadas) por dever boa honrada 

A partir da observação da prática de boas ações, três proposições são formuladas: 

1) O valor moralmente mais alto do caráter consiste em fazer o bem, não por inclinação, 
                                                 
42 KANT, I. Critica da razão prática. Trad. Afonso Bertagnoli. São Paulo: Edições de Ouro, 1970. 
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mas por dever; 2) Uma ação praticada por dever tem o seu valor moral; não no propósito 

que com ela se quer atingir, mas na máxima que a determina; 3) Dever é a necessidade de 

uma ação por respeito à lei. O bom senso, isto é, o juízo da razão vulgar, na maior parte das 

vezes, se orienta por essas proposições, no entanto, Kant mostra a necessidade de sair do 

círculo que ele denomina da razão humana vulgar para entrar no campo da filosofia prática. 

2.1.2.1.2 Segunda Seção  

Na Segunda Seção, denominada Transição da filosofia moral popular para a 

metafísica dos costumes, o filósofo lança um desafio: Como saber se as ações que 

normalmente são conformes ao dever são concomitantemente realizadas por dever?  

Kant reconhece que é um problema de difícil solução, porque, quando se fala do 

valor moral da ação, significa que se está tratando de princípios íntimos. 

A superioridade do homem sobre a natureza,  a responsabilidade que isso acarreta 

e a importância da vontade para reger a razão são demonstradas no trecho a seguir: 

 Tudo na natureza age segundo leis. Só um ser racional tem a capacidade de 

agir segundo a representação das  leis, isto é, segundo princípios, ou: só ele tem uma 

vontade. Como para derivar as ações das leis é necessária a razão, a vontade não é 

outra coisa senão razão prática. Se a razão determina infalivelmente a vontade, as 

ações de um tal ser, que são conhecidas como objetivamente necessárias, são também 

subjetivamente necessárias, isto é, a vontade é a faculdade de escolher só aquilo que a 

razão, independentemente da inclinação, reconhece como praticamente necessário, 

quer dizer, como bom. Mas se a razão só por si não determina suficientemente a 

vontade, se está ainda sujeita a condições subjetivas (a certos móbiles) que não 

coincidem sempre com as objetivas; numa palavra, se a vontade não é em si 

plenamente conforme à razão (como acontece realmente entre os homens), então as 

ações, que objetivamente são reconhecidas como necessárias, são subjetivamente 

contingentes, e a determinação de uma tal vontade, conforme a leis objetivas, é 

obrigação. 

                                                                                         (Kant, 1984:217) 

Kant retoma a questão da categorização das ações humanas em relação ao dever, 

salientando que o ser humano digno certamente cumpre todos os seus deveres, pois é 
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conforme à sua natureza agir dessa forma; mas a sublimidade existe quando sua natureza 

(índole/vontade) é também legisladora em relação à lei moral à qual se encontra 

subordinada. O móbil é o respeito à lei que pode dar à ação um valor moral. A dignidade da 

humanidade consiste precisamente nesta capacidade legisladora universal. Agimos por 

meio das máximas que impomos à nossa vontade. Se nossa vontade for essencialmente boa, 

tudo o que serve para nortear nossa conduta, por extensão, pode também nortear a conduta 

de todos os demais seres humanos. Isso significa que nossas máximas devem ser 

transformadas em princípios de conduta. Em língua, um princípio objetivo é representado 

em forma de um mandamento denominado imperativo. 

O que são imperativos? São fórmulas de mandamentos que representam princípios 

objetivos que a razão impõe à vontade; essas fórmulas determinam ações que são 

necessárias segundo os princípios de uma vontade boa.  Pelo fato de os princípios serem 

objetivos, eles são válidos para todos. Os imperativos são hipotéticos ou categóricos: os 

primeiros representam a necessidade prática de uma ação possível como meio de alcançar 

qualquer finalidade; os últimos são aqueles que nos apresentam uma ação como 

objetivamente necessária por si mesma, sem relação com qualquer outra finalidade. O 

imperativo hipotético parte de uma máxima ou princípio problemático, pois apresenta a 

ação relacionada a uma intenção possível ou real. Já o imperativo categórico apresenta-se 

independentemente de qualquer outra finalidade, valendo como princípio apodítico. 

Diferentes máximas relacionam-se a diferentes princípios assim divididos por Kant:  

regras da destreza, ou imperativos técnicos, relacionados com a arte, o que significa que 

quem quer o fim, quer também o meio necessário para o alcançar; conselhos da prudência, 

ou pragmáticos, que só podem valer sob a condição subjetiva e contingente de cada um e 

que se relacionam com o bem-estar e a felicidade; e mandamentos da moralidade que são 

leis a que se tem de obedecer, trata-se de imperativos morais ligados à conduta, aos 

costumes.  

Tanto os imperativos técnicos quanto os pragmáticos são hipotéticos, pois 

dependem de situações específicas para existirem. No primeiro caso, por exemplo, só 

devemos empregar um determinado artifício, se estivermos executando uma determinada 

obra; no segundo, por exemplo, só devemos tomar cuidado com a direção do veículo, se 

estivermos dirigindo, pois se estivermos no assento de passageiro, conhecendo de antemão 
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o risco que corremos viajando com determinado motorista e, apesar disso, insistirmos na 

viagem, já desobedecemos a um outro imperativo hipotético pragmático, isto é, ao conselho 

de outrem ou ao aviso de nossa própria consciência que nos ordena cautela quando 

viajamos de carro.  

 Em que categoria devemos incluir um mandamento como “Não deves fazer 

promessas enganadoras”? Kant adverte que, dependendo do tipo de raciocínio, podemos 

transformar qualquer imperativo da moralidade, que é necessariamente categórico, em 

imperativo hipotético. Se pensamos que não devemos fazer promessas enganadoras para 

evitar perder a credibilidade e o crédito na praça, desvirtuamos um imperativo categórico 

moral, pois fomos apenas honestos conforme o dever e não por dever.  

   Resumindo, os princípios, isto é, as máximas pelas quais as pessoas orientam suas 

ações, dividem-se em empíricos  e racionais: os primeiros são os imperativos hipotéticos; 

apenas os segundos servem para fundar leis morais que se formalizam em regras e leis 

práticas, quer dizer, em imperativos categóricos. O princípio empírico mais condenável é o 

da felicidade própria, principalmente porque a experiência contradiz a suposição de que o 

bem-estar se rege sempre pelas boas obras; nem sempre o homem feliz é necessariamente 

virtuoso. Entre os princípios racionais da moralidade, o preferível é o da perfeição, embora, 

seja difícil de ser explicado sem se recorrer a princípios empíricos, sujeitos à subjetividade. 

O imperativo categórico por excelência, para Kant (1984:223), apresenta a seguinte 

formulação: Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que 

ela se torne lei universal. 

 Para finalizar, Kant estabelece a distinção entre a autonomia e a heteronímia da 

vontade. O ideal seria que nossa vontade, além de boa, fosse autônoma. É difícil imaginar 

que esse tipo de vontade possa existir porque sempre agimos na dependência de outras 

vontades: 

Quando a vontade busca a lei, que deve determiná-la, em qualquer outro 

ponto que não seja a aptidão de suas máximas para a sua própria legislação universal, 

quando, portanto, passando além de si mesma, busca essa lei na natureza de qualquer 

dos seus objetos, o resultado é então sempre a heteronímia. Não é a vontade que então 

se dá a lei a si mesma, mas é sim o objeto que dá a lei à vontade pela sua relação com 

ela. Esta relação, quer assente na inclinação, quer em representações da razão, só pode 

tornar possíveis imperativos hipotéticos: devo fazer alguma coisa porque quero 
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qualquer outra coisa. Ao contrário, o imperativo moral, e portanto categórico, diz: 

devo agir desta ou daquela maneira, mesmo que não quisesse outra coisa. Por 

exemplo, aquele diz: não devo mentir, se quero continuar a ser honrado; este porém 

diz: não devo mentir, ainda que o mentir me não trouxesse a menor vergonha. 

 (Kant, 1984: 239)  

2.2 A Questão do Código de Ética 

A ética aristotélica pode ser sintetizada em uma fórmula: o bem comum, a 

felicidade da pólis; a kantiana nas expressões: consciência moral, dever e vontade. Ambas 

preconizam uma concepção racionalista: o homem é um ser racional, superior, capaz de 

agir dentro de parâmetros que, para Kant, se encontram na própria razão e que, para 

Aristóteles, são decididos pela comunidade e transmitidos pela educação ao cidadão. O 

primeiro acredita que a vontade, isto é, o caráter dirigido por máximas voltadas para o bem 

que é personificado no dever, deve ser suficiente para uma vida ética: a consciência 

humana legisla e as máximas que adota para si, se seu caráter for bom, são passíveis de 

serem adotadas por todos; o segundo coloca o empenho do indivíduo em prol da 

comunidade como elemento fundamental para a conquista de sua felicidade que só é 

suprema quando visa ao bem-estar coletivo: o agir virtuoso se caracteriza não só por aquilo 

que torna o homem feliz, mas pela relação com os outros, ou seja, pela vida social. É 

justamente do agir ético no trabalho que passamos a tratar. 

2.2.1 A felicidade na profissão 

Rios43  discute assim a questão da ética aplicada: 

O que faz a ética na profissão? Sendo uma reflexão de caráter crítico, trará à 

luz a atuação que os indivíduos têm no espaço de seu trabalho na perspectiva da 

construção da felicidade. Trabalhar para ser feliz, para fazer a felicidade, proporcionar 

a felicidade, não como uma coisa que se entrega, mas algo que se constrói 

coletivamente.  

(Rios, 1997:42) 

                                                 
43 RIOS, T.A. A dimensão ética da profissão (38 - 43), in HYPNOE ano 2 / nº 3 – ETHOS, ÉTICA. SP:   
  EDUC: Palas Athena, 1997. 
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É verdade que Rios trata da ética do profissional ligado à educação, no entanto, o 

que se almeja quando se tem a visão do ser humano na sua inteireza, independente de sua 

profissão, permanece o mesmo: ser feliz. Nessa perspectiva, a felicidade constrói-se 

coletivamente no trabalho e pelo trabalho. O educador, em particular o professor, parece ter 

privilégios: ele pode ser feliz e ajudar a construção da felicidade de quem é orientado por 

ele; o resultado de seu trabalho é visível em outros seres humanos. Também para os 

profissionais da área da saúde o agir ético é construído coletivamente. Quando se 

consideram, no entanto, outras profissões, aparentemente não humanitárias, parece mais 

difícil unir o trabalho ao ideal de felicidade.  

Para Aristóteles, a felicidade suprema está na realização do bem coletivo; o 

bancário e outros empregados da esfera burocrática empresarial também contribuem para 

essa “construção da felicidade”. O que sucede, muitas vezes, é que, pelos tipos de 

atividades desempenhadas, é difícil que percebam a importância do que fazem. O fato de se 

considerarem “descartáveis”, de não terem perspectiva de progressão na carreira e de não 

terem, muitas vezes, a formação exigida para o desempenho de diferentes “papéis” 

transforma-os em servos com semelhanças aos das cidades-estado da Grécia antiga de 

quem se cobrava a simples realização de tarefas e não se exigia excelência nas virtudes, já 

que existia a crença de que não as possuíam bem desenvolvidas, conforme a visão 

aristotélica de que as virtudes participam da alma dos dominados, apenas como deve ser 

exigido da função que cada um exerce, enquanto  os dirigentes devem ter a virtude ética por 

inteiro. 

Na dimensão da ética kantiana, a possibilidade de realização profissional e, 

consequentemente, de felicidade para o bancário, está na satisfação pelo cumprimento dos 

princípios de conduta, melhor ainda se forem cumpridos por dever e não conforme o dever.. 

Pois, como afirma Kant, os que têm boa índole, isto é, uma vontade boa, agem por dever. A 

recompensa, isto é, a felicidade que se pode almejar, nesses casos, é a segurança que toda 

classe-que-vive-do-trabalho almeja.  

2.2.2 A Deontologia 

O termo “deontologia”, derivado do grego déon e lógos (dever + ciência), foi criado 

por J.Bentham, em 1843, para designar o estudo empírico das normas de grupos ou de 
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situações sociais específicas. De acordo com o Dicionário de Ética e Filosofia Moral44 

(2003:405) o uso dessa noção rapidamente circunscreveu-se ao domínio profissional e faz 

alusão, na linguagem corrente, ao conjunto dos deveres ligados ao exercício de uma 

profissão. Esses deveres, que repousam sobre uma prática e valores partilhados, têm sua 

origem na dissimetria inicial do encontro entre o profissional detentor de uma competência 

técnica que lhe confere um poder exorbitante e o usuário que, por esse fato, acha-se sob 

sua dependência.  

 A dissimetria, apontada pelo dicionário, existe, no caso específico dos códigos que 

normatizam a conduta do banco e de seus empregados, em vários níveis. Não é simétrico o 

relacionamento entre uma instituição e seus funcionários, nem entre a instituição e seus 

clientes e os outros segmentos da sociedade. Aliás, sem dissimetria não existiria 

necessidade de codificação de normas de conduta. Se os seres humanos fossem sempre 

racionais e fizessem uso de sua vontade autônoma voltada para o bem, a felicidade seria 

alcançada por todos indistintamente, pois seus imperativos seriam sempre categóricos de tal 

forma que não existiria injustiça. Como todos concordamos com o caráter utópico dessa 

pressuposição, as normas que nos conduzem na vida privada, social e profissional precisam 

ser editadas com clareza, a fim de que o princípio da justiça governe nossos 

relacionamentos. 

 No campo das profissões, a deontologia especializa-se no intuito mais de impor uma 

resposta nas situações problemáticas que o profissional pode enfrentar no exercício de sua 

profissão do que a expor e a arbitrar os dilemas morais que essas situações podem 

engendrar. Dicionário de Ética e Filosofia Moral (2003:405) 

Segundo Langaro45 (1992:15), é de constatação prática que os dispositivos do 

código de ética ou dos respectivos estatutos são omissos quanto às soluções de 

perplexidades que afligem a vida profissional ou funcional. Resta saber se existem códigos 

que apresentam como meta solucionar problemas de quem trabalha ou se a preocupação 

real é com a imagem que a empresa deseja ostentar para os setores da sociedade que, direta 

ou indiretamente, se ligam a ela. 

                                                 
44 CANTO-SPERBER, M. Org. Dicionário de Ética e Filosofia Moral. São Leopoldo. RS: Editora Unisinos, 
2003. 
45 LANGARO, Luiz Lima. Curso de deontologia jurídica. SP: Saraiva, 1992. 
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Outra questão que se apresenta é a de que os códigos de ética profissionais são 

códigos de conduta moral, com enunciados meramente prescritivos. No entanto, os códigos 

que estudamos, todos, sem exceção, apresentam princípios que, para Kant, são 

representações de leis e valores que são virtudes, algumas remontando a Aristóteles e outras 

específicas de nossos tempos, decorrentes da esfera administrativo-financeira em que se 

encontram inseridos. 

Há muitos equívocos na consideração da ética profissional. Fala-se em ética 

profissional e remete-se aos códigos, que recebem a denominação de “código de 

ética”. Na verdade, eles não são códigos de ética. Os códigos são de moral – 

normativos, prescritivos, indicadores de competências muitas vezes equivocadas e 

corporativistas, e garantidores de interesses discutíveis e escusos. 

 (Rios, 1997:42) 

Rios tem razão quando denuncia o corporativismo dos códigos de ética 

profissional; aliás, os códigos de ética de nossas instituições bancárias reservam um item  

específico relativo à conduta no relacionamento com os concorrentes. São cavalheiros que 

resguardam seus cofres e sua própria privacidade e que, sabidamente, organizam-se para 

defender interesses comuns, apesar de, no item relativo ao relacionamento com o governo, 

afirmarem outra coisa. Formam um verdadeiro “campo social”, inserido no econômico, 

constituindo o que Rodrigues46 classifica de “instituição social com esfera de legitimidade”. 

Essa legitimidade é capaz de impor discursos e práticas dentro de seu domínio de 

competência. A legitimidade de um campo social, afirma Rodrigues (1997:143), incide 

sobre todo processo de institucionalização dos valores que lhe são próprios, desde a sua 

criação e gestão até a sua inculcação e sanção. A dimensão originária de uma instituição 

é, por conseguinte, uma axiologia, uma hierarquia ordenada de valores. 

Legalidade, transparência, moralidade, impessoalidade, justiça, responsabilidade, 

confiança, civilidade e respeito são alguns dos valores e princípios que regem os códigos de 

ética bancários, exigidos das entidades financeiras, dos dirigentes e dos funcionários. É 

evidente que a ética dos negócios leva em consideração a necessidade de ganhos e de 

lucros. Seus princípios, por mais que sejam formulados de forma apodítica com a aparência 

                                                 
46 RODRIGUES, A.D. Estratégias da Comunicação: Questão Comunicacional e Formas de Sociabilidade. 
Lisboa: Editorial Presença, 1997. 
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de imperativos categóricos, não podem ser transformados em mandamentos universais, pois 

não se separam nunca da realidade concreta do mundo das finanças, esfera social 

legitimada com prerrogativas para estabelecer sua própria axiologia. Caso contrário, os 

bancos não sobreviveriam.  

2.2.2.1 O papel do cristianismo 

Apesar da constituição de campos sociais que acabam criando sua própria ética, a 

sociedade como um todo necessita de justificativas para aceitar  desvios das duas éticas 

consideradas inerentes à dignidade do ser humano: a aristotélica e a kantiana. O 

cristianismo, cujos preceitos éticos, pelo menos na “fachada”, orientam a sociedade do 

ocidente, por sua vez, legitima as reflexões dos dois filósofos preocupados 

indubitavelmente com a promoção do bem do indivíduo e do grupo social. No campo da 

sociologia, é  possível entender a conciliação do lucro com o cristianismo, quando lemos A 

Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo47, de Weber (2003:9) que redimensiona a 

visão do capitalismo afirmando, por exemplo, que  o desejo de ganho ilimitado não se 

identifica nem um pouco com o capitalismo, e muito menos com o espírito do capitalismo. 

O capitalismo pode até identificar-se com uma restrição desse impulso racional.  

Também, na Torá,  existe uma preocupação rotineira com o dinheiro e o lucro: os 

judeus não devem, é verdade, emprestar a juros para os irmãos, mas é permitido emprestar 

a juros para os não-judeus. Na fase final da pesquisa, tivemos acesso a uma obra que não 

constava da bibliografia inicial: Os Judeus, o Dinheiro e o Mundo48 com a chancela do 

prefácio do Rabino Henry Sobel que atesta a pertinência de sua leitura: quem o lê com 

atenção e isenção descobre nele interessantes explicações para a imagem distorcida do 

judeu que se formou na mente de tantas pessoas e talvez até se sinta impelido a rever seus 

(pré)conceitos. Pois bem, Jacques Attali ataca a posição anti-semita de Weber comprovada, 

                                                 
47 WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 
2003. 
48 ATTALI, Jacques. Os Judeus, o Dinheiro e o Mundo. São Paulo: Futura, 2003. 
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segundo ele, por passagens de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Vale a pena 

citar uma passagem, observando que, o que vier entre aspas, é citação que Attali faz de 

Weber: 

Weber é um dos primeiros a ligar a força do capitalismo à sociedade 

religiosa, ao passo que, antes dele, muitos viam no dinheiro o libertador do 

obscurantismo teológico. E em particular, escreve ele, o judaísmo “teve uma 

importância histórica decisiva no desenvolvimento da ética ocidental em matéria de 

economia”. 

Decisiva, sem dúvida, mas acessória, pois no judaísmo, segundo ele, “a 

atividade econômica não se vê promovida ao nível de virtude”; ela é apenas tolerada. 

Enorme erro histórico, e Weber, como veremos, comete alguns outros. Porque, 

continua ele, sempre peremptoriamente, o judaísmo acentua a responsabilidade 

coletiva, ao passo que o capitalismo precisa acionar a responsabilidade individual. 

Para o judaísmo, segundo Weber, não existe ambição privada, distinta do destino 

coletivo: “A busca do aperfeiçoamento individual é subordinada à lógica da redenção 

da coletividade judaica”. Isso leva o judaísmo a praticar um capitalismo especial, 

moralmente condenável. 

Até aqui, o raciocínio é somente falso. 

(Attali, 2003:411) 

Voltando ao próprio Weber (2003:26,27), em seu estudo do espírito do 

capitalismo, ele vai reproduzir os mandamentos de Benjamin Franklin, escritos em 1748,  

que leva o título de Advice to a Young Tradesman. O quadro a seguir traz na primeira 

coluna os mandamentos; na segunda, elaboramos uma síntese desses mandamentos na 

forma de máximas que ajudam a esclarecer a relação do protestantismo com o capitalismo, 

salientando que, nas palavras de Weber, o bom protestante  sabe que Deus ajuda quem cedo 

madruga: 
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Mandamentos Máximas correspondentes 

Lembra-te de que tempo é dinheiro. Ser ágil. Não ser preguiçoso. 

Lembra-te de que o crédito é dinheiro. Ser honrado e confiável. 

Lembra-te de que o dinheiro é de natureza prolífica, procriativa. Ser inventivo e ousado. 

Lembra-te deste ditado: “O bom pagador é dono da bolsa alheia”. Ser bom pagador. 

Guarda-te de pensar que tens tudo o que possuis e de viver de acordo 
com isto. Ser ambicioso. 

Por seis libras anuais, poderás ter cem libras, uma vez que sejas um 
homem de conhecida prudência e honestidade. Ser prudente e honesto. 

Aquele que gasta inutilmente um groat49 por dia, desperdiça mais de 
seis libras por ano, que é o preço de cem libras. Não ser esbanjador. 

Aquele que desperdiça o valor de um groat  do seu tempo por dia, um 
dia após outro, desperdiça o privilégio de usar cem libras todos os dias. Ser previdente e investidor. 

Aquele que inutilmente perde o valor de cinco xelins, perde cinco 
xelins e poderá, com a mesma prudência, atirar ao mar cinco xelins. Não ser esbanjador. 

Aquele que perde cinco xelins, não perde somente esta soma, mas todo 
o proveito que dela poderia ser tirado investindo-a, e quando um jovem 

se tornar velho, integraria uma considerável soma de dinheiro. 

Ser previdente. Não ser 
esbanjador. 

Por estranho que possa parecer, é de dinheiro que se trata aqui e dos conceitos 

éticos ligados a ele e que são seriamente levados em consideração por seitas protestantes, 

inicialmente de origem calvinista. Teríamos, no desconhecimento dos “mandamentos” de 

Franklin, uma possível explicação do aparente descaso de muitos católicos pelo acúmulo de 

capital.  Segundo Weber, os católicos, muitas vezes, desprezam o dinheiro, ou melhor, não 

se esforçam por obtê-lo, nem por conservá-lo e muito menos por fazer com que ele se 

                                                 
49 Observação de Weber: velha moeda inglesa de prata, cujo valor era de 4 pence. 
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reproduza. Não é à toa que um dos versículos do Sermão da Montanha50  mais repetido 

pelos católicos reza: Porque vos preocupais com o vestuário? Olhai como crescem os lírios 

do campo! Não trabalham nem fiam. Pois Eu vos digo: Nem Salomão, em toda a sua 

magnificência, se vestiu como qualquer deles; e que um dos ditados mais ouvidos é : Deus 

há de prover… e uma passagem bíblica constantemente valorizada é a que relata a 

dificuldade de se passar pelo fundo de uma agulha carregando bagagens em excesso. No 

entanto, acabamos por esquecer que em algumas parábolas51 do Novo Testamento são 

claramente discutidas questões ligadas ao trabalho, ao salário e ao lucro. 

2.2.2.2 As Forças Normativas  

Segundo D’Iribarne52(2003:521-523), atualmente, grandes empresas apresentam-

se como instância de criação de referências éticas e passam a ser um lugar que se presta a 

comportamentos éticos. O desejo de usar melhor a capacidade de seus empregados e de 

conhecê-los também melhor leva ao aprimoramento dos métodos de enquadramento de seu 

pessoal. Outro motivo é que o controle severo sobre os empregados acaba criando uma 

imagem negativa da empresa que prefere ser reconhecida como um lugar de forte referência 

identitária, onde  valores são partilhados e não apenas interesses comuns. A preocupação de 

caráter mais humanista acaba por se misturar, em graus diversos, a uma utilização 

instrumental de referências éticas.  

Ao lado do objetivo de otimização do trabalho na empresa que compartilha valores 

com seus funcionários, também existe a necessidade premente da construção de uma 

imagem positiva junto à sociedade. A verdade é que os meios de comunicação têm tal 

poder de penetração que qualquer  tipo de conduta empresarial irresponsável acaba sendo 

denunciada. Os escândalos envolvendo instituições financeiras são manchetes em todos os 

noticiários. 

Acreditamos serem estes os motivos mais relevantes para os atuais códigos de 

ética empresariais. As empresas, alega D’Iribarne,   

                                                 
50 Sermão proferido por Cristo no Novo Testamento que define um código de conduta cristão. 
51 Um exemplo é a Parábola dos dez marcos. Evangelho de Lucas. Cap. 19, vers. 11 a 27. 
52 D’IRIBARNE, P. Empresa: éticas de empresa e mundialização. In Dicionário de ÉTICA E DE Filosofia 
Moral vol. 1. Org: Canto-Sperber, M. R. São Leopoldo, RS: Editora Unisinos, 2003 (p. 521-523) 
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não são apenas ameaçadas de processo quando tomam liberdades com a lei, 

como também são convidadas com uma insistência cada vez maior a uma conduta 

respeitosa dos princípios éticos, mesmo onde são juridicamente inatacáveis, e correm 

o risco de perda de uma parte de seus clientes, ou mesmo de boicote, no caso de 

campanhas de denúncia. A redação e a promulgação de códigos de conduta, de cartas 

de princípios e programas de formação destinados a inculcar os valores da empresa, 

especialmente quando estes se opõem aos valores em curso na sociedade circundante, 

e a instalação de sistemas de controle do respeito às regras em curso na empresa são 

vistos como alguns dos meios para cumprir esse papel.  

(D’Iribarne, 2003:521-523) 

 Uma tarefa como a de elaborar um código de ética exige de seus redatores muito 

mais que o domínio da modalidade escrita culta da língua. É fundamental que conheçam o 

contexto da instituição, seus interesses, a tendência de sua expansão no tempo e no espaço 

para que o código seja abrangente, bem direcionado, reflita a missão da instituição e que, 

mesmo que  coloque seus interesses em primeiro lugar, consiga preservar a dignidade de 

seus funcionários que são os destinatários diretos das normas expressas. 

Parizeau53 (2003) dá o nome de forças normativas, que interferem na redação dos 

códigos, à economia, ao desenvolvimento científico e ao direito. É verdade que, repetidas 

vezes, surgem confrontos entre o que prega um princípio ético e o que exige a economia 

que, em determinados momentos, privilegia um setor e menospreza outro, deixando de 

atentar para o homem que participa como profissional, justificando que o sacrifício de 

setores inteiros será superado pelo fortalecimento das instituições que são responsáveis por 

um número elevado de beneficiários. O que se pratica, por mais que se diga o contrário, é a 

hierarquização de interesses da instituição em detrimento do indivíduo e do profissional.  

A longa citação de Parizeau é de leitura obrigatória para se entender a ética 

aplicada às profissões: 

A ética profissional se apresenta como um campo de interrogações éticas 

muito amplo, na medida em que abrange, a priori, todos os setores profissionais de 

nossas sociedades industrializadas. Historicamente, nossas sociedades apóiam-se 

sobre três forças normativas que convergem ou se opõem: em primeiro lugar, a 

                                                 
53 PARIZEAU, M-H. in Dicionário de Ética e Filosofia Moral. Editora Unisinos, 2003. 
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economia, que fornece valores (eficácia, rendimento, concorrência) e também uma 

racionalidade segundo a qual tudo se avalia em termos de custos/benefícios; em 

segundo, o desenvolvimento tecnocientífico, que, pelo uso de uma racionalidade de 

tipo operatório, fornece procedimentos e meios à economia; em terceiro, o direito, 

que, ao regulamentar as relações sociais, estabelece normas e interdições. Ora, em 

nossas sociedades, a estreita interação entre economia e tecnociências induz um 

deslocamento dos empregos para o setor dos serviços (o setor terciário), abrangendo 

mais de dois terços dos empregos. Esse setor requer competências especializadas, que 

correspondem com muita freqüência a um campo de práticas específicas ou mesmo 

reservadas, isto é, profissionais. Esse fenômeno de profissionalização da esfera do 

trabalho exige regras internas a cada profissão, que se exprimem por várias 

modalidades: as boas práticas, que são geralmente regras técnicas; a deontologia e os 

códigos de ética, que determinam os valores profissionais bem como os direitos e as 

responsabilidades associadas à prática profissional; o código de deontologia, que 

inclui, além dos princípios, procedimentos de organização da profissão e disposições 

legais para julgar atos derrogatórios.   

                                                                      (Parizeau, 2003: 596) 

As regras de destreza ou imperativos técnicos de que trata Kant54 - específicos de 

cada atividade - são os que regem os códigos de ética na área financeira que se baseiam em 

valores não mais políticos, como desejava Aristóteles, mas em valores específicos da 

economia: eficácia, rendimento e concorrência. Resta saber se quem age objetivando, de 

acordo com Parizeau (2003), a eficácia (que não admite  desempenho deficitário), o 

rendimento (que visa obrigatoriamente ao lucro) e a concorrência (que exige a 

suplantação do outro), age por dever, conforme o dever ou contra o dever. Para Kant, quem 

age contra o dever tem uma índole má, quem age conforme o dever é egoísta, só é honrado 

aquele que age por dever. É claro que as instituições financeiras, por questão vital de 

sobrevivência, precisam de credibilidade e de honradez. A sólida reputação é garantia de 

permanência no Mercado.  

A solução encontrada pelas instituições que tratam das finanças de modo geral tem 

se baseado, na modernidade, na autonomização dos campos sociais como conseqüência da 

ruptura da ordem totalizante que era imposta pela força normativa da religião que imperou 

                                                 
54 Vide p. 44 deste volume. 
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durante séculos. Para Rodrigues (1997:143) que considera a modernidade já presente, ainda 

que de forma virtual e embrionária, nas sociedades mais antigas, a aceleração do fim da 

hegemonia religiosa se dá a partir do século XIV, quando se assiste à intensificação do 

processo de fragmentação do tecido social numa multiplicidade de esferas de legitimidade.  

Cada campo social legitimado acaba criando seus próprios valores que direcionam 

um agir ético específico, uma deontologia particular onde os deveres, por contraditórios que 

pareçam a uma mentalidade não contemporânea, são aceitos pelos cidadãos e pela pólis do 

século XXI. 

2.2.2.3  O Modelo do Código de Ética Bancário 

Alguns autores não concordam com esta denominação e preferem o título de 

códigos de conduta, justificando que contêm normas de comportamento especificamente 

profissionais. Seria a ética hoje uma simples listagem das convenções sociais provisórias? 

indaga Álvaro Valls55. Contudo, a primeira leitura desses códigos já descarta, pela forma 

como foram elaborados, que tratem apenas de conduta porque, além dela, eles tratam de 

princípios morais, de virtudes e valores, da própria eticidade, enfim.  

O modo de veicular princípios, valores e normas é tão importante quanto o seu 

conteúdo. A análise comparativa dos códigos de ética bancários apresentada na Terceira 

Parte da tese leva em consideração o gênero56 em que os códigos são vazados no que se 

refere à sua organização composicional, ao seu estilo e também no que se refere ao 

conteúdo. Nesse sentido, a apresentação do modelo que orienta sua redação pode ser 

esclarecedor. 

 

 

                                                 
55 VALLS, Álvaro L.M. O que é ética. Coleção Primeiros Passos. S.P.: Brasiliense, 2003.  
 

56 Concepção de gênero discursivo (que discutimos no 5° capítulo) apresentada por Bakhtin, M. Estética da 
Criação Verbal.  
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A exigência do Banco Central de que todas as instituições bancárias aprovem e 

divulguem seu código de ética acarreta naturalmente a preocupação quanto à forma 

adequada de apresentação dos princípios, dos valores e das normas. Cada banco encarrega 

uma equipe que se responsabiliza pela redação do código. Existem atualmente à sua 

disposição modelos que servem de orientação e publicações que discutem as questões da 

ética aplicada às finanças.  

Daineze (2004:19) adverte que o código de ética pode ter ou não uma função 

benéfica para as instituições,  quando são um instrumento de inspiração e orientação ética, 

os códigos de ética empresarial podem realmente agregar valor às relações e à imagem da 

organização. Porém, quando um instrumento de controle de conduta, com caráter 

disciplinar, eles se aproximam dos códigos legais, perdendo seu sentido. Para a autora, as 

questões que devem ser tratadas na redação dos códigos, são as seguintes: a) valores, visão, 

missão e princípios que delineiam a identidade organizacional; b) respeito às leis e à 

moralidade vigentes no país; c) transparência nos balanços e demonstrações financeiras aos 

acionistas e na comunicação com a sociedade; d) conflitos de interesses entre empresa e 

seus stakeholders57; e) responsabilidade social e respeito ao meio ambiente; f) utilização de 

informações privilegiadas; g) diversidade e segurança no ambiente de trabalho; h) 

relacionamento com órgãos públicos, imprensa, clientes, funcionários, fornecedores, 

investidores, comunidade e concorrentes; e i) implantação e compliance58. 

Destacamos o item que trata dos diversos relacionamentos que uma empresa, 

especificamente uma instituição financeira, estabelece dentro e fora dela. Os 

relacionamentos básicos, apresentados por Daineze (2004:08-15), que uma instituição 

mantém devem ser contemplados nos códigos da forma que se segue: 

� com clientes: compromisso com o atendimento às suas necessidades e 

expectativas, com a disponibilização de informações corretas e precisas sobre a organização 

com honestidade, respeito e transparência;  

                                                 
57 Outras organizações ou pessoas envolvidas com a instituição. 
58 Dever de cumprir, de estar em conformidade e fazer cumprir regulamentos internos e externos impostos às  
atividades da instituição. 
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� com investidores59: transparência nas relações com o mercado e respeito aos 

direitos dos acionistas minoritários; 

� com funcionários: preocupação com questões morais, como relações 

hierárquicas, políticas de privacidade, conflitos de interesses, atividades paralelas, 

informações confidenciais e privilegiadas, utilização dos recursos da organização, saúde e 

segurança no trabalho, entre muitas outras. 

� com o governo: cautela na abordagem das relações com o setor público. 

Necessidade de imparcialidade no tratamento dos assuntos e interesses da organização no 

relacionamento com os órgãos públicos, bem como a proibição de doações ou pagamento 

de propinas com o intuito de influenciar ou agilizar decisões governamentais;  

� com fornecedores: oportunidades iguais de competição entre eles e cumprimento 

rigoroso dos acordos estabelecidos com os mesmos;  

� com concorrentes: cuidado quanto à disseminação de informações falsas com o 

intuito de denegrir a imagem dos concorrentes, à espionagem industrial e à apropriação de 

informações sigilosas de outras empresas através da contratação de seus funcionários; 

� com a comunidade e o meio ambiente: engajamento na busca do progresso 

econômico e bem-estar social da comunidade, gestão voltada para o desenvolvimento 

sustentável, e respeito à identidade cultural;  

� com a imprensa: compromisso em manter um canal aberto, por meio do qual 

disponibilize todas as informações necessárias ao esclarecimento e divulgação de suas 

atividades.  

 A nítida preocupação dos códigos de ética bancários com a imagem institucional 

transparece nas orientações de Daineze (2004). O mesmo não acontece com os dois 

códigos de nosso corpus de controle: o Código de Conduta do Banco Central Europeu e o 

Código de Conduta do Banco de Portugal, cujos textos encontram-se no volume 2 da 

tese60. Eles aproximam-se mais de um instrumento de controle de conduta, com caráter 

disciplinar, conforme afirma Daineze. A preferência pelo termo “conduta”, ao invés de 

“ética”, na denominação do código, já revela a linha seguida pelas duas instituições 

européias. 
                                                 
59 Essas relações têm merecido atenção especial após os escândalos de fraudes financeiras envolvendo 
grandes corporações norte americanas desde o final de 2001. 
60 vide p. 28 à 33 do volume 2. 
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Conclusão 

Nosso intuito, na Primeira Parte, foi fornecer elementos para a contextualização 

cultural tanto ampla quanto restrita dos códigos de ética. O que apresentamos foi o cenário, 

ou seja, o pano de fundo da pesquisa. Realizamos um percurso no tempo, no espaço e no 

pensamento ético, selecionando para a tarefa, por exemplo, alguns textos legais do Antigo 

Oriente, que têm como representantes mais importantes o Código de Hamurábi  (séc. XVIII 

a.C.), descoberto em Susa, em 1901, cuja administração era coerente com seus princípios 

materialistas e os Dez Mandamentos, comunicados por Javé a Moisés (séc. XIII a.C.), 

alguns séculos depois. Apesar de o primeiro apresentar uma correspondência por vezes até 

literal com leis isoladas do Antigo Testamento, conforme afirma Crüsemann61 (2002: 24-

25), não queremos correr o risco de simplificar aproximando os dois textos. Na realidade, 

apenas especialistas da área podem chegar a conclusões aprofundadas.  

Recorremos, pois, a Crüsemann (2002) ao afirmarmos que o primeiro código trata 

de leis concretas, mais semelhantes à jurisprudência acumulada durante séculos e que não 

foram ditadas ao rei Hamurábi por divindades. Não se trata de imperativos categóricos, de 

princípios fundamentais de conduta para o ser humano. Não se trata de leis divinas, mas de 

instituições reais. A ordem  que transparece nessas leis e sua codificação através do rei, não 

remonta diretamente ao poder dos deuses e também não está submissa ao seu poderio e à 

sua arbitrariedade. É a instituição real que confere um caráter coercitivo às leis. No caso 

específico dos Dez Mandamentos, as leis são comunicadas por Deus a Moisés no Sinai 

(Horeb). Moisés, por seu turno, comunica-as a Israel, mostrando as tábuas de pedra 

gravadas pelo próprio Deus. Trata-se, portanto, de leis divinas que são comunicadas através 

de uma figura humana.  

Muitas são as distinções que podem ser feitas entre os dois códigos. As mais 

importantes, para nós,  são o quadro de legislação e de transmissão. Quem legisla no código 

de Hamurábi é o próprio Hamurábi. Apesar de também ser o compilador das leis mais 

antigas, é dele que emanam o poder e a justiça. Quem legisla nos Dez Mandamentos é 

Deus. Moisés é apenas o transmissor para o povo judeu que estava a caminho da Terra 

Prometida.  

                                                 
61 CRÜSEMANN, F. A Torá. Trad: Reimer, H. Petrópolis: Editora Vozes, 2002. 



 60 

No que diz respeito à Constituição de Atenas, Sólon é o porta-voz do povo 

ateniense, legisla por eles, tem ascendência sobre eles, mas não abusa de seu poder de 

legislar. Ele, de acordo com o depoimento de Aristóteles62, ocupa a posição não porque seja 

intermediário da divindade ou tenha poder real, mas porque tem sabedoria e ascendência 

sobre seus concidadãos. Por último, no Código de Bom-tom, J.I. Roquette é representante 

de um grupo que se preocupa em estabelecer regras e modelos de sociabilidade, como ser 

polido, cortês, bem-educado, isto é, como ter acesso à vida das pessoas refinadas. Ele é 

apenas um compilador de regras existentes no convívio social de seu tempo, coisas de 

somenos importância se cotejadas com as normas de conduta estabelecidas pelos grandes 

códigos, mas que também têm seu papel, se levarmos em consideração a interação 

estabelecida entre enunciador e enunciatários diferente das demais, principalmente pelo 

tom de paternalismo adotado e pela prescrição de regras na forma de conselhos e 

advertências.  

No que se refere ao pensamento ético, selecionamos Aristóteles e Kant, dois 

filósofos cujas lições continuam atuais, iluminando gerações e gerações durante séculos. 

Para Aristóteles, o cidadão – destinatário de  sua ética – precisava ter uma origem 

ilustre. A maioria da população que trabalhava, e isso incluía os escravos que, por exemplo, 

também eram músicos, para não termos a impressão de que a plebe era composta 

exclusivamente por trabalhadores braçais, não merecia a atenção do Estagirita. A 

democracia ateniense era para poucos que tinham o privilégio da cidadania. Por que, então, 

escolher as idéias de Aristóteles no campo da ética, se ele próprio parece tão antiético a 

ponto de ignorar a maioria e privilegiar apenas alguns varões ilustres? Simplesmente 

descartando as limitações que ele impôs ao seu ideal de democracia que já tinha, em parte, 

usufruído de Platão e expandi-lo de tal forma que abarque qualquer ser humano. 

Declarando isso, já estamos pisando em solo kantiano que preconiza a todo ser dotado de 

razão a faculdade de legislar. 

Kant, cujo bicentenário da morte foi recentemente comemorado, acreditava no 

caráter, na vontade de cada ser humano dotado de razão. Para ele, todo e qualquer ser 

racional, desde que tivesse caráter, isto é, uma vontade que fosse boa, teria condições de 

legislar para si e para os outros, pois sabe o que é bom e o que é mau para si e para o resto 

                                                 
62 Vide p. 17. 
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da humanidade. É a vontade férrea do homem que torna possível uma vida digna e com 

liberdade para todos. Todos podemos, basta querermos, já que temos o livre arbítrio e, por 

isso, devemos escolher o bem. No entanto, o mesmo livre arbítrio nos possibilita escolher o 

mal, se é essa direção que queremos dar a nossos atos. Que responsabilidade tremenda, 

enunciada dessa forma por Kant: Age de tal maneira que possas ao mesmo tempo querer 

que a máxima da tua vontade se torne lei universal63. 

Também fizemos uma incursão às instituições financeiras e à sua representante, a 

Febraban64. O discurso de posse de seu atual presidente, Márcio Cypriano, acaba por 

remeter à questão da ética de Aristóteles que em Política trata do ideal da democracia 

ateniense e limita a cidadania a um seleto grupo.  

Levar serviços bancários até aquele que não tinha acesso a Bancos 

significa melhorar a condição social e econômica dessa pessoa. Com um Banco 

ao seu lado ela pode poupar. Pode tomar dinheiro emprestado. Pode pagar suas 

contas e receber pensões ou aposentadorias sem o custo de deslocar-se, às vezes 

por dezenas de quilômetros, para outra cidade. 

Esse cidadão, em resumo, ganha um endereço financeiro. Torna-se um 

cidadão pleno. Estamos tratando aqui de mais de 15 milhões de pessoas 

imediatamente beneficiadas. Estamos falando de um processo extenso e 

profundo de inclusão social. De abertura de oportunidades, novos negócios, 

progresso econômico. Progresso social. 

                                                                                   (Cypriano, 19/03/2004) 

São diferentes os conceitos de cidadania apresentados por Aristóteles e por 

Cypriano. Quem é mais “ético”?  Aristóteles que excluía grande parte da população, 

principalmente a classe trabalhadora, de sua democracia e proclamava que a categoria de 

cidadão era para poucos, ou o presidente da Febraban que inclui todo ser humano na 

categoria de cidadão desde que abra uma conta em um banco?  

Para Cypriano, o ideal de felicidade, de realização a que todo ser humano almeja, 

passa pela abertura de uma conta bancária, não importando qual o valor do depósito, afinal 

é a conta no banco que promove qualquer pessoa à categoria de cidadão. Se analisarmos a 

                                                 
63 Vide p. 45. 
64 Federação Brasileira das Associações de Bancos 
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questão do ponto de vista adotado pelo banqueiro, veremos que ele não deixa de ter razão, 

Afinal o ideal de felicidade, na ética contemporânea, é o da inclusão social que possibilita a 

todo ser humano o direito a uma vida digna.  

A ética atualmente nas instituições financeiras é uma questão de sobrevivência, é 

portanto, um “ajuste-para-dentro”. No entanto, pela necessidade de fornecer  uma satisfação 

para a sociedade, também é um “ajuste-para-fora”. De qualquer forma, ela não se deixa 

confundir com a ética do indivíduo, pois o ideal de felicidade do homem comum não 

coincide com o ideal de sucesso financeiro que faz a saúde e garante a “felicidade” das 

instituições. O homem em seu trabalho, em outras palavras, a classe-que-vive-do-trabalho, 

precisa ter um comportamento ético seja por dever ou  conforme o dever, e  a observância 

do código de ética profissional é ponto pacífico, isso não se discute. O que deve acontecer 

em outras instâncias a que não tem acesso, não compete a ele decidir ou opinar e acaba 

assistindo impotente, por exemplo, aos grandes escândalos financeiros.  

É aí que vemos a heteronímia da vontade de que trata Kant: de que vale a vontade 

do indivíduo de agir segundo os ditames de sua razão que considera reta se os caminhos 

traçados pela instituição não coincidem com sua representação de princípios e de valores? 

A instituição tem, é verdade, poder para despedir seus funcionários que não seguem as 

normas de conduta estabelecidos em seu código de ética. Mas sua ética é outra, pois segue 

princípios e norteia-se por valores que não se voltam para o indivíduo, mas para ela própria. 

Ela, como campo social legitimado, cria sua própria axiologia.  

O ávido desejo do mais vergonhoso lucro parece ser o vício comum a todos os 

corações degradados, afirma Aristóteles, na Ética a Nicômaco. Não nos compete julgar as 

instituições bancárias e, muito menos, seus dirigentes. O pensamento aristotélico, o 

puritanismo e a franciscania que vigiam outrora (por força das circunstâncias?) não se 

coadunam com o modo de vida capitalista e o fato de não se ter uma figura humana a que 

se possam imputar as ações consideradas lesivas à classe-que-vive-do-trabalho acaba por 

colocar a instituição numa posição quase inatacável. Contudo, o fato de vivermos em uma 

época em que as informações (até mesmo as falsas) são veiculadas com rapidez, e em que a 

imagem da instituição é vital para sua saúde, faz com que a vigilância constante e o cuidado 

com a boa imagem sejam normas constantemente observadas.  
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Divulgar seu código de ética para promover uma imagem de solidez, transparência e 

seriedade é essencial para qualquer instituição, seja ou não da área das finanças. Divulgar o 

que se é e o que se pretende ser e  resguardar-se para que essa imagem seja assegurada é o 

objetivo da ética empresarial que se une à ética profissional numa demonstração de que 

seus funcionários fazem parte de uma comunidade financeira com princípios e valores 

pretensamente voltados para o bem comum. No entanto, como  dinheiro e lucro são 

indiscutivelmente o alvo de qualquer banco, é fundamental, na elaboração dos códigos, a 

sagacidade de porta-vozes autorizados para a consecução de uma tarefa árdua: apresentar, 

ao mesmo tempo, valores e princípios irrepreensíveis praticados pelo banco que sejam 

compatíveis com os valores de qualquer instituição financeira: a eficácia, o rendimento e a 

competitividade no Mercado.  
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SEGUNDA PARTE 

A Constituição do Gênero Código de Ética 

Introdução 

 A comunicação é uma espécie de milagre para Ricoeur, que assim reflete: 

A minha experiência não pode tornar-se directamente a vossa 

experiência. Um acontecimento que pertence a uma corrente de consciência não 

pode transferir-se como tal para outra corrente de consciência. E, no entanto, algo 

se passa de mim para vocês, algo se transfere de uma esfera de vida para outra. 

Este algo não é a experiência enquanto experienciada, mas a sua significação. Eis o 

milagre. A experiência experienciada, como vivida, permanece privada, mas o seu 

sentido, a sua significação torna-se pública. A comunicação é, deste modo, a 

superação da radical não comunicabilidade da experiência vivida enquanto vivida.  

(Ricoeur, 2000:27-8) 

O ser humano precisa se comunicar, interagir com o outro. Isso ele consegue por 

meio de várias linguagens, de diferentes modalidades, que exigem um grau menor ou maior 

de abstração. Watzlawick65 (1999:13) confirma que é óbvio que a comunicação é uma 

condição sine qua non da vida humana e da ordem social. É igualmente óbvio que, desde o 

início da sua existência, o ser humano está envolvido no complexo processo de aquisição 

das regras da comunicação, apenas com uma noção mínima daquilo em que consiste esse 

corpo de regras, esse “calculus” da comunicação humana. 

Os lingüistas, que se voltam para o estudo da língua em uso, concordam que os 

mais diferentes tipos de comunicação entre os falantes se configuram em formas mais ou 

menos estáveis de enunciados que constituem gêneros de discurso. O pensamento de 

Bakhtin66 sobre a constituição dos gêneros é citado frequentemente:  

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão 

sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o caráter 

e os modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas da 
                                                 
65 Watzlawick P., Beavin, P. J., Jackson, D. D. Pragmática da Comunicação Humana.  Trad. Álvaro Cabral. 
SP: Editora Cultrix, 1999. 
66 BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. Tradução, feita a partir do francês, de Maria Ermantina 
Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
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atividade humana, o que não contradiz a unidade nacional de uma língua. A 

utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos 

e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana. 

O enunciado reflete as condições especificas e as finalidades de cada uma dessas 

esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela 

seleção operada nos recursos da língua - recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais -, mas também, e sobretudo, por sua construção composicional. Estes 

três elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundem-se 

indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela 

especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado considerado 

isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora 

seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos 

gêneros do discurso.  

(Bakhtin, 2000:279)  

É incontestável a atual amplidão e complexidade da esfera pública e a especialização 

de seus múltiplos campos de atividade humana. Como conseqüência,  proliferam os mais 

variados gêneros que, ao mesmo tempo que devem corresponder às novas necessidades 

comunicativas, não podem ser estranhos aos falantes que os utilizam. Tudo isso cria 

tensões que se resolvem quase sempre de modo satisfatório pelas adaptações de gêneros 

antigos a novas necessidades. Nosso exemplo é o gênero dos códigos de ética que perdura 

há, pelo menos, três mil anos na modalidade escrita e que, seguramente, foi um dos 

gêneros primários básicos criados por nossos antepassados mais remotos. Antes mesmo do 

diálogo, gênero fundamental para a convivência entre os homens, normas primitivas para a 

manutenção da ordem dos grupos sociais devem ter sido primeiro gritadas antes de 

atingirem o estágio de comunicação padronizada e transmitidas oralmente de geração a 

geração. Concluímos que o que se constitui hoje como código de ética profissional teve sua 

origem nos códigos antigos escritos que, por sua vez,  originaram-se dos primitivos 

códigos orais.  

Para estudar a organização textual dos códigos de ética profissional, procuramos a 

fundamentação em duas vertentes. A primeira é a dos funcionalistas, da linha de Halliday, e 
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a segunda é da lingüística da enunciação, da linha inaugurada por Benveniste67, ambas 

unidas pela preocupação com uma visão pragmática da linguagem.  

Neves68 (1997:6-7), na apresentação de número especial da Revista ALFA, traça 

um retrospecto dos estudos funcionalistas da linguagem  a partir dos integrantes da Escola 

de Praga69 que concebiam a linguagem articulada como um sistema de comunicação, 

preocupavam-se com os seus usos e funções, rejeitavam as barreiras intransponíveis entre 

diacronia e sincronia e preconizavam uma relação dialética entre sistema e uso. 

Consistentemente, desde Praga, continua Neves, os diferentes funcionalistas vão conceber 

a língua como fenômeno primariamente social, com a função básica de servir à 

comunicação. Dessa concepção necessariamente deriva a priorização do nível 

pragmático, a defesa de uma análise que leve em conta a interação entre sistema e uso.  

É de consenso, entre os funcionalistas da linha de Halliday, o reconhecimento de 

três grandes metafunções da linguagem. As três, a textual, a interpessoal e a ideacional ou 

representacional podem ser sintetizadas da seguinte forma:  os falantes interagem para 

produzir significados sobre o mundo e para trocá-los entre si. Os significados, por sua vez, 

são organizados em registros,  a partir do repertório que a comunidade de falantes cria, de 

acordo com suas necessidades sociais. A metafunção textual diz respeito ao modo de 

organização da mensagem; a interpessoal diz respeito aos modos de interagir dos falantes; 

e a ideacional, às representações que os falantes possuem do conteúdo da mensagem que 

transmitem. Podemos relacionar cada metafunção a um tipo distinto de registro. A textual, 

ao registro do modo; a interpessoal, ao registro do teor; e a ideacional, ao registro  do 

campo.  

Os diferentes registros ou variedades de uma comunidade de falantes dependem 

de necessidades sociais. Halliday70 (1977:22) argumenta que, em uma sociedade sem 

burocracia, não deve existir um modo burocrático de discurso. O que não significa que o 

léxico da língua não registre termos referentes à burocracia. Indo mais além, ele fornece o 

exemplo da guerra: uma sociedade que não faça guerras não pratica o modo do discurso 

                                                 
67 BENVENISTE, E. Problemas de Lingüística Geral II. Trad. Eduardo Guimarães. Campinas, SP: Pontes, 
1989.Publicado primeiramente em Linguaggi nella società e nella tecnica (= Convegno internazionale 
Olivetti, Milão, 14-17, outubro, 1968), Milão Edizioni di Comunità, 1970, p. 459-460) 
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militar, mas tem o registro desse léxico que é aproveitado em gêneros que façam referência 

a ele. Por exemplo, reportagens, crônicas e gêneros ligados à historiografia.  

A segunda linha adotada em nossa pesquisa é a da lingüística da enunciação. 

Benveniste (1989:93-104), em Estrutura da língua e estrutura da sociedade, ao discorrer 

sobre as relações entre a língua e a sociedade, salienta a função comunicativa da 

linguagem, afirmando que a linguagem é para o homem um meio de atingir outro homem, 

transmitindo e recebendo mensagens e a sociedade só se sustenta pelo uso comum de 

signos de comunicação. Ele discorre dessa forma sobre a relação entre língua e sociedade, 

argumentando que uma entidade implica a outra, não havendo sociedade que sobreviva 

sem algum tipo de linguagem. No mesmo artigo, o lingüista adverte que o homem é 

herdeiro da história da língua e da história da sociedade, pois, ao nascer, ele passa a 

pertencer a uma determinada sociedade e a falar uma determinada língua e não tem o poder 

de modificá-las. O que os homens vêem mudar,  afirma Benveniste (1989:96), o que eles 

podem mudar, o que eles efetivamente mudam através da história, são as instituições, às 

vezes, a forma inteira de uma sociedade particular, mas nunca o princípio da sociedade 

que é o suporte e a condição da vida coletiva e individual. Da mesma maneira, o que 

muda na língua, o que os homens podem mudar, são as designações, que se multiplicam, 

que se substituem e que são sempre conscientes, mas jamais o sistema fundamental da 

língua.”  

Além disso, Benveniste71 (1995:284-293), no capítulo Da subjetividade na 

linguagem72, postula a expressão da subjetividade pela linguagem. Diz ele: É na linguagem 

e pela linguagem que o homem se constitui como “sujeito”; porque só a linguagem 

fundamenta na realidade, na sua “realidade” que é a do ser, o conceito do “ego”.  

A linguagem verbal, a partir dos marcos teóricos adotados, é a mais completa forma 

de comunicação não só dos significados individuais das experiências mas também dos 

significados do grupo social, da comunidade lingüística e da comunidade dos homens em 
                                                                                                                                                     
68 ALFA, Estudos em Gramática Funcional. Revista de Lingüística. Org. Neves, M.H.M. Braga, M.L. 
e Paiva, M.C. São Paulo: UNESP. v.41 (n.esp) 1997  
 

69 Grupo de lingüistas que se reunia em Praga no final da década de 20 cujas concepções orientam a visão do 
funcionalismo na linguagem. 
70 HALLIDAY, M.A.K. Explorations in the Functions of Language. London: Edward Arnold, 1977. 
71 BENVENISTE, E.  Problemas de Lingüística Geral I. Trad. Maria da Glória Novak e Maria Luisa Néri; revisão do 
Prof. Isaac Nicolau Salum. Campinas,SP: Pontes; Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1995. 
72 Publicado primeiramente no Journal de Psycologie. P.U.F., Paris, jul.-set. 1958. 
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geral. Mais ainda: vivemos em grupos sociais, em comunidades que, para cada necessidade 

comunicativa específica, têm criado estruturas específicas para atendê-las. A complexidade 

crescente dessas necessidades acaba engendrando novas formas ou reelaborando formas 

antigas de tal maneira que, atualmente, existe uma verdadeira constelação de formas 

estruturadas para comunicar e significar em língua: os gêneros. 

O texto na perspectiva do gênero   

Ao estudar exemplares de textos do ponto de vista de pertença a um determinado 

gênero, o analista de linguagem precisa guiar-se por dois pontos básicos: de acordo com 

Neves73 (2000:15), a unidade maior de funcionamento da língua é o texto e os itens são 

multifuncionais, sendo assim é possível verificar o cumprimento de diferentes funções da 

linguagem (apesar de sua indissociabilidade e implicação mútua) e o funcionamento  dos 

itens segundo diferentes limites de unidade (desde o texto até os sintagmas menores que a 

oração). Isso quer dizer que o sentido do texto se constrói numa teia que ultrapassa os 

limites da oração que bloqueiam a consideração do funcionamento das unidades da língua.  

 Eggins74 (1994: 1-13), cuja obra An Introduction to Systemic Functional Linguistics 

trata de princípios e técnicas da abordagem sistêmico-funcional da linguagem, apresenta 

seus quatro pressupostos do modo como são realizados os significados nas interações 

lingüísticas. São eles: (1) o uso da linguagem é funcional; (2) sua função é produzir 

significados; (3) os significados são influenciados pelo contexto sociocultural em que são 

trocados; (4) o processo de uso da linguagem é semiótico, quer dizer, um processo de 

significar por meio de escolhas. Ela prossegue reforçando que a abordagem sistêmica da 

linguagem é funcional em dois aspectos: questiona como as pessoas usam a linguagem e 

como a linguagem se estrutura para o uso. Podemos concluir que o primeiro aspecto 

envolve o foco  na interação social autêntica. As pessoas negociam textos (escritos ou 

orais) para produzir significados entre si. A função geral da linguagem é, pois, semântica. O 

segundo aspecto, a estruturação da linguagem para o uso, liga-se aos componentes 

metafuncionais mais específicos, o textual, o interpessoal e o ideacional. 

                                                 
73 NEVES, M.H.M. Gramática de Usos do Português. São Paulo: Editora UNESP, 2000. 
74 EGGINS, S. An Introduction to Systemic Functionnal Linguistics. London: Pinter Publishers, 1994. 
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 Eggins, ainda na esteira de Halliday,  não dissocia texto do contexto. Para ela, nossa 

habilidade em deduzir o contexto a partir do texto demonstra claramente que ambos estão 

intimamente relacionados, assim como também podemos deduzir, a partir do contexto, qual 

linguagem será utilizada no texto. Reafirmamos, pois, que a díade formada pelo texto e 

pelo contexto são fundamentais para a caracterização do gênero que necessariamente 

apresenta uma função social e cujos exemplares configuram-se por meio de redes de 

estruturas lingüísticas multifuncionais, ou seja, pelo “tecido textual”.   

 Coerentemente, adotamos em nossa pesquisa, a teoria de gênero, desenvolvida por 

Eggins (1994:31-38), do ponto de vista da gramática sistêmico-funcional a partir do 

conceito de registro. Segundo a “Teoria do Registro”, um texto pode ser identificado como 

pertencente a determinado gênero por meio da análise de como ele se codifica na 

linguagem. Duas são as dimensões consideradas para a realização do gênero: sua estrutura 

esquemática e seus padrões de codificação por meio dos diferentes registros. A estrutura 

esquemática refere-se à organização passo a passo do texto, às suas estruturas genéricas. Os 

diferentes registros apresentam os padrões de codificação de um texto dentro  de um 

determinado gênero.  

A estrutura esquemática é  responsável pela organização do texto em estágios que  

são compostos por constituintes formais e funcionais. Os constituintes formais definem a 

classe de cada constituinte e como eles se relacionam formalmente com o todo. Os 

constituintes funcionais, por sua vez, determinam que papéis funcionais cada constituinte 

exerce. O exemplo de estrutura esquemática oferecido por Eggins é da composição de um 

livro que apresenta uma estrutura formal de capítulos que, por sua vez, dividem-se em 

parágrafos. Funcionalmente, esse livro possui uma introdução, um corpo e uma conclusão 

que, por sua vez, possuem outros elementos com a função de desenvolver cada um dos 

elementos funcionais que  o constituem.   

Para Eggins (1994:40), portanto, o ponto de partida para o reconhecimento do 

gênero define-se a partir do uso da estrutura em estágios formada por uma seqüência de 

elementos obrigatórios, opcionais e recursivos. Esses estágios podem ainda ser 

representados de maneira esquemática através dos seguintes símbolos: 
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Símbolo Significado  
X^Y O estágio X precede o  estágio Y (ordem fixa) 
*Y O estágio Y não possui ordem fixa 
(X) O estágio X é opcional 
↵X O estágio X é recursivo 

↵(X^Y) O estágio X e Y são recursivos 
    Símbolos utilizados por Eggins na descrição da estrutura esquemática. 

 

A estrutura esquemática do Código Civil Brasileiro75 que apresentamos a seguir, 

coincide com o próprio índice sistemático e não poderia ser diferente. Os elementos formais 

dos estágios são basicamente estruturais enquanto os elementos funcionais já apresentam o 

panorama da organização semântica do código. O quadro apresenta os estágios mais 

amplos e a expansão do Livro I: 

Estrutura esquemática formal Estrutura esquemática funcional 

Código Código Civil Brasileiro 

PARTE GERAL PARTE GERAL: Disposição Preliminar 

Livro I 
   TÍTULO I:  

Capítulo I  
Capítulo II  

Seção I 
Seção II 
Seção III 
Seção IV 

TÍTULO II 

Livro I: DAS PESSOAS 
     TÍTULO I: DA DIVISÃO DAS PESSOAS 

Capítulo I – Das pessoas naturais – arts. 2.º a 12 
Capítulo II – Das pessoas jurídicas – arts. 13 a 30 

Seção I: disposições gerais - arts. 13 a 17 
Seção II: do registro civil das pessoas jurídicas - arts. 18 e 19 
Seção III: das sociedades ou associações civis - arts. 20 a 23 
Seção IV: das fundações - arts. 24 a 30 

     TÍTULO II: DO DOMICÍLIO CIVIL 

Livro II 

   TÍTULO ÚNICO 

Livro II: DOS BENS 

   TÍTULO ÚNICO: DAS DIFERENTES CLASSES DE BENS 

Livro III 
   TÍTULO I 
   TÍTULO II  
   TÍTULO III 

Livro III: DOS FATOS JURÍDICOS 
   TÍTULO I: DOS ATOS JURÍDICOS 
   TÍTULO II: DOS ATOS ILÍCITOS  
   TÍTULO III: DA PRESCRIÇÃO 

PARTE ESPECIAL PARTE ESPECIAL 

Livro I 
Livro II 
Livro III 
Livro IV 

Livro I: DO DIREITO DE FAMÍLIA 
Livro II: DO DIREITO DAS COISAS 
Livro III: DO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 
Livro IV: DO DIREITO DAS SUCESSÕES 

DISPOSIÇÕES FINAIS  DISPOSIÇÕES FINAIS – arts. 1.806 e 1.897 

                                                 
75 CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. Mini/obra coletiva de autoria da Editora Saraiva. São Paulo, 2000. 
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Os estágios obrigatórios e de ordem fixa no Código Civil, de acordo com os 

símbolos utilizados por Eggins, são: 

 [{ParteGeral^↵Livro^↵Título^↵Capítulo(↵Seção)}][{ParteEspecial^↵Livro^↵Título^↵Capítulo^DisposiçõesFinais}] 

A distinção entre estágios obrigatórios e opcionais da estrutura esquemática auxilia 

na identificação da constituição de um gênero específico. Um gênero, dessa forma, em 

termos lingüísticos, é definido a partir dos elementos obrigatórios da estrutura esquemática 

e os exemplares do gênero são os textos nos quais os elementos obrigatórios da estrutura 

esquemática são concretizados, além de alguns elementos opcionais. À estrutura 

esquemática básica de um determinado gênero, ou seja, genérica, podemos denominar 

estrutura esquemática potencial ou estágios potenciais; à estrutura genérica realizada de 

um texto, podemos denominar estrutura esquemática concreta ou estágios concretizados. 

Os gêneros podem ser considerados, também, diferentes modos de uso da língua. Os 

falantes fazem diferentes escolhas de acordo com os diferentes propósitos que  desejam 

atingir: textos de gêneros diferentes revelam escolhas léxico-gramaticais específicas. O que 

leva a dizer que diferentes padrões distinguem diferentes gêneros e que diferentes 

representações do mundo real ou mental são definidos por construções sintático-semânticas 

diferentes. Além do mais, pelo fato  de cada gênero ser construído por um número de 

estágios (estrutura esquemática) relacionados funcionalmente, conclui-se que os diferentes 

componentes de cada estrutura esquemática são preenchidos pelos componentes temáticos 

correspondentes. 

Uma vez definida a estrutura esquemática do texto, os registros confirmam  sua 

integração no próprio gênero. O que também distingue os dois termos gênero e registro é o 

nível de abstração: gênero, ou contexto de cultura, pode ser visto como mais abstrato e mais 

geral; registro, por sua vez, como mais concreto e inserido no contexto da situação. 

Eggins (1994) fornece o exemplo de uma interação por telefone para apresentar princípios 

dos diferentes registros de um mesmo gênero. A autora, de forma didática, explica que, se 

ouvimos alguém numa conversa telefônica, temos pistas, por exemplo, para saber do que 

trata a conversa e quais os papéis dos participantes. Ilustramos esses princípios por meio de 

outro exemplo. Imaginemos que estamos em uma escola e, de onde nos encontramos, 

escutamos vozes e risos de crianças e uma voz de adulto vindos do pátio. 
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Marcha, soldado, cabeça de papel. 

Se não marchar direito, vai preso pro quartel. 

O quartel pegou fogo, Francisco deu sinal. 

Acode, acode, acode a bandeira nacional.  

Como falantes do português, conseguimos verificar, pelo menos, três aspectos 

fundamentais deste texto.  Primeiro, identificamos rapidamente de que trata o texto: é sobre 

“a vida do soldado no quartel”. Quando nos preocupamos a respeito do que trata o texto, 

isto é, de sua representação, estamos falando sobre seu campo. Damos conta do campo do 

texto principalmente por meio dos itens lexicais. Por exemplo, as palavras “marcha”, 

“soldado” e “quartel” indicam para nós que o texto é sobre a vida no quartel. Segundo, 

podemos identificar o papel da linguagem na mensagem: notamos que se trata de uma 

brincadeira realizada por meio da modalidade falada/cantada. Quando falamos do papel da 

linguagem na mensagem, tratamos do modo do texto. O modo como a linguagem é usada 

(por exemplo, os elementos  prosódicos) indica que se trata de uma cantiga. O terceiro 

aspecto do texto, que deduzimos também rapidamente, são as relações entre os 

interlocutores, os seus papéis sociais. No nosso exemplo, quando falamos sobre os papéis 

dos interlocutores, isto é, de sua interação, estamos tratando do teor do texto. 

Evidentemente, é preciso levar em consideração que existem duas interações, uma dentro 

da outra, ou melhor, se prestamos mais atenção, concluímos que se trata de crianças 

participando de uma atividade recreativa que prevê cantos acompanhados de dança de roda, 

de marcha. O adulto que as acompanha pode cantar junto, como pode suspender o canto, se 

achar conveniente. Temos nesse caso três contextos situacionais com características 

próprias: o contexto das crianças no pátio da escola sendo monitoradas por um adulto; o 

contexto em que participamos, pois nos encontramos em outra dependência da escola, 

ouvindo as vozes das crianças e do adulto e o contexto situacional da própria cantiga 

Marcha, soldado que apresenta a atuação dos integrantes da interação que ocorre na 

cantiga. Nesse último caso, existem dois interlocutores: o soldado que obedece às ordens e 

o superior que ordena e ameaça: Marcha, soldado, cabeça de papel/Se não marchar direito, 

vai preso pro quartel.  
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A partir da perspectiva dos registros de campo, modo e  teor, tomamos consciência 

de fatores extralingüísticos que concorrem para a produção dos sentidos decorrentes dos 

fatores lingüísticos. Isso vem a confirmar um dos postulados da gramática de base 

funcionalista: a gramática é sensível, acessível às pressões do uso, contexto e texto não se 

separam. 

Descrevemos o texto  da cantiga do ponto de vista de uma situação particular em 

que pode ocorrer, mas podemos afirmar algo mais genérico a respeito dele. Deduzimos o 

propósito mais amplo, a função da interação, enfim, o gênero a que pertence: é uma cantiga 

entoada por crianças, entre outras tantas brincadeiras que existem com o fito, por exemplo, 

de socialização dos participantes. Todos os efeitos cumulativos atingidos pelos diferentes 

registros – campo, modo e teor – concorrem para a identificação do gênero e do propósito 

comunicativo pretendido. Isso leva à concepção de gênero como uma atividade lingüística 

organizada e reconhecida socialmente com propósitos definidos e que pode ser ensinada 

quando não fizer parte do repertório que cada falante já possui.  

À guisa de esclarecimento, toda fundamentação apresentada nesta parte alinha-se 

na abordagem ampla propiciada pela análise do discurso, de tal forma que não causa 

estranheza a concorrência dos estudos de uma gramática de base funcionalista com a 

lingüística da enunciação. Charaudeau e Maingueneau76 (2004:14), no prefácio do recém-

lançado Dicionário de Análise do Discurso justificam: o desenvolvimento das pesquisas em 

análise do discurso tira grande proveito da confrontação de investigações que se baseiam 

em universos teóricos diversos. 

Os três capítulos seguintes tratam da fundamentação dos aspectos dos diferentes 

registros e metafunções relevantes para a análise dos códigos na Terceira Parte, quer dizer,  

selecionamos e organizamos os fundamentos teóricos na medida em que são pertinentes 

para a análise. Todos os exemplos fornecidos nesta parte pertencem aos textos da Primeira 

Parte referentes aos códigos antigos e aos códigos de ética, objetos de análise da Terceira 

Parte. Este procedimento sedimenta a ligação entre as partes da pesquisa.  

                                                 
76 CHARAUDEAU, P. MAINGUENEAU, D. Dicionário de Análise do Discurso. Coordenação de tradução: 
Fabiana Komesu. São Paulo: Contexto, 2004. 
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O quadro, a seguir, baseado em Neves77 (1997:72) prevê o desenvolvimento desta 

parte: 

Segunda Parte Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 

Componentes metafuncionais do 
sistema lingüístico Textual Interpessoal Ideacional 

Variáveis situacionais  
de Registro 

Modo Teor Campo 

O estatuto do texto  
como 

 
Mensagem 

 

 
Interação 

 

 
Representação 

 

De acordo com o quadro acima, o primeiro  capítulo trata do registro do modo e da 

metafunção textual, o segundo, do registro do teor e da metafunção interpessoal e o 

terceiro, do registro de campo e da função ideacional. 

O segundo capítulo  da Segunda Parte, A Metafunção Interpessoal, baseia-se na 

lingüística da enunciação de linha francesa, enquanto o primeiro, A Metafunção Textual e o 

terceiro, A Metafunção Ideacional baseiam-se na gramática funcional. 

 
 

                                                 
77 NEVES, M.H.M. A gramática funcional. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
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CAPÍTULO 1: A METAFUNÇÃO TEXTUAL 

1.1 A Organização Textual 

Os três componentes metafuncionais – textual, interpessoal e ideacional – do 

sistema lingüístico, de acordo com Halliday (1994:36), configuram-se por meio de redes de 

significados. São os registros: o  do modo refere-se ao componente textual e por meio dele 

o texto se apresenta com estatuto de mensagem, ou seja, mostra  como a mensagem é 

configurada; o registro do teor refere-se ao componente interpessoal e por meio dele o texto 

se apresenta com estatuto de interação, ou seja, mostra como a interação é configurada; e o 

registro do campo refere-se ao componente ideacional e por meio dele o texto se apresenta 

com estatuto de representação, ou seja, mostra como a representação é configurada. As 

diferentes redes em muitos pontos acabam se sobrepondo, no entanto, para efeito de estudo, 

são tratadas separadamente. No levantamento dos principais itens que  constituem as 

diferentes redes sistêmicas, encontramos as freqüências, ou seja, as regularidades 

estruturais que perpassam os três componentes metafuncionais. A análise do conjunto de 

cada uma das redes, cujos itens levantamos nesse capítulo e nos dois seguintes, é fornecida 

na Terceira Parte da pesquisa, e a visualização das redes pode ser conferida no volume 2 

desta tese.  

A organização textual revela a configuração do texto como um todo e mostra a 

configuração da mensagem que é comunicada, integrando os outros registros, as outras 

redes de significado: o que as orações do texto comunicam e para quem e como elas 

comunicam. Nesse sentido, o registro do modo do texto engloba e organiza os outros dois 

registros. Tratamos, especificamente, neste capítulo, do componente metafuncional textual, 

estudando o registro do modo dos textos.  

Apresentamos, primeiramente, a distinção básica entre textos da modalidade falada 

e da modalidade escrita. Ambas as modalidades são complexas: a falada é mais complexa 

em termos de intrincância gramatical e a escrita em termos de densidade lexical. De acordo 

com Halliday (1994:350-352), os textos falados apresentam uma complexidade dinâmica, o 

seu conteúdo é distribuído em um grande número de orações; e os textos escritos, de modo 

geral, apresentam uma complexidade mais estática, mais compacta, talvez mais cristalina. 
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Os textos escritos são mais complexos por serem densos lexicalmente, isto é, apresentam 

um grande número de itens lexicais em um número reduzido de orações que muitas vezes 

se configuram em grupos nominais. O grupo nominal, recurso básico para a organização de 

itens lexicais de alta densidade, será tratado no Capítulo 3.  

1.2 A Modalidade Escrita 

Nossa preocupação, na fundamentação que se baseia em Halliday (1994), é com a 

modalidade escrita. Primeiramente, vamos tratar da constituição do texto escrito, ou seja, a 

configuração da escrita, destacando os sinais de pontuação. A seguir, apresentamos os 

elementos básicos para a criação da textualidade: os estruturais e os coesivos. Quanto aos 

elementos estruturais, abordamos  a estrutura temática; quanto  aos elementos coesivos, os 

elementos de junção intraoracionais. Finalmente, tratamos da organização dos enunciados, 

especificamente das relações de expansão e de projeção das orações que formam a oração 

complexa e dos tipos de interdependência entre elas: a parataxe e a hipotaxe. Todos os 

conceitos estudados têm como escopo estabelecer parâmetros a fim de delinear a 

organização textual do gênero código de ética, orientando a análise do corpus dos códigos 

na Terceira Parte. Nesse sentido, como já salientamos, todos os exemplos fornecidos são 

retirados do próprio corpus e dos excertos dos códigos antigos apresentados na Primeira 

Parte. O que não significa que estejamos antecipando a análise que, do ponto de vista que 

adotamos, só se viabiliza na visualização das diferentes redes sistêmicas. 

1.2.1 A configuração da escrita 

 O modo de apresentação dos textos escritos tem sido tema de muitas pesquisas. 

Uma obra clássica, História Concisa da Escrita, de C. Higounet78, serve como introdução 

ao tema; outra obra Oralidade e Escrita: um diálogo pelo tempo, de L. A. Ferreira79, 

também trata do assunto, ligando-o com a questão da oralidade. 

 Higounet (2003:15) valoriza a escrita  não apenas por proceder à fixação da palavra, 

por garantir a permanência da expressão, mas por dar acesso ao mundo das idéias, na 

                                                 
78 HIGOUNET,C. História Concisa da Escrita. [Trad. da 10 ª ed. corrigida Marcos Marciolino]. São Paulo, 
Parábola Editorial, 2003. 
79 FERREIRA, L. A. Oralidade e Escrita: Um Diálogo pelo Tempo. São Paulo: Efusão-Editora: 2004. 
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medida em que recupera o pensamento de outros tempos e de outros espaços. Em sua obra, 

distingue os dois grandes sistemas de escrita, os não-alfabéticos e os alfabéticos e, entre os 

sistemas alfabéticos, ele vai destacar a escrita latina que se tornou o instrumento definitivo 

do pensamento ocidental e o meio de expressão por excelência do mundo moderno. 

 Ferreira alia a escrita ao poder desde os seus primórdios: 

Tendo surgido no Egito aproximadamente em 3100 a.C., a escrita, segundo 

vários autores, chegou com propósitos bem definidos: servir à ideologia monárquica 

que pretendia unificar o país. O escrever passou a funcionar como o instrumento capaz 

de registrar os feitos do rei para, em conseqüência, reforçar seu poder. 

Assim como no Egito, também na Mesopotâmia o fato de saber ler e 

escrever era considerado um privilégio, um sinal de superioridade. A instrução 

requeria longos anos de aprendizagem, custava caro e, por isso, somente as famílias 

ricas podiam dar-se ao luxo de oferecê-la aos seus filhos. 

Ferreira (2004:40) 

Saber utilizar a escrita sempre foi um privilégio, saber ler ainda não é para muitos. 

Tirando esta questão milenar que se tenta resolver há tanto tempo, o que nos interessa mais 

de perto é o modo atual de se organizar a escrita. 

Vilela&Koch80 (2001:542) argumentam que os textos escritos (lidos) não integram 

necessariamente o ouvinte no texto (embora o tenham sempre em mira, mesmo que se trate 

de um leitor) virtual, mas apresentam o texto como resultado de um ou vários atos de 

escrita. Os textos escritos são configurações objetivizadas, que possuem validade 

intersubjectiva. Podem ser lidos por qualquer pessoa, e não apenas pelo autor.  

A configuração mais comum da escrita atual, conforme o diagrama em camadas de 

Halliday (1994:3-5), é a seguinte: 

                                                                    |      
                                                       
                                         |                                                            |   sentença 
                                    
                       |         |       |           |                |            |        |                |   palavra 
                                           

                     |   | | | | |    | |     | | | | |     | | | | | | | |    |   || | | | | | | | |  | | | | | | | |    letra 
                     (1)O     Banco    do       Brasil        va lor iza      a     r e f l e x ã o       é t i c a .  

                                                 
80 VILELA, M. & KOCH, I.V. Gramática da Língua Portuguesa. Coimbra: Livraria Almedina, 2001. 
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É possível elaborar um diagrama dessa forma porque cada unidade começa onde 

termina a anterior: sentenças seguem sentenças, palavras seguem palavras e letras seguem 

letras em uma seqüência linear. Não existe superposição de itens em nenhuma das camadas 

constituintes e nada ocorre entre os itens. Essa constituição da escrita atual também prevê, 

além dos espaços entre as letras agrupadas em palavras, outros sinais estruturais – os sinais 

de pontuação. O sinal empregado no final da sentença (1) é o ponto final que serve para 

delimitar a fronteira entre as sentenças. 

A forma do texto escrito81 importa para a  determinação dos objetivos de leitura. 

Além disso, também é significativa na instância da produção do texto. Hoje é comum o 

pouco caso com o manuscrito, rascunho inicial de textos fundamentais ... estas folhas de 

papel que são outra tentativa, para que vou de mãos nuas, sem tintas nem pincéis, apenas 

com esta caligrafia, este fio negro que se enrola e desenrola, que se detém em pontos, em 

vírgulas, que respira dentro de pequenas clareiras brancas e logo avança sinuosa, como 

se percorresse o labirinto de Creta82. Sua configuração tem sido modificada ao longo dos 

séculos com o intuito de facilitar a interação entre as partes: quem escreve (redator) e quem 

lê (leitor). Em outras épocas, outras configurações deram conta da interação. Sem recorrer 

a documentos antigos, apenas com a intenção de demonstrar como a constituição atual da 

escrita desempenha um papel importante na decodificação, modificamos três vezes um 

excerto da Gramática de Bechara (1999:604), para, em seguida, confrontarmos com sua 

configuração original. 

Primeiramente, o texto escrito apenas com caracteres que representam fonemas 

consonantais e com espaços que delimitam as palavras:  

s dvrss sns d ptç cm nn ctch ntndms pr pntç m sstm d rfrç d scrt cnsttd d sns snttcs dstnds  rgnzr s 
rlçs   prprç ds prts d dscrs  ds pss rs  scrts sts sns tmbm prtcpm d tds s fnçs d sntx grmtcs ntncns  
smntcs s sns d pntç dtm d pc rltvmnt rcnt n hstr d scrt mbr s pss frmr m cntndd d lgns sns dsd s 
grgs ltns  lt dd md cnsttm hj pç fndmntl d cmncç  s mpm cm bjt d std  prndzd  ld ds grfms q vstm 
s fnms s mrfms  s ndds sprrs sss sns xtr lfbtcs cm ssnl ctch s ssnclmnt ndds snttcs sns d rçs  sns d 
plvrs pdnd cmtr cm ts ndds lfbtcs sbstt ls  tmr d mprstm s vlr ssm m pstrf ndc  sprss d m grfm m 
vrgl m nddd crdnç  d sbrdnç n ssnc s sns d pntç cnsttm m tp spcl d grfms pd s ntndr  pntç d ds 
mnrs nm cpç lrg  ntr rstrt  prmr brc n s s sns d pntç prprmnt dts ms d rlc  vlrzç d txt ttls rbrcs 
mrgns sclh d spçs  d crctrs  nd ms lm  dspsç ds cptls   md d cnfcç d lvr … 

                                                 
81 Sempre que nos referirmos a texto escrito, estamos designando a modalidade escrita formal empregada em 
textos pertencentes a gêneros da esfera público-administrativa, como é o caso dos códigos de ética. 
82 SARAMAGO, J. Manual de Pintura e Caligrafia: Romance. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
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 A  configuração em bloco, sem os espaços e a pontuação habituais: 

osdiversossinaisdepontuaçaocomninacatchentendemosporpontuaçaoumsistemadereforçodaescritaco
nstituidodesinaissintaticosdestinadosaorganizarasrelaçoeseaproporçaodaspartesdodiscursoedaspausa
soraiseescritasestessinaistambemparticipamdetodasasfunçoesdasintaxegramaticaisentonacionaisese
manticasossinaisdepontuaçaodatamdeepocarelativamenterecentenahistoriadaescritaemborasepossaaf
irmarumacontinuidadedealgunssinaisdesdeosgregoslatinosealtaidademediaconstituemhojepeçafunda
mentaldacomunicaçaoeseimpoemcomoobjetodeestudoeaprendizadoaoladodosgrafemasquevestemos
fonemasosmorfemaseasunidadessuperioresessessinaisextraalfabeticoscomoassinalacatachsaoessenci
almenteunidadessintaticassinaisdeoraçoesesinaisdepalavraspodendocomutarcomtaisunidadesalfabeti
cassubstituilasetomardeemprestimoseuvalorassimumapostrofoindicaasupressaodeumgrafemaumavir
gulaumaunidadedecoordenaçaooudesubordinaçaonaessenciaossinaisdepontuaçaoconstituemumtipoe
specialdegrafemaspodeseentenderapontuaçaodeduasmaneirasnumaacepçaolargaenoutrarestritaaprim
eiraabarcanaosoossinaisdepontuaçaopropriamenteditosmasderealceevalorizaçaodotextotitulosrubric
asmargensescolhadeespaçosedecaractereseindomaisalemadisposiçaodoscapituloseomododeconfecça
odolivro 

A recuperação do texto em sua configuração original destaca a importância dos 

sinais de pontuação, juntamente com os espaços entre as palavras: elementos estruturais 

característicos dos textos escritos de nossos dias.  

Os diversos sinais de pontuação 

Com Nina Catch, entendemos por pontuação um “sistema de reforço da escrita, 

constituído de sinais sintáticos, destinados a organizar as relações e a proporção das partes do 

discurso e das pausas orais e escritas. Estes sinais também participam de todas as funções da 

sintaxe, gramaticais, entonacionais e semânticas”. [NC.1, 7] 

 Os sinais de pontuação datam de época relativamente recente na história da escrita, 

embora se possa afirmar uma continuidade de alguns sinais desde os gregos, latinos e alta Idade 

Média; constituem hoje peça fundamental da comunicação e se impõem como objeto de estudo e 

aprendizado. Ao lado dos grafemas que “vestem” os fonemas, os morfemas e as unidades 

superiores, esses sinais extra-alfabéticos, como assinala Catch, são essencialmente unidades 

sintáticas, “sinais de orações” e “sinais de palavras”, podendo comutar com tais unidades 

alfabéticas, substituí-las e tomar de empréstimo seu valor. Assim, um apóstrofo indica a 

supressão de um grafema, uma vírgula uma unidade de coordenação ou de subordinação. Na 

essência, os sinais de pontuação constituem um tipo especial de grafemas. 

 Pode-se entender a pontuação de duas maneiras: numa acepção larga e noutra restrita. A 

primeira abarca não só os sinais de pontuação propriamente ditos, mas de realce e valorização do 

texto: títulos, rubricas, margens, escolha de espaços e de caracteres e, indo mais além, a 

disposição dos capítulos e o modo de confecção do livro. 
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Todos os constituintes, desde os menores: as vogais e as consoantes e o próprio 

espaço que marca o limite entre os agrupamentos das vogais e consoantes são importantes 

para a constituição do texto escrito.  

Novas necessidades prevêem novos usos, muitas vezes, novas configurações: a 

eliminação do espaço entre as palavras nos endereços eletrônicos, por exemplo, exige do 

usuário um esforço de decodificação maior até que consiga automatizar a nova 

configuração.  Na verdade, a escrita na web está criando contornos que a distinguem da 

escrita impressa e os internautas habituados à nova interface não têm dificuldade em 

interpretar, por exemplo, um endereço como www.confiravocemesmo.com.br que elimina 

os espaços, os acentos, abrevia as palavras e dá outros valores aos sinais de pontuação. Esse 

é um exemplo de mudança que a configuração habitual da escrita tem sofrido nos últimos 

anos, principalmente depois da vulgarização de programas de computador83 que 

disponibilizam para os usuários recursos que vão da escolha entre dezenas de tipos de 

letras, de tamanhos de letras, de espaçamento entre os c a r a c t e r e s , de cores, 

de espaçamento entre linhas, de grifo, de itálico e de negrito. A presente pesquisa, como se 

nota, utiliza-se de todos estes recursos, além do recurso de quadros e de tabelas. 

Se partimos do nível do texto, a organização textual como um todo já é objeto de 

escolha. A organização das partes do texto, dos parágrafos, dos enunciados, das orações, 

dos componentes da oração, das palavras; os sinais de pontuação, a ligação entre as 

palavras, entre as orações, entre os enunciados, entre os parágrafos, entre as partes do texto, 

tudo isso é objeto de escolha. Halliday (1994:330) alerta, no entanto, que o texto, como 

unidade, tem uma estrutura semântica, não gramatical. A oração tem uma estrutura 

gramatical, as orações complexas se ligam, também, por relações léxico-gramaticais, mas o 

texto não é constituído de orações complexas, ele é constituído, sim, por elementos 

próprios, específicos que variam de um registro para outro. Cada registro tem seus próprios 

elementos e sua própria organização que são configurados nas orações simples e complexas 

da mesma forma que, por exemplo, os menores constituintes gramaticais, os morfemas, são 

configurados em sílabas. 

                                                 
83 O mais utilizado é o Word, da Microsoft Corporation. 
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Os textos escritos da esfera burocrática tendem à uniformidade  pela 

universalização de uso. São textos “formatados” com tal rigor que qualquer desvio, troca ou 

mudança de configuração acarreta na perda de autenticidade. Os talões de cheque, os 

recibos, os formulários são textos semi-prontos: o redator-burocrata apronta quase tudo 

para o redator-usuário, que apenas preenche os espaços, seguindo rigorosamente instruções 

de uso. Outros textos dessa esfera exigem rigor formal do redator. É fundamental que ele 

conheça a estrutura esquemática do gênero e observe as regras de organização gramatical 

que dizem respeito também a um fator importante: o emprego adequado dos sinais de 

pontuação. Não se trata de questão de estilo individual do redator, mas de uma observância 

restrita do papel de cada sinal de pontuação delimitando fronteiras e organizando porções 

de significados na teia do texto.  

1.2.1.1 A Pontuação  

Se abolirmos o sistema de pontuação da modalidade escrita atual, certamente 

encontraremos dificuldades na leitura de grande parte dos textos. Os sinais gráficos que 

separam ou destacam as unidades significativas do texto, por exemplo, o parágrafo, a 

oração, as partes da oração, organizam, sinalizam e orientam a leitura e a interpretação da 

escrita.  

Com Nina Catch, entendemos por pontuação um “sistema de reforço da escrita, 
constituído de sinais sintáticos, destinados a organizar as relações e a proporção das partes do 
discurso e das pausas orais e escritas. Estes sinais também participam de todas as funções da 
sintaxe, gramaticais, entonacionais e semânticas”. [NC.1, 7] 
 Os sinais de pontuação datam de época relativamente recente na história da escrita, 
embora se possa afirmar uma continuidade de alguns sinais desde os gregos, latinos e alta Idade 
Média; constituem hoje peça fundamental da comunicação e se impõem como objeto de estudo e 
aprendizado. Ao lado dos grafemas que “vestem” os fonemas, os morfemas e as unidades 
superiores, esses sinais extra-alfabéticos, como assinala Catch, são essencialmente unidades 
sintáticas, “sinais de orações” e “sinais de palavras”, podendo comutar com tais unidades 
alfabéticas, substituí-las e tomar de empréstimo seu valor. Assim, um apóstrofo indica a 
supressão de um grafema, uma vírgula uma unidade de coordenação ou de subordinação. Na 
essência, os sinais de pontuação constituem um tipo especial de grafemas. 
 Pode-se entender a pontuação de duas maneiras: numa acepção larga e noutra restrita. A 
primeira abarca não só os sinais de pontuação propriamente ditos, mas de realce e valorização do 
texto: títulos, rubricas, margens, escolha de espaços e de caracteres e, indo mais além, a 
disposição dos capítulos e o modo de confecção do livro. 
 Segundo a concepção restrita, a pontuação é constituída por uns tantos sinais gráficos 
assim distribuídos: os essencialmente separadores (vírgula [,], ponto e vírgula [;], ponto final [.], 
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ponto de exclamação [!], reticências […]), e os sinais de comunicação ou “mensagem” (dois 
pontos [:], aspas simples [‘’], aspas duplas [“”], o travessão simples [–], o travessão duplo [—], 
os parênteses[()], os colchetes ou parênteses retos [[]], a chave aberta [{],  e a chave fechada [}]). 
Alguns destes dois tipos de sinais admitem, ainda uma subdivisão em sinais de pausa conclusa 
(fundamentalmente o ponto, e depois o ponto e vírgula,  o ponto de interrogação, o ponto de 
exclamação, as reticências, quando em função conclusa) e de pausa inconclusa 
(fundamentalmente pela vírgula, mas também por dois pontos, parênteses,  travessão,  colchetes,  
quando em função inconclusa, isto é, quando as orações estão articuladas entre si). 
 A primeira palavra depois de uma sinal de pausa conclusa é escrita com letra inicial 
maiúscula; se a oração seguinte constitui novo conjunto de idéias, ou mudança de interlocutor de 
diálogo,  será escrito na outra linha e terá o seu final marcado pelo ponto parágrafo. 
 Estes sinais não se aplicam igualmente a todas as atividades lingüísticas, razão por que 
podem ser distribuídos em três domínios de função de pontuação: 

a) a pontuação de palavras (espaços em branco, maiúsculas iniciais, ponto abreviativo,  
traço de união hífen ou de separação,  apóstrofo,  sublinhado,  itálico). 

b) a pontuação sintática e comunicativa (a pontuação propriamente dita). 
c) a pontuação do texto. 

Os dois primeiros, assinala, ainda Catch, têm uma série de características que os 
distinguem do terceiro tipo: são interiores ao texto, aparecem de maneira linear, são comuns ao 
manuscrito e ao texto impresso e, em princípio, fazem parte da mensagem lingüística. Apesar de 
poderem sofrer interferência de outra pessoa, é bem provável que pertençam à iniciativa e 
decisão do autor no seu desejo de levar ao texto algo mais de expressividade, de contorno 
melódico, rítmico e entonação, além das palavras e construções utilizadas. (…) 

“Conjunto de sinais visuais de organização e apresentação que acompanham o 
texto, interiores ao texto e comuns tanto ao manuscrito quanto ao impresso; abrange a 
pontuação várias classes gráficos discretos e constitutivos de um sistema, 
complementando ou suplementando a informação escrita”. 

Ao contrário,  no que toca ao terceiro tipo de pontuação, dela participam todos os que 
exercem atividade nesse âmbito, com funções específicas: calígrafos, secretários,  tipógrafos,  
digitadores,  revisores,  editores.  

Bechara (1999:604-5) 

O excerto, acima, sobre pontuação, retirado da Moderna Gramática Portuguesa de 

Bechara (1999:604-5), serve de ponto de partida para uma breve apresentação dos 

principais sinais de pontuação. Como mais um argumento, recorremos à quantificação 

desses sinais neste trecho, para demonstrar sua importância. Feito o levantamento das 51 

linhas, organizadas em 12 parágrafos e distribuídas em duas páginas, o resultado é 

mostrado na tabela abaixo: 

– 1 ocorrência ; 4 ocorrências . 20 ocorrências 
, 82 ocorrências : 7 ocorrências [] 16 ocorrências 

““ 7 ocorrências () 8 ocorrências … 1 ocorrência 
Total 145 ocorrências 
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É evidente que, pelo fato de o conteúdo do texto referir-se à própria questão dos 

sinais de pontuação, existe um excesso dos mesmos. Descontando as ocorrências dos 

colchetes, dos parênteses e das aspas, vamos ter em média o emprego de 1 1/2 de sinais de 

pontuação por linha, o que já é bastante significativo. 

Para visualizar o papel dos sinais de pontuação na organização geral do texto, 

destacamos um capítulo do código de Ética do BNDES, em que se observa a hierarquização 

que os dois pontos conferem ao segmento que os antecede e do ponto e vírgula que separa 

segmentos maiores que a vírgula. É de se notar também o papel organizador de 

enumerações que a vírgula compartilha com a conjunção aditiva”e”.  

Capítulo II - Da Conduta Profissional 
Bloco A  
Art. 2º. São exigidos dos empregados do Sistema BNDES os seguintes padrões de conduta 
profissional: 
Bloco A1 
I - Agir com integridade, competência, dignidade e ética quando lidarem com o público, clientes, 
colegas e membros dos demais órgãos públicos; 
Bloco A2 

II - Atuar e encorajar colegas e clientes a atuar profissionalmente de forma ética e de modo a 

assegurar credibilidade à instituição; 

Bloco A3 
III - Buscar a manutenção e a elevação da sua competência técnica e contribuir para a capacitação 

de todos na Instituição, procurando sempre atingir o melhor resultado global para a Empresa; 

Bloco A4 
IV - Pautar seu comportamento profissional pela isenção no julgamento e pelo comedimento nas 

suas manifestações públicas. 

Bloco A ____________________________: 

Bloco A1_____,______,______e _______, ______,_______e _______ ; 

Bloco A2*_____ e ______e_______ e _________ e __________ ; 

Bloco A3*______ e _______ e ______________, ______________; 

Bloco A4________________________e____________ . 

* Encontram-se destacadas as ocorrências da vírgula e da conjunção “e” que entram na 
organização de segmentos oracionais; as demais ocorrências referem-se à organização de sintagmas. 
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A perspectiva sobre a questão da pontuação84 adotada por Nina Catch, apud 

Bechara85, destaca sua importância na organização textual escrita. O texto escrito formal 

requer clareza e objetividade. Nesse sentido emprega os sinais de pontuação tendo em vista, 

além da organização interna do texto, sua configuração como um todo, dando-lhe realce, o 

que serve para compensar a ausência do autor/redator na modalidade escrita da linguagem 

verbal. O sistema de pontuação auxilia na organização da rede estrutural juntando e 

dividindo as partes dos enunciados, desde as maiores, as orações, até as menores, as partes 

dos sintagmas.  

Salientamos na constituição do texto escrito que os sinais visuais de organização e 

apresentação vão do espaço entre  palavras aos espaços de páginas, passando por todos os 

sinais de pontuação, considerados por Halliday (1994:226) uma recente inovação do texto 

escrito, que frequentemente não é empregado com adequação (quem nunca cometeu 

deslizes, no emprego da pontuação, atire a primeira pedra). Os mais usados são 

identificados e exemplificados a seguir: 

1. O ponto  [.]  é usado para assinalar a pausa maior no final da oração86, do período e 

no final dos parágrafos.  
a) O ponto final indica normalmente o término de um período. 

Exemplo: Os funcionários preservam os interesses da Organização.  

b) O ponto parágrafo separa um grupo de períodos cujas orações se prendem pelo 

mesmo centro de interesse. 

Exemplo: O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES é uma 

empresa pública federal que tem por missão contribuir para o desenvolvimento econômico e social 

do País. Essa característica eleva o grau de responsabilidade de seus administradores e 

empregados quanto à lisura e transparência na condução dos negócios da Instituição. 

c) Na linguagem oficial dos artigos de lei, o parágrafo é indicado por um sinal 

especial (§). 

Exemplo: § 1º. As dúvidas quanto à aplicabilidade do disposto no inciso V deverão ser 

encaminhadas à Comissão de Ética Profissional, de que trata o Capítulo V; 

                                                 
 84 As fontes de consulta a respeito dos sinais de pontuação são a Moderna Gramática Portuguesa, (1999)   de 
BECHARA e o Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa (2001). 
85 CATCH, N. La Ponctuation. Paris: PUF, 1994. 
86 Oração ou cláusula. Empregamos, seguindo Neves (2000), a nomenclatura da gramática tradicional. 
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d) O ponto é usado nas abreviaturas.  

Exemplo: Banco de Brasília S.A. 

2. Os dois pontos  [:] correspondem, na escrita, a uma pausa breve da linguagem oral 

e a uma entoação geralmente descendente, e cuja função é preceder uma fala direta, uma 

citação, uma enumeração, um esclarecimento ou uma síntese do que foi dito antes.  

a) Introduzem uma enumeração: 

Exemplo: Entre os valores éticos que fundamentam suas relações, o Banco do Brasil e 
seus funcionários adotam os seguintes como prioritários e comuns a todos os relacionamentos: 
justiça, responsabilidade, confiança, civilidade e respeito. 

b) Introduzem uma citação:  

Exemplo: Trata-se de um trabalho de melhoria contínua, focado na Missão da Empresa, 
que foi definida com a contribuição de todos os funcionários: 

“Ser uma Instituição Financeira moderna e eficiente, buscando permanentemente a excelência no 
atendimento ao público, através de produtos e serviços de qualidade, e contribuir para o 
desenvolvimento social e econômico, garantindo o acesso da população aos meios financeiros.” 

c) Introduzem informações novas: 

Exemplo: Art. 4º. É vedado ao empregado do Sistema BNDES: 

I – Utilizar-se do cargo ou função para intimidar colegas com a finalidade de obter favores 
pessoais ou profissionais; 

II – Solicitar, sugerir ou receber vantagens de qualquer espécie, utilizando o nome do 
BNDES, o cargo ou a função na obtenção de benefícios pessoais ou para terceiros; 

d) Introduzem um esclarecimento uma explicação, uma justificativa do que foi 
enunciado: 

Exemplo: Todos devem se engajar na manutenção da imagem que possuímos junto ao 
público: honestidade, integridade, seriedade, solidez, confiabilidade, cordialidade e 
responsabilidade. 
Obs.: o exemplo acima também serve para o caso da enumeração introduzida por dois pontos. 

3. O ponto e vírgula  [;] indica pausa mais forte que a da vírgula e menos que a do 
ponto. 

a) Separa partes de um período em que já exista vírgula: 

Exemplo: Pagai-lhes pontualmente, mas adverti-os, quando os tomardes a vosso serviço, 
que lhes devereis sempre três meses atrasados; é este um bom meio de os acostumar a serem 
econômicos e a tomarem cuidado nos objetos que lhes confiais. 
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b) Separa os diferentes itens de enumerações, documentos, leis, portarias, 

regulamentos, decretos, etc.: 

Exemplo: Os dirigentes e empregados, em qualquer área de atuação ou de atividades na 
Nossa Caixa, observarão as seguintes disposições:  

Ser guardião do sigilo e das informações/opções estratégicas do Banco;  
Exercer a função de preposto da organização nos estritos termos da legislação vigente e de 

suas normas internas;  
Ter conduta ética condizente com as responsabilidades do cargo e função que exerce;  

Obs.: o exemplo acima também serve para o caso do emprego dos dois pontos introdutor de 
informações novas. 

4. As aspas  [“”]: par de símbolos gráficos que delimitam uma citação, título de obra, 

denominação comercial etc., ou que proporcionam realce a palavras ou expressões, sentidos 

figurados, gírias. 

a) Indicam a reprodução literal: as aspas servem para indicar a reprodução literal de 

um período, oração, trecho de frase, palavra, lema ou slogan : 

Exemplo: “Se a verdadeira polidez vem do coração”, como há pouco vos disse, ficai 
sabendo que “para ser polido é mister ser bom.” 

b) Indicam uso fora do contexto habitual: as aspas servem para indicar o uso de uma 

palavra ou expressão fora do contexto habitual: 

Exemplo: Ao lado dos grafemas que “vestem” os fonemas, os morfemas e as unidades 
superiores, esses sinais extra-alfabéticos, como assinala Catach, são essencialmente unidades 
sintáticas, “sinais de orações” e “sinais de palavras”, podendo comutar com tais unidades 
alfabéticas, substituí-las e tomar de empréstimo seu valor. 

5. Parênteses ( ): par de símbolos que, sem alterar a estrutura sintática original, 

servem para intercalar palavra, frase ou período num texto para acrescentar informações  

adicionais. 

a) A expressão intercalada pode constituir uma explicação, uma circunstância 

incidental, uma reflexão, um comentário ou uma observação: 

Exemplos:  Se o membro de uma corporação operária, (operário) toma para criar um 
menino e lhe ensina o seu ofício, este não pode mais ser reclamado. 

A Ética é o ideal de comportamento (procedimento moral) que orienta o ser humano. 
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b) Transcrição de siglas que se seguem à explicação do nome de um órgão ou 

entidade ou pode ocorrer que a própria sigla fique entre parênteses. 

Exemplo: – BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME), 
estabelece deveres e vedações e disciplina a constituição e atuação da Comissão de Ética 
Profissional. 

c) Indicação de datas.  

Exemplo: Platão (428/427-348/347 a.C.) 

d) Indicação de referências bibliográficas no corpo do texto.  

Exemplo: Higounet (2003:15) valoriza a escrita  não apenas por proceder à fixação da 
palavra, por garantir a permanência da expressão, mas por dar acesso ao mundo das idéias, na 
medida em que recupera o pensamento de outros tempos e de outros espaços. 

6. Travessão  [—] é usado para indicar a mudança dos interlocutores num diálogo, 

separar título e subtítulo em uma mesma linha, substituir parênteses para efeito de ênfase.  

Intercalação: o travessão é usado para assinalar uma expressão intercalada para 

indicar ênfase (nesse caso, pode substituir vírgulas, parênteses, colchetes): 

Exemplo: O relacionamento com os acionistas deve basear-se na comunicação – 
precisa, transparente e oportuna – de informações que lhes permitam acompanhar as atividades e 
a performance da Instituição, bem como na busca por resultados que tragam impactos positivos no 
valor de mercado da Empresa. 

7. Vírgula  [,] é usada para separar orações encadeadas entre si ou elementos dentro 

de uma oração. As vírgulas também são usadas para realçar e garantir determinados efeitos 

desejados pelo redator: esta função expressiva é importante, e pode ser explorada com 

criatividade na produção textual. No entanto, seu emprego adequado costuma ser um dos 

pontos críticos do uso da norma culta. Isso se deve em parte porque se ensina que a vírgula 

tem a função de marcar uma pausa, para que o leitor possa respirar. A vírgula tem, na 

verdade, a função de marcar a organização das orações. A pausa é conseqüência, na leitura, 

do emprego da vírgula, não sua causa. 

O emprego da vírgula deve considerar três elementos básicos na constituição da 

oração: sujeito (S), verbo (V) e objeto (O). Além deles, as orações apresentam adjuntos 

adverbiais, que estabelecem circunstâncias (C). 

A ordem canônica, isto é, a mais usada, dos termos da oração é a seguinte: 

sujeito (S) + verbo (V) + objeto (O) + circunstância (C) 
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Exemplo: O Banco do Brasil e seus funcionários comercializam os produtos e serviços 
da Organização com honestidade e transparência. 

sujeito (S): O Banco do Brasil e seus funcionários 

verbo (V): comercializam 

objeto (O): os produtos e serviços da Organização 

circunstância (C): com honestidade e transparência 

Geralmente, marca-se por vírgulas o deslocamento, a intercalação de elementos que 

alteram a ordem canônica da oração, a omissão de um item ou a enumeração de itens do 

mesmo tipo: 

a) Deslocamentos 

– de orações: 

A oração condicional desloca-se para a frente da oração principal: 

Exemplo: Se alguém tomou um campo para cultivar e no campo não fez crescer trigo, ele 
deverá ser convencido que fez trabalhos no campo e deverá fornecer ao proprietário do campo 
quanto trigo exista no do vizinho. 

A oração temporal desloca-se para a frente da oração principal: 

Exemplo: Quando surgirem dúvidas, procurar ajuda de forma transparente. 

– de termos da oração: 

A circunstância de lugar desloca-se para frente do sujeito: 

Exemplo: No BRB, todos têm igualdade de tratamento e respeita-se a Constituição 
Federal… 

b) Intercalações 

Todos os itens que interrompem a ordem canônica da oração devem ficar separados 

por vírgulas. 

– Aposto 

Exemplo: …O alto Anu, Rei de Anunaki e Bel, Senhor da Terra e dos Céus, determinador 
dos destinos do mundo, entregou o governo de toda humanidade a Marduk… 

– Adjunto adverbial 

Exemplo: Os problemas éticos, em sua maioria, não são criados pelas próprias pessoas. 
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– Vocativo 

Exemplo: Ouve, ó Israel, as cerimônias e as ordenações, que eu hoje intimo aos teus 
ouvidos: e aprendei-as, e ponde-as em prática. 

 

– Oração subordinada adjetiva explicativa 

Exemplo: A sociedade tem também sua gramática, que é necessário estudar, e os que 
desprezam suas regras, se não levam palmatoadas, ou outro qualquer castigo, são olhados como 
homens sem educação, e muitas vezes rejeitados de seu seio. 

c) Enumerações 

As vírgulas são usadas na separação de itens do mesmo tipo, por exemplo, mais de 

um sujeito, mais de um objeto, mais de uma circunstância, mais de um aposto87. 

Exemplo: Todos devem se engajar na manutenção da imagem que possuímos junto ao 
público: honestidade, integridade, seriedade, solidez, confiabilidade, cordialidade e 
responsabilidade; 

 Mais exemplos podem ser fornecidos, no entanto, os apresentados subsidiam a 

análise do sistema de pontuação dos códigos. 

1.3 A estrutura temática  

A superfície do texto escrito formal organiza, por meio do título, dos subtítulos, do 

início dos enunciados, isto é, de cada oração complexa e de cada oração simples e seus 

respectivos desenvolvimentos,  um sistema que corresponde à estrutura temática do texto 

escrito. Este sistema, na escrita formal, sobrepõe-se, em muitos pontos a outro:  ao da 

estrutura esquemática genérica que se refere à organização passo a passo comum aos textos 

do mesmo gênero. Eggins (1994:40) defende que a estrutura esquemática é composta por 

constituintes formais e funcionais. No texto escrito formal, é facilmente constatado que os 

constituintes funcionais – aqueles que apresentam preenchimento semântico – 

correspondem aos títulos e subtítulos que podem ser considerados “grandes temas” que são 

desenvolvidos rematicamente pelos enunciados. Isso decorre da necessidade de clareza na 

organização textual que repete a cada passo o tema que desenvolve. No exemplo: 

                                                 
87 Vide exemplo do aposto na página anterior. 
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 Capítulo II - Da Conduta Profissional 

Art. 2º. São exigidos dos empregados do Sistema BNDES os seguintes padrões de conduta   

profissional: 

o “grande tema” Conduta Profissional (constituinte funcional do esquema estrutural) é 

subtítulo do Capítulo II (constituinte formal do esquema estrutural). A oração que se segue 

inicia o desenvolvimento do “grande tema” e acaba, para maior clareza do texto, por repeti-

lo: os seguintes padrões de conduta profissional. 

 Reiteramos que, nos textos escritos formais, normalmente, o tema maior já é 

indicado pelo título. O Título Geral engloba todos os outros que, por sua vez, indicam as 

partes do texto por meio de Subtítulos que se apresentam como “grandes temas” que são 

desenvolvidos por Enunciados que são desenvolvidos por Orações. Os efeitos pretendidos 

por tal organização são a objetividade e a clareza para chamar a atenção a partes específicas 

do texto. Afinal de contas, o modo de leitura desses textos, incluindo os do código de ética, 

difere da leitura de um poema, de um romance, ou de um editorial, por exemplo, que 

exigem um tipo diferente de atenção. A atenção na leitura de um documento condiciona-se 

a temas específicos, ligados, é verdade, ao tema maior, mas, de certa forma, autônomos em 

relação a outros temas. A autonomia relativa dos “grandes temas” identificados pelos 

subtítulos resulta, como veremos, na ausência de elos coesivos entre eles. 

1.3.1 Tema e Rema 

O exame mais pormenorizado da estrutura temática necessita da explicitação de 

dois conceitos: o Tema e o Rema da oração. 

A oração é uma unidade na qual se combinam três tipos de significados que se 

organizam em três estruturas sistêmicas distintas, cada uma expressando um tipo de 

organização semântica. Uma das redes, a estrutura temática, organiza as outras duas. Por 

meio dela, a oração se organiza como mensagem. Em nossa língua, a oração se organiza a 

partir de um elemento, o Tema, enquanto o restante da oração é o Rema. Esta terminologia 

é retomada dos lingüistas da Escola de  Praga. Halliday (1994:37) a adota e faz questão de 

reafirmar que na língua inglesa e em muitas outras línguas é assim que a mensagem se 
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organiza: o primeiro elemento é o Tema e o Rema, que é o restante da oração, desenvolve a 

mensagem. 

Não existe uma categoria gramatical chamada Tema e Rema; a definição de ambos 

é apenas funcional. Existem várias configurações de Tema. Ele pode ser constituído por um 

sintagma nominal, por um verbo, por um sintagma adverbial, ou mesmo por uma oração. 

 

Tipos de Temas: 

Sintagma nominal: Os profissionais contratados pautam seus comportamentos pelos 

princípios deste Código de Ética.  

Sintagma preposicionado de valor adverbial: Na efetivação de operações, devem ser 

levados em consideração aspectos gerais de respeito à cidadania e aos direitos dos cidadãos. 

Verbo: Evite negócios com fornecedores de reputação duvidosa. 

Oração: São exemplos de conduta esperada e compatível com os valores da Empresa e a 

busca por resultados: Reconhecer honestamente os erros cometidos e comunicar imediatamente 

seu superior hierárquico; 

Expressão ou oração modalizadora: É fundamental que suas atitudes e 

comportamentos reflitam sua integridade pessoal e profissional e não coloquem em risco sua 

segurança financeira e patrimonial ou a da Empresa. 

Nas orações declarativas, o Tema padrão, considerado não-marcado, é o sintagma 

nominal, com a função de sujeito. Normalmente, o sujeito é escolhido como Tema a não ser 

que exista um motivo para que não seja. Nesse caso, na oração declarativa, o Tema que não 

coincide com o sujeito é considerado um Tema marcado. A forma mais comum de Tema 

marcado é um sintagma adverbial:  

Tema não-marcado: Aspectos gerais de respeito à cidadania e aos direitos dos cidadãos 

devem ser levados em consideração na efetivação de operações. 

Tema marcado: Na efetivação de operações, devem ser levados em consideração 

aspectos gerais de respeito à cidadania e aos direitos dos cidadãos. 

A forma menos comum é o sintagma nominal que funciona como complemento da 

oração. Essa é a forma mais marcada de Tema, pois potencialmente o sintagma nominal 
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também funciona como sujeito. Isso acontece se invertermos a ordem canônica da oração e 

o sujeito sair de sua posição temática, ficando em seu lugar o complemento do verbo que 

passa a ser o Tema marcado: 

Tema não-marcado: A Comissão de Ética Profissional guardará sigilo quanto à 

identidade do empregado que cumprir o dever estabelecido no inciso IX deste artigo. 

Tema marcado: Sigilo, guardará a Comissão de Ética Profissional, quanto à identidade 

do empregado que cumprir o dever estabelecido no inciso IX deste artigo. 

Nas orações imperativas, o padrão, ou seja, o tema não-marcado é o verbo no 

imperativo como Tema, quando o imperativo for negativo, a palavra de negação integra o 

Tema.  

Tema não-marcado: Proteja as informações ainda não divulgadas publicamente que 

possam afetar a cotação de nossas ações ou influenciar as movimentações do mercado e decisões 

de investimentos.  

1.4 A Configuração dos enunciados 

  Os enunciados, na organização temática dos textos formais, desenvolvem os 

“grandes temas” formalizados pelos subtítulos.  Constituem-se de blocos de orações que se 

relacionam, muitas vezes, entre si por meio de expansões e projeções e que se organizam, 

de acordo com seu status, paratática ou hipotaticamente. Nossa preocupação no que se 

refere à organização dos enunciados é com as relações entre as orações que os compõem, a 

interdependência entre as mesmas e seus elos coesivos. Iniciamos com uma categorização 

ampla dos tipos de enunciados próprios dos códigos que, geralmente, se referem à 

apresentação de valores, princípios e normas.  

1.4.1 Os Enunciados normativos e axiológicos 

 O verbete Normas e Valores, do Dicionário de Ética e Filosofia Moral88 (2003:255-

267) apresenta correntes que separam as teorias das normas das teorias dos valores. As 

primeiras preocupam-se com regras, razões, princípios, deveres, direitos e obrigações, as 

                                                 
88 CANTO-SPERBER, M. Org. Dicionário de Ética e Filosofia Moral. Trad. Ana Maria Ribeiro-Althoff e 
outros. São Leopoldo RS: Editora Unisinos, 2003. 
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segundas com o bem, o mal, o melhor e o preferível. Muitos autores, por exemplo Raz89, 

citado no verbete, concordam que é difícil separar as duas noções que se encontram 

enredadas. Como discutir  “valores” se são eles que fundamentam os “princípios”?  

Ainda, segundo o verbete, esses enunciados, também chamados morais, podem ser 

divididos em duas grandes classes: os enunciados avaliatórios e os diretivos90. Os 

avaliatórios contêm predicados específicos, que podem ser chamados apreciativos ou 

depreciativos e, juntos, classificados sob a expressão genérica: predicados axiológicos.  

Os enunciados prescritivos ou diretivos são reconhecidos tanto pelo modo 

(imperativo), quanto pela presença de expressões ditas deônticas:  É preciso, É obrigatório, 

É permitido, É proibido etc. Outras configurações como, por exemplo, com o verbo no 

infinitivo, também são possíveis. Von Wright91 denomina-os enunciados normativos.  

Fazemos a distinção entre os enunciados avaliatórios que passamos a denominar 

axiológicos e os enunciados diretivos ou prescritivos que passamos a denominar 

normativos, apoiando-nos na excelente síntese de Ruwen Ogien, autor do verbete Normas e 

Valores. 

Do ponto de vista de sua forma, os enunciados normativos e axiológicos 

apresentam diferenças que certos filósofos julgam tão profundas que a justificam, 

aos seus olhos, um tratamento separado das normas e dos valores. O que distingue 

esses dois tipos de enunciados não é necessariamente sua relação com a verdade ou 

a falsidade. Pode-se considerar a possibilidade de que uns e outros exprimam 

proposições, isto é, que tenham valores de verdade. Os enunciados axiológicos e os 

enunciados normativos compartilham, entre outras, a propriedade de poder ser 

objetos em expressões de crença, o que poderia ser um bom índice de seu caráter 

proposicional. Nada parece nos impedir de afirmar Eu creio que é obrigatório 

devolver o que foi emprestado, Eu creio que o merceeiro é honesto etc. Existem, 

entretanto, diferenças na estrutura destes dois tipos de enunciados. Inicialmente, os 

enunciados normativos  parecem ter um campo de aplicação mais estreito que os 

enunciados axiológicos. Os enunciados normativos em geral tratam do que é 

necessário fazer e se aplicam às ações humanas. Todo enunciado normativo 
                                                 
89 RAZ,  J. Practical Reason and Norms. Princeton: Univ. Press, 1990. 
90 Classificação proposta por WIGGINS, D. Needs, Values, Truth. Oxford: Basil Blackwell, 1991. 
91 VON WRIGHT, G.H. On the Logic of Norms and Action, Practical Reason, Philosophical Papers, v.1. 
Oxford: Basil Blackwell, 1983. 
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deveria, em princípio, fazer referência a um certo gênero de ação, precisar quais 

agentes podem, devem ou não devem realizá-la e em que circunstâncias. Nos 

enunciados axiológicos, por outro lado, não se encontram necessariamente a 

referência a uma ação e as precisões concernindo agentes e circunstâncias. Os 

predicados apreciativos ou depreciativos podem se aplicar, é claro, a ações ou a 

agentes ou a circunstâncias mas sem implicar necessariamente os três. Por outro 

lado, eles podem tratar, também, dos sentimentos, dos objetos naturais ou 

artificiais, isto é, de qualquer coisa outra além das ações (Moore92, 1996).  

(Ruwen Ogien,93 2003:256-7) 

As distinções básicas entre configurações lingüísticas dos dois tipos de enunciados 

são retomadas no Capítulo 2. 

1.4.2 As Relações entre as orações  

 Podemos interpretar, de acordo com Halliday (1994:216), a relação entre as orações 

em termos do componente “lógico” do sistema lingüístico, isto é, as relações semântico-

funcionais que estabelecem a lógica da linguagem natural. Existem duas dimensões 

sistêmicas na interpretação: uma é a de interdependência ou “sistema tático” e a outra é o 

sistema lógico-semântico de expansão e projeção que é especificamente a “relação entre - 

orações” que geralmente se configura em um conjunto de orações. Vamos tratar 

primeiramente das relações entre as orações, adotando a seguinte nomenclatura: oração 

independente, oração complexa, oração dependente, oração nuclear e enunciado. Os 

exemplos a seguir esclarecem os limites de cada categoria.  

Oração independente: Os funcionários preservam o patrimônio, a imagem e os interesses 

da Organização. 

Oração complexa: São intrínsecos o compromisso ético do empregado e o comportamento 

ético da Empresa  |  para a qual ele trabalha. 

                                                 
92MOORE, G.E. Principia Ethica. (1903). Trad. Paris: PUF, 1998. 
93 CANTO-SPERBER, M. Org. Dicionário de Ética e Filosofia Moral. Trad. Ana Maria Ribeiro-Althoff e 
outros. São Leopoldo RS: Editora Unisinos, 2003. 
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Oração nuclear94: São intrínsecos o compromisso ético do empregado e o comportamento 

ético da Empresa para a qual ele trabalha. 

Oração dependente: São intrínsecos o compromisso ético do empregado e o 

comportamento ético da Empresa para a qual ele trabalha. 

Enunciado: A Nossa Caixa, na condição de instituição financeira vinculada à 

administração indireta do Estado de São Paulo, terá todas as suas relações internas e externas 

norteadas pelo presente Código de Ética. Este Código dispõe sobre os padrões éticos de conduta 

que deverão nortear todas as suas atividades, além dos regulamentos internos do Banco, que são 

de conhecimento de todos os empregados. 

Interpretamos as relações entre as orações, inicialmente, como sendo de 

“modificação” por meio da expansão e da projeção. Na expansão, a segunda oração 

expande a primeira por meio da elaboração, extensão e circunstanciação, de acordo com 

Halliday (1994). Acrescentamos, para viabilizar a visualização da rede dos enunciados 

completos dos códigos, a expansão por complementação. Na projeção, a segunda oração é 

projetada pela primeira que a instancia como uma locução ou uma idéia. 

Os quatro tipos de expansão, do modo como os adaptamos, podem ser entendidos 

da forma que segue: 

a) Elaboração: uma oração expande outra, elaborando-a (ou elaborando uma parte 

dela), parafraseando-a, especificando-a com mais detalhes, comentando ou exemplificando. 

Exemplo: Dai a vossos criados os ordenados mais avultados que puderdes; é este o 

melhor meio de ser servido, e de ganhar sua afeição. 

Interessam-nos especificamente dois tipos de elaboração (explicitação e 

especificação) que correspondem respectivamente, na sintaxe tradicional, à oração 

subordinada adjetiva restritiva – embedded clause95 para Halliday (1994:242) –, e à oração 

subordinada substantiva apositiva.  

                                                 
94 O tema desta oração “são intrínsecos” é marcado. A ordem não marcada do tema resultaria na seguinte 
configuração: O compromisso ético do empregado e o comportamento ético da Empresa para a qual ele 
trabalha são intrínsecos. 
95 “...the characteristic embedded expansion is the defining relative clause (also called  restritive), like that 
Jack built  in the house that Jack built.” 
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Na explicitação, a elaboração refere-se a um sintagma nominal da primeira oração 

que é explicitado (pela definição, delimitação ou especificação) na oração seguinte.  

Exemplo: O Código de Ética não detalha, necessariamente, todos os problemas que 

possam surgir no dia-a-dia. 

“Todos os problemas” é o sintagma da primeira oração que é explicitado na segunda oração 

(subordinada adjetiva).  A relação existente, pois, entre as orações é de expansão elaborada 

por intermédio da explicitação do sintagma nominal da primeira oração. 

Na especificação, a elaboração refere-se a um sintagma nominal da primeira oração 

– o especificador – que é particularizado pela oração ou pelas orações seguintes. O 

especificador é um nome genérico que podemos classificar como hiperônimo, enquanto 

suas especificações são seus hipônimos.  

Exemplo: Os dirigentes e empregados, em qualquer área de atuação ou de atividades na 

Nossa Caixa, observarão as seguintes disposições:  

Ser guardião do sigilo e das informações/opções estratégicas do Banco;  

Exercer a função de preposto da organização nos estritos termos da legislação vigente e de  

 suas normas internas;  

Ter conduta ética condizente com as responsabilidades do cargo e função que exerce;  

Etc. 

Os dois pontos e os pontos e vírgulas têm um importante papel na visualização da 

elaboração por especificação: o especificador na primeira oração é seguido pelos dois 

pontos e as particularizações são separadas pelo ponto e vírgula. 

b) Extensão: uma oração expande outra tornando-a mais extensa, adicionando um 

novo elemento, dando uma exceção ou oferecendo uma alternativa. 

Exemplo: A primeira e mais importante é que ninguém pode tomar dinheiro emprestado 

sob garantia da liberdade de alguém; a segunda é que ninguém pode tirar proveito daqueles que 

foram injustiçados. 

c) Circunstanciação: uma oração expande outra pormenorizando-a, fornecendo-lhe  

circunstância de modo, finalidade, tempo, lugar, condição. 
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Exemplos: Se alguém rouba um boi ou uma ovelha ou um asno ou um porco ou um barco, 

se a coisa pertence ao Deus ou a Corte, ele deverá dar trinta vezes tanto. 

O empregado, diante do imprevisto, deve estabelecer sempre o equilíbrio entre a conduta e 

a finalidade em seu comportamento, de modo a consolidar a moralidade do ato administrativo. 

d) Complementação: uma oração, que corresponde na gramática tradicional à 

oração subordinada substantiva, completa o elemento que falta à oração nuclear, seja ele o 

sujeito, o complemento verbal ou  o complemento nominal. 

Exemplo: Caberá à Diretoria Executiva propor alterações ao presente Código, mediante 

envio de propostas ao Conselho de Administração. 

A segunda oração – subordinada substantiva subjetiva –  é  sujeito da primeira, nuclear. 

Exemplo: Da mesma forma, seu compromisso é garantir que as informações pessoais, 

inclusive médicas e sobre benefícios, sejam restritas ao próprio empregado e ao pessoal 

responsável pela guarda, manutenção e tratamento desses dados. 

A segunda oração – subordinada substantiva objetiva direta–  completa o verbo da primeira, 

nuclear. 

Os dois tipos de projeção podem ser entendidos da forma que segue. 

a) Locução: uma oração é projetada por meio de outra que a apresenta como um 

discurso direto ou indireto. 

Exemplo: A ética diz ao homem como e dentro de que parâmetros ele deve agir. 

b) Idéia: uma oração é projetada por meio de outra que a apresenta como uma idéia, 

uma construção de significado. 

Exemplo: O compromisso maior da instituição deve ser o de possibilitar, continuamente, a 

consecução de sua missão, a saber: “Ser uma instituição financeira moderna e eficiente, buscando 

permanentemente a excelência no atendimento ao público, através de produtos e serviços de 

qualidade, e contribuir para o desenvolvimento social e econômico, garantindo o acesso da 

população aos meios financeiros”. 
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1.4.3 A Interdependência das orações 

 Dois são os tipos de interdependência entre as orações. Numa relação de 

modificação, uma oração depende de outra que é nuclear, nesse caso, a oração dependente  

está numa relação de hipotaxe com a oração nuclear. Quando as orações têm o mesmo 

status, uma iniciando e a outra dando continuidade à mensagem, a relação entre elas é de 

parataxe. A interdependência de qualquer estrutura lógica da linguagem, mesmo no interior 

da oração, é paratática ou hipotática. 

 Os exemplos fornecidos acima, para demonstrar os tipos de relação entre as orações, 

são retomados aqui em dois grupos de acordo com sua interdependência. 

Parataxe: orações de mesmo status.   

Dai a vossos criados os ordenados mais avultados que puderdes; é este o melhor meio de 

ser servido, e de ganhar sua afeição. 

A primeira e mais importante é que ninguém pode tomar dinheiro emprestado sob garantia 

da liberdade de alguém; a segunda é que ninguém pode tirar proveito daqueles que foram 

injustiçados. 

O compromisso maior da instituição deve ser o de possibilitar, continuamente, a 

consecução de sua missão, a saber: “Ser uma instituição financeira moderna e eficiente, buscando 

permanentemente a excelência no atendimento ao público, através de produtos e serviços de 

qualidade, e contribuir para o desenvolvimento social e econômico, garantindo o acesso da 

população aos meios financeiros”. 

 Hipotaxe: orações de status desigual. 

Caberá à Diretoria Executiva propor alterações ao presente Código, mediante envio de 

propostas ao Conselho de Administração. 

Da mesma forma, seu compromisso é garantir que as informações pessoais, inclusive 

médicas e sobre benefícios, sejam restritas ao próprio empregado e ao pessoal responsável pela 

guarda, manutenção e tratamento desses dados. 

Se alguém rouba um boi ou uma ovelha ou um asno ou um porco ou um barco, se a coisa 

pertence ao Deus ou a Corte, ele deverá dar trinta vezes tanto. 
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O empregado, diante do imprevisto, deve estabelecer sempre o equilíbrio entre a conduta e 

a finalidade em seu comportamento, de modo a consolidar a moralidade do ato administrativo. 

Existe um caso especial de subordinação que podemos denominar de hipotaxe 

múltipla: é o caso de uma oração nuclear a que se subordinam múltiplas orações cuja 

organização estrutural por meio do emprego dos dois pontos (:) e do ponto e virgula (;) tem 

o papel de facilitador na visualização da estrutura sintático-semântica. A relação entre a 

oração nuclear e as orações subordinadas é de elaboração por especificação (na gramática 

tradicional, orações subordinadas substantivas apositivas). 

Exemplo: São deveres dos empregados do Sistema BNDES, sem prejuízo daqueles 
estabelecidos na Consolidação das Leis do Trabalho e nas normas adotadas pela Administração 
do Sistema BNDES: 

I – Adotar princípios e padrões compatíveis com a responsabilidade pública e social do 
Banco em todas as decisões, atitudes e atividades profissionais; 

II – Agir consciente de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam 
na adequada prestação dos serviços; 

III – Exercer suas atribuições de forma honesta, leal e justa; (... até)  

IX – Dar ciência à Comissão de Ética Profissional, de que trata o Capítulo V, de quaisquer 
atividades ilegais, irregulares ou contrárias à ética, de que tenha conhecimento. 

1.4.4 A Junção entre as orações 

Entre as orações totalmente independentes do ponto de vista da construção, as 

fronteiras são estabelecidas pelo ponto final; as que são interdependentes e do mesmo 

status são delimitadas pela vírgula e o ponto e vírgula ou interligadas por um elemento 

coesivo de coordenação, por exemplo: e, ou, bem como; e as que são interdependentes de 

status desigual, isto é, uma oração é nuclear e a outra é dependente, podem ser justapostas 

pelos dois pontos ou interligadas por um elemento coesivo de subordinação, por exemplo: 

que,  de forma que.  

Orações delimitadas por ponto final:  
O Banco do Brasil mantém atitude independente e respeitosa no relacionamento com a 

mídia. Presta96 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 

                                                 
96 Apesar da construção independente a segunda oração compartilha, por elipse, o sujeito da primeira oração. 
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autorizadas. O Banco do Brasil legitima os funcionários que o representam nas relações com a 
mídia. 

Orações delimitadas por vírgula:  

O BNDES mantém um ambiente de trabalho adequado, visando ao bem-estar, à segurança, 
à higiene e à saúde, apoiando o comportamento ético e assegurando tratamento justo para seus 
colaboradores. 

Orações delimitadas por ponto e vírgula:  

Adotar princípios e padrões compatíveis com a responsabilidade pública e social do Banco 
em todas as decisões, atitudes e atividades profissionais; agir consciente de que seu trabalho é 
regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços; exercer suas 
atribuições de forma honesta, leal e justa. 

Orações justapostas por dois pontos:  

Os dirigentes e empregados, em qualquer área de atuação ou de atividades na Nossa 
Caixa, observarão as seguintes disposições: ser guardião do sigilo e das informações/opções 
estratégicas do Banco; 

Orações interligadas por elemento coesivo de coordenação:  

O Banco do Brasil reconhece a legitimidade das Associações e Entidades de Classe e 
prioriza a via negocial na resolução de conflitos de interesses. 

Orações interligadas por elemento coesivo de subordinação:  

Este Código de Ética reúne as diretrizes que devem ser observadas em nossa ação 
profissional para atingirmos padrões éticos cada vez mais elevados no exercício de nossas 
atividades. 

A expectativa em relação às junções entre as orações que formam os enunciados dos 

códigos é que elas sejam constantes e regulares. Se o principal objetivo dos códigos de ética 

for realmente a criação e/ou a manutenção de uma imagem positiva das instituições que 

representam, além de um sistema de pontuação uniforme, devem também apresentar uma 

nítida preferência por elementos coesivos coordenados de adição e de alternância (desde 

que a alternância seja do tipo inclusivo) e por elementos coesivos de subordinação 

indicativos de finalidade e de modo.  

 



 101 

CAPÍTULO 2: A  METAFUNÇÃO INTERPESSOAL 

2.1 A Lingüística da Enunciação 

O componente metafuncional interpessoal organiza a interação estabelecida no 

texto por meio do registro do teor97 que, aqui, é entendido também como o registro das 

interações realizadas no quadro enunciativo estabelecido pelas instituições e por seus 

membros. O registro do teor, na língua inglesa, sistematiza-se, em muitos aspectos, 

diferentemente da língua portuguesa que, por sua vez, sistematiza-se de modo semelhante à 

língua francesa (ambas são neolatinas). Como exemplo, temos os modos e os tempos das 

conjugações verbais do português e do francês que se assemelham e diferem do inglês. Por 

esse motivo, para o estudo do componente metafuncional interpessoal dos textos formais, 

especificamente dos textos dos códigos de ética, não nos apoiamos exclusivamente na 

gramática sistêmico-funcional, preferindo o aparato teórico fornecido pela lingüística da 

enunciação de linha francesa, particularmente, pelos estudos de Émile Benveniste,  

publicados, durante anos, em artigos reunidos, posteriormente, nos dois volumes intitulados 

Problemas de Lingüística Geral (1988, 1995), de Catherine Kerbrat-Orecchioni, na obra 

L’Énonciation de la subjectivité dans le langage (1980) e de Patrick Charaudeau, em sua 

Grammaire du Sens et d´Expression (1992).  

Os conceitos de discurso, enunciação e enunciado, que empregamos, são conformes 

ao Dicionário de Análise do Discurso (2004), elaborado por Charaudeau e Maingueneau. 

Nesse sentido, discurso é a língua como assumida pelo homem (porta-voz) que fala e, na 

condição de intersubjetividade (entendida como interação entre a instituição e seus 

membros e os diversos segmentos da sociedade), que só a comunicação lingüística torna 

possível; a enunciação coloca em funcionamento a língua por um ato individual de 

utilização (ainda que o indivíduo fale em nome da instituição que representa e tente apagar 

as marcas de sua enunciação), constitui-se, portanto, no pivô da relação entre a língua e o 

                                                 
97 Tenor, em inglês, empregado por Halliday (1994). No entanto, em HALLIDAY, M.A.K. McINTOSH, A.  
e STREVENS, P. As Ciências lingüísticas e o ensino de línguas. Tradução de Myriam Freire Morau. 
Petrópolis: Vozes, 1974, à p. 117, para o mesmo registro, emprega-se a denominação “estilo do discurso”: A 
terceira e última das dimensões da classificação dos registros é o “estilo do discurso”, que se refere às 
relações entre os participantes. 
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mundo. Por um lado, permite representar fatos no enunciado, e, por outro, constitui por si 

mesma um fato, um acontecimento único definido no tempo e no espaço (ainda que as 

coordenadas de tempo e espaço sejam identificadas apenas no final do documento); o 

enunciado (o próprio código) é o produto da enunciação, uma seqüência verbal 

contextualizada, investida de sentido e sintaticamente completa. 

2.2 A Enunciação e o Quadro Enunciativo 

 Vamos concentrar nossos esforços em dois aspectos básicos que envolvem o 

fenômeno amplo da enunciação. O quadro enunciativo institucional no processo de 

elaboração do  código e as modalidades enunciativas empregadas pelos locutores instalados 

no código. 

Em relação ao quadro enunciativo, assim se expressa Benveniste (1989:87): Como 

forma de discurso, a enunciação coloca duas ‘figuras’ igualmente necessárias, uma 

origem, a outra, fim da enunciação. É a estrutura do diálogo. Duas figuras na posição de 

parceiros são alternativamente protagonistas da enunciação.  

No entanto, nem toda comunicação apresenta a estrutura do diálogo, nem as figuras 

são parceiras no sentido de trocarem os papéis durante a interação. Existem situações em 

que um protagonista tem direito à voz e os demais têm a obrigação de aceitar o dito. 

Podemos cotejar esse tipo de interação com o 5º axioma98 de Watzlawick, Beavin e Jackson 

(1999:64): Todas as permutas comunicacionais ou são simétricas ou complementares, 

segundo se baseiem na igualdade ou na diferença. No caso dos textos escritos 

institucionais, especificamente dos códigos de ética, que se referem a grupos com direito à 

voz pela legitimação que lhes é conferida pela sociedade, esse ato é realizado por um 

indivíduo ou um grupo investidos do poder de comunicar, por meio de uma situação 

formal, as normas de conduta, os valores e os princípios da instituição que representam.  

Em relação ao campo social legitimado, conceito apresentado por Rodrigues99 que 

                                                 
98 Os demais axiomas são os seguintes: 1º não se pode não comunicar; 2º toda comunicação tem um aspecto 
de conteúdo e um aspecto de comunicação tais que o segundo classifica o primeiro e é, portanto, uma 
metacomunicação; 3º a natureza de uma relação está na contingência da pontuação das seqüências 
comunicacionais entre os comunicantes; 4º os seres humanos comunicam digital e analogicamente.  
99 RODRIGUES, A.D. Estratégias da Comunicação: Questão Comunicacional e Formas de Sociabilidade. 
Lisboa: Editorial Presença, 1997. 



 103 

já discutimos no Capítulo 2100 da Primeira Parte, representado por instituições que 

elaboram códigos de ética, o único testemunho objetivo de sua identidade é o que as 

instituições fornecem sobre si próprias por intermédio de porta-vozes autorizados. Não se 

pode falar em casos como esses de subjetividade ou intersubjetividade nas dimensões 

interlocutivas de pessoa para pessoa ou mesmo de pessoa para pessoas. No entanto, o 

quadro enunciativo de uma comunicação institucional emprega os mesmos mecanismos das 

demais comunicações. Por meio de estratégias de legitimação, o porta-voz passa a ter o 

direito de falar em nome da instituição. Para Charaudeau101: 

As estratégias de legitimação visam determinar a posição de autoridade que 

permite ao sujeito tomar a palavra. Essa posição de autoridade pode ser o resultado de 

um processo que passa por dois tipos de construção: (a) a de autoridade institucional, 

que é fundada pelo estatuto do sujeito, que lhe confere autoridade de saber (perito, 

erudito, especialista), ou de poder de decisão (responsável por uma organização); (b) a 

de autoridade pessoal, que é fundada na atividade de persuasão e de sedução do 

sujeito que lhe dá uma autoridade de fato, que pode, além disso, sobrepor-se à 

precedente. 

(Charaudeau, 2004:295) 

O quadro enunciativo do código de ética de uma instituição é estabelecido num 

circuito próprio.  Primeiramente, a instituição delega a um membro ou a um grupo a 

incumbência de redigir o código. A seguir, investido da função de porta-voz institucional, o 

enunciador nomeado – o porta-voz – certifica-se dos valores e princípios que devem ser 

apresentados e das normas que devem ser divulgadas e da legislação vigente; e apóia-se, ou 

não, em modelos de códigos e/ou nos códigos de outras instituições da mesma esfera. 

Existem casos em que um mesmo código serve para um grupo de instituições. Cada uma 

faz apenas adaptações específicas ao seu campo de atuação. A próxima etapa é a leitura 

crítica de representantes da instituição para referendar o texto e autorizar sua divulgação. 

Trata-se, portanto, de uma série de ações enunciativas complexas preparatórias antes que o 

enunciado geral (o código pronto) seja definitivamente veiculado.  

                                                 
100 Vide p. 56. 
101 CHARAUDEAU, P. MAINGUENEAU, D. Dicionário de Análise do Discurso. Coordenação de tradução: 
Fabiana Komesu. São Paulo: Contexto, 2004. 
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Kerbrat-Orecchioni102 (1980:14-26), quando se refere aos tipos de interações 

complexas, como é o caso vivido pelas instituições,  argumenta que se escreve  em função 

das imagens, isto é, das representações criadas pelos porta-vozes autorizados: A cada 

“imagem” corresponderá uma série de restrições (obrigações) ou servidões (normas) que 

orientam o trabalho do porta-voz. 

No caso dos códigos, o porta-voz da instituição procura manter a imagem que as 

instituições têm se esforçado para criar. Se, porventura, arvorar-se na criação de uma 

imagem diferente ou não for feliz na sua manutenção, sempre existirá a instância 

reguladora, uma  espécie de enunciador revisor (etapa da leitura crítica) que zela pela 

imagem institucional. 

  O quadro enunciativo institucional pode ser assim apresentado:  

 Enunciadores: a instituição (fonte enunciativa), o porta-voz institucional (enunciador-

redator, isto é, o locutor ) e o comitê de ética (enunciador-revisor). 

 Enunciatários: os funcionários (alvo do discurso, isto é, os interlocutores) e os 

segmentos da sociedade, alvo indireto do discurso que, de alguma forma, participam do 

campo social legitimado das instituições. 

Enunciadores Enunciatários 

instituição  
 

segmentos da sociedade 
envolvidos na esfera institucional 

 

locutor/porta-voz da instituição 

comitê de ética 

Código de Ética 

interlocutores/ funcionários  

O locutor apropria-se do aparelho formal da língua e enuncia sua posição por meio 

de índices e de procedimentos, pois a situação da enunciação manifesta-se por meio de 

formas lingüísticas específicas que têm a função de colocá-lo em relação constante e 

                                                 
102 KERBRAT-ORECCHIONI, C.I L’Énonciation de la subjectivité dans le langage. Paris: Librairie Armand 
Colin, 1980. 
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necessária com sua própria enunciação, com seus interlocutores e com seu propósito 

comunicativo. Nesse sentido,  o locutor,  porta-voz da instituição, enunciador-redator do 

código de ética institui seu interlocutor direto e escolhe o tipo de interlocução que deseja 

manter. Ao mesmo tempo, institui o terceiro elemento da interlocução, o propósito 

comunicativo (veiculação de princípios, valores e normas), a respeito do qual se fala no 

discurso.  

2.3 A Modalização e as Modalidades Enunciativas 

A modalização, a partir do ponto de vista adotado por Charaudeau103 (1992:569-

629), faz parte da enunciação que é mais geral e a engloba. A enunciação testemunha o 

modo como o locutor “se apropria da língua” para organizar seu discurso. Nesse processo 

de apropriação, ele é levado a se situar em relação ao seu interlocutor, ao mundo onde está 

inserido e àquilo que diz. A enunciação é, pois, constitutiva do ato de utilizar elementos do 

sistema da língua para atualizá-los no discurso e a modalização são os modos empregados 

nessa atualização. É a enunciação que fornece as condições necessárias ao que Benveniste 

(1989:86), no capítulo O aparelho formal da enunciação, denomina as grandes funções 

sintáticas, a saber: a interrogação, a ordem e a declaração, e é a modalização, do ponto de 

vista da lingüística da enunciação, que emprega as três grandes funções por meio de 

critérios mais finos: as modalidades enunciativas. 

A modalização organiza-se nos textos em redes de significados configurados 

linguisticamente pelos índices de pessoa (a relação primeira/segunda pessoas ou a 

instauração da terceira pessoa) e de ostensão (os básicos são os dêiticos: este, aqui, agora); 

as formas temporais, os modos verbais, as qualificações das orações (advérbios da frase e 

expressões modalizadoras) dos nomes (adjetivos e locuções adjetivas qualificadoras) e das 

ações verbais (advérbios e locuções adverbiais de modo). Todos esses itens são organizados 

por modalidades enunciativas assumidas pelo enunciador e que indicam, por exemplo, 

obrigação, declaração, certeza e possibilidade e sua posição diante de seu interlocutor, 

implicando-o ou não no seu ato de enunciação. 

A modalização, que participa, portanto, do fenômeno da enunciação, corresponde 

aos meios de expressão que permitem explicitar as diferentes posições do enunciador, que 
                                                 
103 CHARAUDEAU, P. Grammaire du sens et de l’expression. Paris:Hachette Livre, 1992 
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passamos a denominar locutor, e de suas intenções enunciativas. Os  atos enunciativos de 

base que correspondem a uma posição e a um comportamento particular do locutor em seu 

ato de locução compõem a modalização. Esses atos de base são os atos enunciativos 

locutivos e às suas especificações –  alocutivo, elocutivo e delocutivo – denominamos 

modalidades enunciativas. 

 Le Querler104 (1996:64), também  da linha francesa da lingüística da enunciação, 

apresenta uma proposta semelhante de classificação das modalidades em torno do sujeito 

enunciador. A fim de cotejar com a proposta de Charaudeau, são as seguintes as 

modalidades propostas: a modalidade subjetiva expressa a relação do sujeito enunciador 

com o conteúdo proposicional; a intersubjetiva, a relação estabelecida entre o sujeito 

enunciador e um outro sujeito a propósito de um conteúdo proposicional;  e objetiva em 

que o sujeito enunciador subordina o conteúdo proposicional a uma outra proposição que 

não depende nem de seu julgamento, nem de sua apreciação, nem de sua vontade. 

A cada tipo de modalidade enunciativa, no modelo proposto por Charaudeau, 

correspondem categorias que especificam as relações entre o locutor e interlocutor e entre o 

locutor e o propósito comunicativo. À modalidade enunciativa alocutiva correspondem 

categorias como a “interrogação”, a “injunção”, a “interpelação” que especificam a relação 

que se estabelece entre locutor e interlocutor e o modo como eles estão implicados no ato 

de linguagem. À modalidade enunciativa elocutiva correspondem categorias como a 

“declaração”, a “avaliação”, a “obrigação”, a “promessa” que especificam a relação que o 

locutor estabelece com seu propósito comunicativo. À modalidade enunciativa delocutiva 

correspondem categorias como a “asserção” e o “discurso citado” que especificam o modo 

como o propósito comunicativo se apresenta e se impõe aos interlocutores. 

2.3.1 As modalidades enunciativas alocutivas 

No ato enunciativo alocutivo, o locutor implica o interlocutor no seu ato de 

enunciação e lhe impõe o conteúdo de seu propósito comunicativo. Os critérios que 

permitem identificar o ato enunciativo alocutivo são os seguintes:  a) o locutor controla sua 

relação com o interlocutor e o conteúdo de seu propósito comunicativo; b) o interlocutor é 

                                                 
104 LE QUERLER, Nicole. Typologia des modalités. Caen: Presses Universitaires de Caen, 1996. 
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capaz de identificar seu papel; c) o interlocutor está presente no ato de enunciação sob 

diversas formas que o identificam. 

Charaudeau (1992:574), no entanto, adverte que não se deve confundir a posição do 

interlocutor  no ato enunciativo alocutivo com o fato de que todo ato de enunciação dirige-

se a um interlocutor. O que caracteriza, de modo geral, qualquer modalidade enunciativa 

alocutiva é a implicação marcada por itens lingüísticos da presença do interlocutor no 

enunciado. O que confirma que essas modalidades apareçam sempre em uma situação de 

interlocução, mesmo que o interlocutor não possa reagir verbalmente, como é o caso dos 

códigos de ética. 

As modalidades enunciativas alocutivas mais presentes na interação entre os 

participantes dos códigos de ética são a injunção e a interdição. Apresentamos, também, 

outras duas modalidades que, ocasionalmente, podem aparecer, a interpelação e a 

advertência. 

A injunção apresenta, no enunciado, uma ação que deve ser executada. As relações 

esperadas entre o locutor  e interlocutor são as seguintes:  

- o locutor apresenta uma ação a ser realizada (de dizer ou de fazer); 

- o locutor impõe a ação ao interlocutor para que ele a execute; 

- o locutor  apresenta-se com autoridade para tanto; 

 - o interlocutor recebe uma obrigação (de fazer ou de dizer);  

- supõe-se que o interlocutor tenha competência para executar a injunção;  

- o interlocutor não tem alternativa.  

A recusa de execução da ação comporta, em graus diversos, risco de sanção. 

A interdição apresenta, no enunciado, uma ação que não deve ser executada. As 

relações esperadas entre o locutor  e interlocutor são as seguintes:  

- o locutor impõe ao interlocutor uma obrigação de “não-fazer”; 

- o locutor impõe a obrigação de “não-fazer” ao interlocutor para que ele a execute; 

- o locutor  apresenta-se com autoridade para tanto; 

 - o interlocutor, o qual se supõe com possibilidade de executar a ação proibida em  

   questão, deve renunciar a ela;  

- supõe-se que o interlocutor tenha interesse em executar a ação;  
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- o interlocutor não tem alternativa.  

A execução da ação proibida comporta, em graus diversos, risco de sanção. 

A interpelação é o apelo direto, o chamamento ao interlocutor que deve se 

reconhecer nesse chamado. Não se espera que, em um código de ética, o locutor interpele 

aberta e diretamente o interlocutor.  

A advertência alerta  o interlocutor a respeito de um comportamento que deve ou 

não ser observado. A advertência pode ser considerada uma modalidade próxima da 

informação acrescida de risco ou ameaça. A advertência se assemelha também às 

modalidades da injunção e da  interdição, mas pode vir acrescida da informação do risco 

que acarreta a desobediência e apresenta geralmente uma nuance de conselho. As relações 

esperadas entre o locutor e interlocutor são as seguintes:  

- o locutor apresenta uma ação a ser ou não ser realizada pelo interlocutor e que 

   pode se ligar a uma intenção de sanção;  

- o locutor sabe ou supõe  que o interlocutor ignora (ou quer ignorar) a sua intenção;  

- o locutor sabe ou supõe  que declarar sua intenção ao interlocutor significa  

   preveni-lo; 

- o interlocutor recebe uma informação que lhe permite se resguardar do risco ou da 

   ameaça;  

- supõe-se que o interlocutor ignore a intenção do locutor. 

2.3.2 As modalidades enunciativas elocutivas 

No ato enunciativo elocutivo, o locutor situa seu propósito comunicativo em relação 

a si próprio, no seu ato de enunciação. Os critérios que permitem identificar o ato 

enunciativo elocutivo são os seguintes: a) o interlocutor não está presente, por meio de 

marcas lingüísticas, no ato de enunciação; b) ao contrário, o locutor se apresenta sob 

diversas formas (pronomes pessoais: eu, nós, nome próprio ou comum que o identificam; c) 

o locutor pode explicitar sua posição (dizendo: eu penso que, eu creio que etc.); d) depois 

de um ato enunciativo elocutivo, o discurso não é necessariamente interrompido (o 

interlocutor não é obrigado a reagir). 

As modalidades enunciativas elocutivas não são freqüentes nos códigos de ética 
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atuais, já que os porta-vozes institucionais preferem não deixar marcas explícitas nos 

enunciados. A declaração é praticamente o único tipo de modalidade enunciativa elocutiva 

que pode ser identificada nos códigos.  

Na declaração, uma verdade já é pressuposta e, dizendo-a, o locutor. a reforça, não 

devendo ser confundida com a opinião ou com a proclamação. A declaração nos códigos de 

ética apresenta-se com matiz de convicção. As relações esperadas entre o locutor e 

interlocutor são as seguintes:  

- o locutor possui um saber;  

- o locutor supõe  que o interlocutor ignore esse saber ou duvide de sua veracidade;  

- o locutor diz que está convicto que esse saber é real; 

- o interlocutor está (ou não) implicado indiretamente;  

- o interlocutor é testemunha da declaração do locutor. 

2.3.3 As modalidades enunciativas delocutivas 

No ato enunciativo delocutivo, o locutor apresenta seu propósito comunicativo 

como se não fosse responsável por ele. O locutor e o interlocutor estão aparentemente 

ausentes desse tipo de ato de enunciação, mesmo que o conteúdo do propósito 

comunicativo se relacione a eles. Os critérios que permitem identificar o ato enunciativo 

delocutivo são os seguintes:  

- o locutor e o interlocutor não estão presentes no ato de enunciação por meio de 

marcas lingüísticas explícitas, porque os enunciados se apresentam de forma aparentemente 

impessoal ou se referem a uma terceira pessoa;  

- o locutor e o interlocutor não podem ter explicitadas suas posições, porque a 

enunciação diz que a intenção comunicativa existe por “si própria”;  

- depois de um ato enunciativo delocutivo, o discurso não é necessariamente 

interrompido, o interlocutor não é obrigado a reagir, e o locutor pode guardar a palavra. 

Evidentemente, o locutor continua responsável por seu ato de comunicação. É a 

configuração lingüística que se apresenta como se ele não o fosse. A modalidade 

enunciativa delocutiva mais freqüente nos códigos é a asserção, outra modalidade, o 

discurso citado, é mais rara.  
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A asserção105  é uma modalidade enunciativa delocutiva ampla que corresponde à 

maioria das modalidades alocutivas e elocutivas das quais se retiram as marcas explícitas 

referentes ao interlocutor que passa a ser tratado como terceira pessoa – a não-pessoa, de 

acordo com Benveniste –  e  também do locutor que nunca diz “eu” ou “nós”, sendo um 

porta-voz aparentemente neutro da instituição. Nos textos dos códigos, a modalidade 

delocutiva da asserção apresenta-se na forma da obrigação e na forma da exposição. 

A modalidade enunciativa delocutiva da obrigação baseia-se na expressão de uma 

ordem que emana de uma instância de autoridade. Corresponde à injunção e à interdição 

das modalidades enunciativas alocutivas. O locutor é o porta-voz que se exime do teor da 

asserção que apresenta a obrigação a ser cumprida; o interlocutor está implicado 

indiretamente, pois é instanciado como terceira pessoa, mas, apesar de não ser interpelado 

diretamente, se reconhece como a pessoa que detém a obrigação de fazer (injunção) ou de 

não-fazer (interdição).  

Na modalidade enunciativa delocutiva da exposição, uma verdade é pressuposta ou 

não e, dizendo-a, o locutor – aqui, porta-voz aparentemente neutro –  a expõe ou a reforça, 

ao transmiti-la como um saber do qual não se pode duvidar quanto à sua veracidade e que é 

apresentada com matizes variados de exigência, apreciação, resolução ou simples 

constatação. O interlocutor implicado implicitamente é testemunha da declaração do porta-

voz institucional. 

O discurso citado é uma modalidade enunciativa delocutiva complexa que depende 

da posição dos interlocutores; dos modos de citar um discurso previamente enunciado; e da  

descrição dos modos de enunciação de origem. 

Nos códigos, é raro o emprego dessa modalidade, e, em virtude da necessidade de 

fidelidade ao dito, o modo preferido é a citação direta.  

Como vimos no capítulo anterior106, os enunciados dos códigos de ética referem-se 

basicamente a princípios, valores e a normas. Os que expressam princípios e valores, 

categorizam-se, a grosso modo, como enunciados axiológicos e os que expressam normas, 

como normativos.  
                                                 
105 Numa acepção ampla, é uma proposição que exprime uma relação entre dois ou mais termos, na forma 
afirmativa ou negativa, que pode apresentar uma obrigação ou um julgamento de verdade ou de valor. 
106 Vide página 92. 
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Podemos relacionar as modalidades enunciativas alocutivas, elocutivas e 

delocutivas aos dois tipos de enunciados. Acrescentamos ao quadro a tipologia das orações,  

que compõem os enunciados, estudadas no próximo item. 

 Enunciado Modalidade Enunciativa Ato Enunciativo Oração 

Elocutivo Declaração 

Axiológico 
Delocutivo Exposição com matiz de 

constatação ou apreciação 

Declarativa 

Delocutivo 
Exposição com matiz de 

exigência 
Obrigação de fazer Axiológico/ 

Normativo 
Alocutivo 

Advertência 
Injunção 

Declarativa 
ou 

Imperativa 

Delocutivo 

Exposição com matiz de 
resolução  

Obrigação de fazer e de 
não-fazer 

TIPOS 

 

Normativo 

Alocutivo Injunção/Interdição 

Imperativa 

2.4 A Configuração lingüística das orações 

 O cenário das relações entre os participantes do quadro enunciativo dos códigos de 

ética, caso específico da pesquisa, (de um lado, os enunciadores, ou seja, a fonte 

enunciativa, o locutor “porta-voz”, o comitê “revisor e regulador”;  de outro lado, os 

enunciatários, ou seja,  os funcionários,  interlocutores diretos e os vários segmentos da 

sociedade, mais ou menos, envolvidos na esfera institucional) são as orações. Seu estatuto 

como declarativa, interrogativa ou imperativa, atrelado às grandes funções sintáticas, a 

declaração, a interrogação e a ordem, nas palavras de Benveniste107, é o primeiro aspecto a 

ser considerado na constituição do registro do teor que se refere ao componente 

metafuncional interpessoal.  

 Os sinais de pontuação constituem-se no sinal mais visível para a identificação do 

estatuto da oração. O ponto final (.) considerado o mais neutro, é a marca registrada das 

orações declarativas, no entanto, finalizam também as orações interrogativas indiretas e as 

                                                 
107 Vide p. 105. 
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imperativas. O emprego da pontuação no texto escrito formal refere-se à delimitação dos 

segmentos intra-oracionais e inter-oracionais. Nesse sentido, o ponto final (.) cumpre seu 

papel de delimitador de fronteiras entre orações declarativas e/ou imperativas. O ponto de 

interrogação (?) – essencial em formulários e questionários – nos textos que tratam de 

condutas, regras e normas, torna-se praticamente inexistente. O ponto de exclamação (!), 

recurso freqüentemente empregado nas orações imperativas para o reforço da ordem, não é 

empregado nos códigos de ética. Esse sinal é mais usado em mensagens curtas como um 

reforço em avisos, comunicados “urgentes” ou slogans. 

No interior das orações, outros itens também participam da rede formada pelas 

relações entre os diversos participantes, na dependência das modalidades enunciativas 

alocutivas, elocutivas e delocutivas empregadas. Passamos a elencar os itens básicos que 

configuram explicitamente as três modalidades. 

2.4.1 Os modos e os tempos verbais 

 Os modos e os tempos verbais nas orações declarativas e imperativas são básicos 

para a indicação do tipo de relação que o locutor estabelece com o interlocutor e com o 

próprio discurso. Quando o locutor, porta-voz institucional, está investido  do papel de 

legislador, apresentando as normas da instituição, ele tem uma gama de opções à sua 

disposição, o verbo auxiliar modal108  dever (no presente ou futuro; na voz ativa ou na 

passiva), o futuro do presente e o modo imperativo afirmativo ou negativo. Quando o 

locutor faz declarações (elocutivas) ou exposições (delocutivas),  de valores e princípios, o 

tempo verbal mais empregado é o presente do indicativo, contudo o verbo auxiliar modal 

dever seguido da forma auxiliada no infinitivo também participa da configuração das 

exposições.  

Benveniste (1989:68-80), ao tratar do tempo lingüístico, salienta que ele está 

organicamente ligado ao exercício da fala e se define e se organiza como função do 

discurso. O único tempo inerente à língua é o presente axial do discurso. Esse presente 

determina as outras referências temporais, constituindo-se, na realidade, em uma linha de 

separação entre o que já foi e o que ainda vai ser. Essa é a experiência fundamental do 

                                                 
108 o verbo auxiliar poder é raramente empregado. 
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tempo que está inscrita em todas as línguas. Benveniste observa também que, nos sistemas 

temporais das mais diversas línguas, abundam as formas de pretérito, enquanto as formas 

específicas para a indicação do futuro são em menor número. O pretérito é caracterizado 

pela temporalidade retrospectiva que pode assumir várias distâncias no passado; e o futuro, 

pela temporalidade prospectiva que não entra no campo de nossa experiência, só existindo 

como possibilidade de realização. O presente, tempo axial, referência neutra atemporal para 

os outros dois, possui em seu bojo ambas as temporalidades retrospectiva e prospectiva. 

Isso possibilita um efeito de sentido de permanência do dito. Quando se diz que a 

Instituição X é digna de confiança, significa que teve um passado honrado (temporalidade 

retrospectiva) e que  continuará confiável no futuro (temporalidade prospectiva). 

No que se refere à tipologia das orações que constituem os enunciados axiológicos e 

normativos dos códigos, optamos por denominar orações declarativas apenas as que 

apresentam o verbo no presente do indicativo ou no pretérito (caso raríssimo nos códigos), 

enquanto denominamos imperativas às demais orações, por expressarem em maior ou 

menor grau uma obrigação de ser/ou não ser ou de fazer/ou não-fazer.  Basicamente, as 

orações declarativas entram na configuração tanto do ato enunciativo elocutivo, na 

modalidade da declaração quanto na configuração do ato enunciativo delocutivo, na 

modalidade  da exposição e participam da constituição dos enunciados axiológicos; as 

orações imperativas  entram na configuração tanto do ato enunciativo alocutivo, nas 

modalidades da injunção e da interdição quanto do ato enunciativo delocutivo, na 

modalidade da obrigação e participam da constituição dos enunciados normativos. 

Contudo, existem orações declarativas com nuances de ordem e orações imperativas com 

nuances de julgamentos de valor. Nesses casos, optamos por uma classificação híbrida dos 

enunciados: enunciado axiológico/normativo e enunciado normativo/axiológico. 

Os usos gerais básicos do tempo presente, além de situarem o processo no momento 

da enunciação, denotam a declaração ou a  exposição (respectivamente, modalidade 

enunciativa elocutiva e delocutiva) (a) de um fato permanente, (b) de um fato habitual ou 

(c) de um conceito.  

Exemplos: (a) O exercício compartilhado dos princípios deste Código sustenta o sucesso 

duradouro do Banco do Brasil e consolida a imagem de empresa ética. 

  (b) Acreditamos na importância da responsabilidade social e empresarial. 
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 (c) A ética é o ideal de comportamento que orienta o ser humano. 

Quase ausente dos códigos, o tempo passado (pretérito perfeito) denota o que já 

aconteceu, trazendo para o momento da enunciação uma temporalidade retrospectiva. 

Exemplo: O presente Código de Ética entrou em vigor na data de 27.06.2000. 

O tempo futuro (futuro do presente), presente na modalidade enunciativa delocutiva 

da exposição com matiz de resolução, denota uma obrigação de fazer, própria da oração 

imperativa e traz para o momento da enunciação uma temporalidade prospectiva.  

Exemplo: Caberá à Diretoria Executiva propor alterações ao presente Código, mediante 

envio de propostas ao Conselho de Administração.  

A forma nominal infinitiva, presente na modalidade enunciativa delocutiva da 

asserção da obrigação, que geralmente se constrói em posição hipotática, dependente de 

uma oração nuclear (a) ou, como forma auxiliada (b), denota uma obrigação de ser ou de 

fazer, própria da oração imperativa e traz para o momento da enunciação uma 

temporalidade presente com projeção prospectiva.  

 (a) Art. 2º. São exigidos dos empregados do Sistema BNDES os seguintes padrões de 

conduta profissional: 

I – Agir com integridade, competência, dignidade e ética quando lidarem com o público, 

clientes, colegas e membros dos demais órgãos públicos. 

(b) Na realização das respectivas atividades, os empregados devem utilizar os métodos e 

técnicas mais atualizados e consistentes. 

Os verbos auxiliares modais “dever” e “poder” (raramente), presentes na 

modalidade enunciativa alocutiva e elocutiva e na modalidade enunciativa delocutiva da 

asserção da exposição (e seus matizes) e da obrigação, no presente (a) ou no futuro (b) do 

indicativo, na voz ativa (c) ou passiva (d), denotam uma obrigação de ser ou de fazer, 

própria da oração imperativa e trazem para o momento da enunciação uma temporalidade 

prospectiva.  

Exemplos: (a) Todos devem se engajar na manutenção da imagem que possuímos junto ao 

público: honestidade, integridade, seriedade, solidez, confiabilidade, cordialidade e 

responsabilidade. 
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 (b) Assim, eventualmente, poderão surgir dúvidas sobre qual a conduta mais correta a 

adotar.  

(c) Administradores e funcionários devem ter o compromisso de zelar pelos valores e pela 

imagem da Instituição.  

(d) Toda e qualquer ação dos dirigentes, empregados, prestadores de serviços e terceiros 

que exerçam atividades em nome do BRB e Empresas Controladas deverá ser norteada pelos 

princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e Transparência. 

O modo imperativo, presente na modalidade enunciativa alocutiva da injunção ou  

da interdição, indica uma ordem, denota uma obrigação de ser/não ser ou de fazer/não-

fazer, própria da oração imperativa. O imperativo traz para o momento da enunciação a 

temporalidade presente com projeção prospectiva.  

Exemplos: Atue sempre em defesa dos melhores interesses da Instituição. Evite negócios 

com fornecedores de reputação duvidosa. 

Quadro do emprego, nos códigos de ética, dos modos e dos tempos verbais nas orações 
declarativas e imperativas, relacionadas com as modalidades enunciativas  

Tipo de oração Temporalidade Formas verbais Modalidade enunciativa 

Declarativa 

Presente com 
projeção 

retrospectiva 
 e/ou 

prospectiva 

Presente do indicativo elocutiva/delocutiva 

Verbos auxiliares (no presente 
ou futuro; na voz ativa ou na 

passiva) 

alocutiva/elocutiva/ 
delocutiva 

Infinitivo delocutiva 

Futuro do presente delocutiva 

Imperativa 

Presente 
com 

projeção 
prospectiva 

Imperativo alocutiva 

2.4.2 O sistema de pessoa 

 O sistema de pessoa, ou seja, a rede formada pelos pronomes pessoais, os pronomes 

possessivos correspondentes e as terminações verbais, são itens básicos, ao lado dos tempos 

e modos verbais, na configuração das modalidades enunciativas alocutivas, elocutivas e 

delocutivas.  
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As marcas da primeira pessoa do discurso, o locutor, são explicitadas no pronome 

pessoal de primeira pessoa gramatical, nos pronomes possessivos e nas terminações verbais 

correspondentes. Esses itens, básicos para a identificação da modalidade enunciativa 

elocutiva da declaração, praticamente estão ausentes nos códigos de ética, pois o locutor, 

porta-voz institucional, prefere a aparente neutralidade da modalidade delocutiva da 

declaração que apaga as marcas de pessoa do enunciador. 

 No exemplo de declaração, Este Código de Ética reúne as diretrizes que devem ser 

observadas em nossa ação profissional para atingirmos padrões éticos cada vez mais elevados no 

exercício de nossas atividades. 

identificamos a pessoa do locutor que faz a declaração, pela terminação do verbo e pela 

presença do pronome possessivo de primeira pessoa do plural. 

 As marcas da segunda pessoa do discurso, o interlocutor direto, são explicitadas 

nos pronomes pessoais de segunda e terceira pessoas gramaticais, nos pronomes 

possessivos e nas terminações verbais correspondentes. Esses itens são básicos para a 

identificação da modalidade enunciativa alocutiva de injunção109.  

No exemplo de injunção, Proteja as informações ainda não divulgadas publicamente. 

identificamos a pessoa do interlocutor, a quem se dirige a ordem, pela terminação do verbo 

no imperativo afirmativo. 

 As marcas da terceira pessoa do discurso relacionadas ao propósito comunicativo 

(de quem ou de que se fala) são explicitadas no emprego do pronome pessoal (do caso reto 

e oblíquo) da terceira pessoa gramatical, nos pronomes possessivos e nas terminações 

verbais correspondentes. Esses itens são básicos para a identificação da modalidade 

enunciativa delocutiva da asserção, nas categorias da exposição e da obrigação. 

 No exemplo de exposição, O Comitê de Ética é um Órgão consultivo da Presidência, a 

quem cabe analisar e julgar as questões que lhe forem submetidas, recomendando correção de 

conduta ou sanções disciplinares, cabendo recurso de suas conclusões à Diretoria Executiva. 

                                                 
109 A modalidade enunciativa alocutiva de interdição normalmente não é empregada. 
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identificamos a  terceira pessoa, da qual se fala, pela terminação do verbo, pela presença do 

pronome pessoal do caso oblíquo e do pronome possessivo de terceira pessoa. 

 No exemplo de obrigação, Ao relacionar-se com os diversos setores da sociedade, o 

BRB deverá pautar suas ações em determinados padrões de conduta. 

identificamos a terceira pessoa, a instituição de que se fala, pela terminação do verbo e pela 

presença do pronome possessivo de terceira pessoa. 

2.4.3 Adjetivos, advérbios e expressões modalizadoras 

 Na configuração explícita das orações, no que se refere às marcas que distinguem as 

diferentes modalidades enunciativas alocutivas, elocutivas e delocutivas, os adjetivos e as 

locuções adjetivas qualificadoras, os advérbios e as locuções adverbiais de modo e as 

expressões modalizadoras impessoais, compostas pelo verbo ser seguido de adjetivo 

modalizador, são itens fundamentais que revelam a posição do locutor em relação à 

qualificação de orações, de nomes e de ações.  

Nesse sentido, categorizamos como marcas de modalização todos os adjetivos 

qualificadores com a função de epíteto110 ou de atributo111; todos os advérbios 

modalizadores da oração e também as locuções adverbiais de modo. Esses termos entram 

na configuração das orações, em maior ou menor número, em qualquer modalidade 

enunciativa.  

A modalidade enunciativa delocutiva da asserção da categoria da exposição com 

matiz de apreciação  é marcada pela qualificação dos nomes e das ações. 

No exemplo, O Banco do Brasil mantém atitude independente e respeitosa no 

relacionamento com a mídia. 

a escolha de epítetos positivos (adjetivos qualificadores grifados) atesta a avaliação positiva 

do locutor diante da atitude da instituição no relacionamento com a mídia. 

No exemplo, O Banco do Brasil e seus funcionários comercializam os produtos e serviços 

da Organização com honestidade e transparência. 

                                                 
110 adjunto adnominal. 
111 predicativo do sujeito. 
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da mesma forma, a escolha de substantivos para a composição da locução adverbial  

(grifados) atesta a avaliação positiva do locutor diante do modo como a instituição 

comercializa seus produtos.  

 Também as expressões modalizadoras, por exemplo, É fundamental, É proibido, É 

vedado, são itens importantes na configuração das diferentes modalidades enunciativas. 

No exemplo, É fundamental reconhecer o mérito de cada um e propiciar igualdade de 

acesso às oportunidades de desenvolvimento profissional existentes, segundo as características, 

competências e contribuições de cada funcionário. 

a expressão modalizadora grifada incide sobre as duas orações do enunciado que 

configuram a modalidade enunciativa delocutiva da asserção, categoria da declaração com 

matiz de exigência.  

2.4.4 Nomes e nominalizações deônticas 

 O contexto dos códigos de ética propicia, dependendo da posição do locutor, porta-

voz da instituição, o emprego de substantivos que, mesmo isoladamente, se apresentam 

com forte conotação deôntica. São as designações de valores e princípios como, 

integridade, honestidade e transparência, que, nos enunciados, aparecem ora como 

argumentos dos processos verbais, ora como núcleos das locuções adverbiais. No primeiro 

caso, os nomes (substantivos primitivos) e as nominalizações (derivados deverbais ou 

deadjetivais) apresentam-se como opção para a apresentação de normas de conduta (a), que 

acarreta, quando o locutor as seleciona, os efeitos de sentido de neutralidade e 

distanciamento, próprios da modalidade enunciativa delocutiva. No segundo, as locuções 

adverbiais(b), que já são destacadas nas redes que configuram as diversas modalidades 

enunciativas locutivas (vide item anterior), que apresentam como núcleo os nomes e 

nominalizações, constituem-se no modus operandi da instituição e de seus funcionários, 

enquanto os que se apresentam como argumentos dos processos verbais constituem-se no 

seu modus essendi . 

Exemplos: (a) Ao relacionar-se com os diversos setores da sociedade, o BRB deverá 

pautar suas ações em determinados padrões de conduta: 

 Transparência e honestidade na contratação de operações e na prestação de serviços. 
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 Atendimento digno, cortês, justo e eficiente e todo o respeito aos seus direitos de 

consumidor. 

 (b) As relações no ambiente do trabalho devem pautar-se pela cortesia e respeito. 

2.5 A polaridade nas orações e nos constituintes das orações 

 Polaridade é o sistema de contraste positivo/negativo encontrado em uma língua. A 

distinção entre a polaridade112 “positiva” e a polaridade “negativa” pode ser transmitida 

sintaticamente (sim X não), morfologicamente (feliz X infeliz) ou lexicalmente (alto X 

baixo). A preferência pela polaridade afirmativa em todos os níveis é a marca registrada 

dos códigos de ética que procuram agregar, à imagem da instituição, valores positivos. A 

polaridade negativa, quando presente, tem também o papel de reforçar a imagem positiva 

da instituição. 

 A configuração sintática das orações declarativas  e imperativas apresenta a 

polaridade afirmativa como forma não-marcada e a polaridade negativa como forma 

marcada.  

Exemplo de oração declarativa com polaridade afirmativa: O Banco do Brasil e seus 

funcionários comercializam os produtos e serviços da Organização com honestidade e 

transparência. 

Exemplo de oração declarativa com polaridade negativa113: As preocupações do dia-a-

dia com a eficiência, a competitividade e a lucratividade não podem prevalecer à Ética. 

Exemplo de oração imperativa com polaridade afirmativa114: Observe os mais 

elevados padrões de honestidade e integridade em todos os contatos com administradores e 

funcionários do setor público. 

A negação, segundo Neves (2000:285) atua nos níveis sintático-semântico e 

pragmático. É um processo formador de sentido, agindo como instrumento de interação 

dotado de intencionalidade, além de ser um recurso de argumentação. Quanto ao seu 

                                                 
112 CRYSTAL, D. Dicionário de Lingüística e Fonética. Tradução e adaptação: Maria Carmelita Pádua Dias. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. 
113 O emprego da polaridade negativa serve, nesse caso, para a confirmação da imagem positiva da 
instituição. 
114 É raro, nos códigos de ética profissionais, o emprego de oração imperativa com polaridade negativa, 
procedimento comum nos códigos antigos. 
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escopo, isto é, ao conjunto de conteúdos atingidos pelo operador de negação, a negação 

pode incidir sobre toda oração (a) ou sobre um constituinte da oração (b).  

Exemplo: (a) As preocupações do dia-a-dia com a eficiência, a competitividade e a 

lucratividade não podem prevalecer à Ética. 

Exemplo: (b) Guardar sigilo sobre as operações, bem como sobre as informações ainda 

não tornadas públicas. 

O recurso da negação serve também para reforçar a relação semântica entre dois 

constituintes da oração. O primeiro constituinte é precedido da palavra de negação “não”, 

seguida de um advérbio de inclusão,  “apenas” ou “só” e o segundo constituinte é precedido 

pela palavra de oposição “não” que pode ser reforçada por uma palavra de realce como 

“sobretudo”. Esse é outro recurso para a criação e manutenção de imagem positiva. 

Exemplo: O exercício compartilhado dos princípios deste Código sustenta o sucesso 

duradouro do Banco do Brasil e consolida a imagem de empresa ética que pauta sua atuação não 

apenas nos preceitos legais do negócio bancário mas, sobretudo, em reconhecidos valores sociais. 

Em uma empresa a ética visa não só ao estabelecimento de um melhor convívio social, mas à 

manutenção do alto conceito da instituição junto à sociedade. 

Quanto à polaridade lexical, Neves (2000:292) admite que certos verbos de 

significado negativo constituem negações particulares de outros lexemas de significado 

oposto (afirmativo).  

Exemplo: Repudiamos qualquer atitude guiada por preconceitos relacionados a origem, 

raça, religião, classe social, sexo, cor, idade, incapacidade física e quaisquer outras formas de 

discriminação. 

A seleção lexical a favor de “repudiar”, de carga semântica negativa oposta ao 

verbo “aceitar”  é similar à polaridade negativa de “não aceitar”: Não aceitamos qualquer 

atitude guiada por preconceitos relacionados a origem, raça, religião, classe social, sexo, cor, 

idade, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação. 

 Reiteramos que a preferência pela polaridade negativa (marcada) ou positiva (não-

marcada) nas orações e nos constituintes das orações é um indício da tomada de decisão do 

locutor, porta-voz da instituição, em relação a um discurso mais ou menos carregado de 

elementos disfóricos (polaridade negativa) ou eufóricos (polaridade positiva), na medida 
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em que ele, o locutor, esteja incumbido com a criação e/ou a manutenção de uma imagem 

positiva da própria instituição. Nesse sentido, os adjetivos qualificadores e os advérbios e 

locuções adverbiais também são itens importantes para o estabelecimento de um discurso 

mais ou menos disfórico. 

2.6 A perífrase 

A perífrase, também denominada circunlóquio, é um recurso utilizado quando se diz 

com mais termos o que poderia ser reduzido a um número menor. Em nossa língua, alguns 

verbos denominados “suporte” são empregados em muitas construções perifrásticas.  Por 

exemplo, “fazer”, “dar” e “levar” que participam de construções como “fazer uso”, “dar 

sugestões” e “levar em consideração”. 

Nos códigos de ética, a perífrase é empregada freqüentemente para explicitar ações 

ou conceitos ou simplesmente como mero recurso retórico que pode acarretar em efeitos de 

sentido bombástico ou eufemístico. No primeiro caso, denomina-se, por exemplo, um 

gerente como alguém no “papel de gestor de pessoas” e, ao invés de simplesmente dizer 

“considerar”, diz-se “ter em mente”. No segundo caso, quando se emprega “fazer uso de 

informação privilegiada”, suaviza-se o emprego mais direto e brutal de “quebrar o sigilo”. 

A perífrase também concorre, dessa forma, nos códigos, para a manutenção da imagem 

positiva das instituições. 
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CAPÍTULO 3: A METAFUNÇÃO IDEACIONAL 

3.1 O componente ideacional 

No capítulo anterior, preocupamo-nos em estabelecer as categorias de atos 

enunciativos presentes em códigos de ética profissionais, empregados por uma instituição 

ao divulgar valores e princípios éticos que devem ser partilhados por seus funcionários, 

tendo como base a lingüística da enunciação. Os atos enunciativos denominados, de acordo 

com Charaudeau (1992), modalidades enunciativas locutivas, criam redes constituídas por 

itens como pronomes pessoais, verbos em determinados tempos e modos, adjetivos, 

advérbios, locuções e expressões modalizadoras. A seleção desses itens de modalização 

revela o tipo de interação mais pessoal (modalidade enunciativa alocutiva e elocutiva) ou 

menos pessoal (modalidade enunciativa delocutiva) que o porta-voz institucional dispensa à 

própria instituição, aos funcionários e aos diversos setores da sociedade.  

Resta abordarmos o registro do campo, que se refere à rede de significados 

estabelecida no interior das orações por meio do componente ideacional. As seleções 

lexicais e gramaticais realizadas na composição do próprio código de ética revelam as 

representações mentais que a instituição tem do que ela é, do que ela faz, como ela se 

comporta, com o que se identifica. Para que isso fique claro, partimos do que Halliday 

(1994:106) apresenta como “modelling experience”. Segundo ele, os seres humanos 

constroem  representações mentais da realidade para entenderem o que acontece em seu 

redor ou em seu íntimo. As representações são configuradas nos textos, no nível das 

orações, por meio de redes formadas pelas palavras e expressões que se organizam em 

processos para representar tanto a realidade externa quanto a interna. O componente lógico 

dessas representações refere-se ao tipo de organização e das junções das palavras em 

sintagmas e dos sintagmas em orações; o componente experiencial diz respeito às próprias 

palavras selecionadas que representam os diversos processos de fazer, de ser, de pensar e de 

sentir,  por meio dos quais apresentamos nossas experiências.  

Neste capítulo, estudamos o sistema de transitividade tal como é tratado por 

Halliday(1994), no que diz respeito ao componente experiencial; e a configuração do 

sintagma nominal,  incluindo o fenômeno da nominalização e a junção nos sintagmas, isto 
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é, a conexão entre as porções do sintagma e entre os sintagmas (referente ao componente 

lógico), baseando-nos em Neves (2000). 

3.2 Transitividade 

O sistema que expõe o registro desses elementos lexicogramaticais do componente 

experiencial é o da transitividade. Segundo Neves (1997:70), a transitividade é responsável 

pela organização semântica e sintática no nível frasal, é o sistema que dá conta basicamente 

da seleção de processos e relações e de seus participantes. Trata-se de uma rede constituída 

por palavras distribuídas nas categorias funcionais denominadas processos, participantes e 

circunstantes.  Muitas dessas palavras participam de outras redes, a multifuncionalidade 

dos itens das orações pode ser observada no exemplo: 

O BB e seus funcionários comercializam os produtos e serviços da Organização com 
honestidade e transparência. 

 
Componente 

 
Rede O BB e seus 

funcionários comercializam 
os produtos e 
serviços da 

Organização 

com 
honestidade e 
transparência. 

ideacional transitividade participante processo participante circunstante 
interpessoal modalização sujeito verbo/presente complemento modalização 

textual temática tema rema 

Podemos estabelecer a correspondência dos termos da gramática funcional com a 

terminologia da gramática tradicional. Os participantes correspondem basicamente aos 

sintagmas nominais: a) núcleos substantivais e seus coadjuvantes (artigo, numeral, 

pronome, adjetivo, locução adjetiva); b) núcleos adjetivais (no caso de o adjetivo ter uma 

função nuclear, predicativa). Os processos correspondem ao sintagma verbal cujo núcleo na 

maior parte das vezes são os verbos. Os circunstantes correspondem aos advérbios e aos 

sintagmas adverbiais. Retomando o exemplo acima, temos: 

O BB e seus funcionários comercializam os produtos e serviços da Organização com 
honestidade e transparência. 

 O BB e seus 
funcionários comercializam 

os produtos e 
serviços da 

Organização 

com 
honestidade e 
transparência. 

Sistema de 
transitividade participante processo participante circunstante 

Gramática tradicional sintagma nominal sintagma verbal sintagma nominal sintagma 
adverbial 
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Processo,  participante e circunstante são categorias semânticas do sistema da 

transitividade que explicam de modo muito geral como os fenômenos são representados por 

meio de estruturas lingüísticas.  

O sistema de transitividade é explicado desta forma: cada processo tem um 

participante que é o ator; mas  a maioria dos processos inclui também um segundo 

participante que podemos denominar meta.  Isso implica que, em ambos os casos, o ator 

“faz alguma coisa”. No caso em que for o único participante,  a ação fica confinada a ele, 

porém, na existência de um segundo participante – a meta –, a ação se estende ou é dirigida 

a ela.  

Para Halliday (1994:109 e seguintes) há três tipos de processos principais: material, 

mental e relacional e três tipos de processos que ocupam uma posição intermediária: 

comportamental, verbal e existencial. O processo material  refere-se ao mundo físico; o 

processo mental, ao mundo da consciência; e o processo relacional, ao mundo das relações 

abstratas. Podemos elencar verbos prototípicos dos processos principais e dos processos 

intermediários: material, fazer (para agir); mental,  pensar; relacional, ter um atributo; 

verbal, dizer; comportamental, comportar-se; existencial, existir. Os processos materiais 

representam nossa experiência no mundo exterior, ações realizadas no mundo físico; os 

processos mentais representam experiências em nosso mundo interior, ações realizadas no 

mundo dos pensamentos; os relacionais representam significados ligados à identificação e à 

classificação. Os processos comportamentais estão na fronteira entre os materiais e os 

mentais, expressam ações do nosso mundo interior que são exteriorizadas; os processos 

verbais estão entre os mentais e o relacionais, trazendo relacionamentos simbólicos, 

construídos na consciência humana e realizados através da linguagem; por fim, os 

processos existenciais relacionam-se a qualquer tipo de fenômeno  reconhecido como 

existente.  

Halliday (1994:107-8), para mostrar a organização dos processos, dispõe num 

círculo menor os três tipos que se referem ao mundo físico (doing), ao mundo da 

consciência (sensing) e ao mundo das relações abstratas (being); um círculo maior, que 

circunscreve o menor, apresenta as subdivisões dos  três processos principais que 

comportam os três processos intermediários. Ele emprega também a analogia da tabela de 
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cores para ilustrar o sistema gramatical da transitividade. As cores aproximadas que 

identificariam cada processo são as seguintes: 

material existencial relacional verbal mental comportamental 
      

3.2.1 Processos materiais 

Os processos materiais são processos de “fazer”. Expressam a noção de que uma 

entidade “faz algo” para si ou para outra entidade. Todo processo material tem um ator (1) 

tipicamente realizado por um sintagma nominal (nominal group, segundo Halliday) e o 

processo, propriamente dito, realizado por um sintagma verbal (verbal group, segundo 

Halliday). Alguns têm um segundo participante, uma meta (2), também realizada por um 

sintagma nominal. Os processos materiais que apresentam dois participantes podem se 

realizar, em muitos casos, de duas formas, ativa (2) e passiva (3). Adaptamos os exemplos 

fornecidos por Halliday (1994:109): 

(1) O leão saltou. 
ator processo material 

 
(2) O leão pegou o turista. 

ator processo material meta 
 

(3) O turista foi pego pelo leão. 
meta processo material meta 

O circunstante115 (4) é um elemento opcional, representado por um advérbio ou por 

um grupo preposicionado com valor de advérbio, (prepositional phrase, segundo Halliday). 

 (4) O leão caçou o turista no meio da selva. 
ator processo material meta circunstante 

Os processos materiais são freqüentes nos códigos de ética pelo fato de as condutas 

esperadas dos funcionários ou as que lhes são vedadas envolverem sempre um “fazer” ou 

um “não-fazer”. Por exemplo: 

O Banco do Brasil e 
seus funcionários obtêm  informações de maneira lícita e transparente. 

ator processo material meta circunstante 

                                                 
115Neves (2000:23,4) emprega, para participante, argumento e para circunstante, o termo satélite. 
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Halliday (1994:111) distingue, também, nos processos materiais, um “fazer”, que é 

um tipo dispositivo, de um “criar” que podemos chamar de criativo. Nos códigos de ética, 

praticamente só existem processos materiais de “fazer” (dispositivos). Na verdade, a única 

coisa que se “cria” é o próprio código. 

Processo material de “fazer”: dispositivo 

você (vai) 116 encontrar a íntegra do Código de 
Ética do BRB neste documento 

ator processo material meta circunstante 

Além do ator e da meta, Halliday (1994:144,5)  indica a presença ocasional de 

outros tipos de participantes nos processos materiais, o beneficiário e a extensão. O 

beneficiário é o participante que se beneficia do processo, isto é, a quem se dirige a ação. 

Por exemplo: 

Este Código de 
Ética () aplica-se 

a todos os administradores e funcionários do 
Banco Itaú S.A., e das empresas por ele 

controladas. 
meta ator processo material  beneficiário  

A extensão pode ser a reafirmação ou ainda a continuação do processo (5), por 

exemplo, Cantar uma canção ou a definição de seu escopo (6), por exemplo, Jogar basquete.  

(5) O Banco (deve) fazer gestão permanente sobre o grau de risco de exposição de 
recursos de seus clientes. 

ator processo 
material 

extensão (continuação 
do processo) meta 

 

(6)  () (É vedado) estabelecer relações comerciais ou profissionais com empresas* 

ator processo material extensão (escopo) beneficiário 

*que façam parte da carteira de clientes do Sistema BNDES. (processo relacional) 

3.2.2 Processos mentais 

Muitas vezes, as necessidades comunicativas são outras. Os processos, nesses casos, 

não são materiais, porque não expressam atividades  mais ou menos abstratas como  viajar, 

                                                 
116 As marcas de modalização dos enunciados estão entre parênteses. 
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pegar algo, demitir-se, assinar algo. Temos também necessidade de comunicar  fenômenos 

do tipo como sentimos, como pensamos, como percebemos. Isso significa que as funções 

assumidas pelos participantes mudam de acordo com o processo envolvido. Halliday 

(1994:112) emprega os termos experienciador e fenômeno para os participantes dos 

processos mentais. O experienciador é o ser dotado de consciência,  que percebe, sente e 

pensa e o fenômeno é aquilo que é percebido, sentido e pensado. No caso dos códigos de 

ética, as instituições podem participar de processos mentais como experienciadoras (7): 

(7) O Banco do 
Brasil valoriza a reflexão ética como forma de aprimorar 

comportamentos e atitudes. 
experienciador processo mental fenômeno circunstante 

Elas, por meio do porta-voz institucional, respeitam as concorrentes, avaliam o 

comportamento dos funcionários ou desvalorizam atitudes inconvenientes. Mesmo assim, 

os processos mentais não são freqüentes  nos códigos, mais preocupados em criar uma 

imagem positiva e regular a conduta de seus funcionários. 

3.2.3 Processos relacionais 

 Os processos relacionais integram duas partes de um “ser” que passam a coexistir, 

ou seja, uma relação é estabelecida entre duas entidades. Halliday (1994:119) explica desta 

forma: o processo relacional diz que uma coisa é “alguma coisa a mais”. 

 Os processos relacionais são do tipo: intensivo: x é y; circunstancial: x está em y; e 

possessivo: x tem y. Cada um dos três tipos apresenta dois modos diferentes: atributivo: y é 

atributo de x; e identificativo: y é identidade de x.  Halliday (1994:119) exemplifica assim 

os processos relacionais: 

Tipo                           Modo atributivo identificativo 

intensivo Sara é inteligente. Tom é o líder. 
O líder é Tom. 

circunstancial A feira é na quarta-feira. Amanhã é dia 10. 
Dia 10 é amanhã. 

possessivo Pedro tem um piano. O piano é de Pedro. 
De Pedro é o piano. 



 128 

 Nos códigos de ética, os processos relacionais são empregados na medida em que 

servem para descrever a instituição, atribuindo-lhe qualidades (8)  e definindo conceitos 

(9), e aos funcionários, atribuindo-lhes funções e prerrogativas (10): 

 (8) processo relacional intensivo no modo atributivo 

O Banco do Brasil é fidedigno e tempestivo  nas informações. 

portador processo relacional atributo circunstante 

 

(9) processo relacional intensivo no modo identificativo  

A ética é a ciência que estuda a moral e os costumes. 

identificado processo relacional identificador 

 

(10) processo relacional possessivo no modo atributivo 

No BRB todos têm igualdade de tratamento. 

circunstância possuidor processo relacional possuído 

3.2.4 Processos comportamentais, verbais e existenciais 

Os processos comportamentais são tipicamente humanos. De acordo com Halliday 

(1994:139), não possuem fronteiras determinadas, confundindo-se com processos mentais, 

verbais ou materiais. Seu padrão típico apresenta um participante, o comportante, que é a 

entidade que realiza um comportamento que pode ser mais ou menos concreto e, 

ocasionalmente, uma extensão que define o escopo do processo. Os processos 

comportamentais mais próximos dos processos materiais são, por exemplo, andar e dormir; 

dos processos mentais, ouvir, preocupar-se e observar; e dos verbais, tagarelar e 

resmungar. 

Os processos verbais, por sua vez, não apresentam necessariamente um participante 

humano. Dizente, é o participante que realiza a ação; receptor é o participante para quem a 

mensagem é direcionada; e verbiagem é a mensagem propriamente dita. Halliday 

(1994:140) afirma que esse tipo também  pode ser denominado “processo simbólico” e que 

qualquer entidade que “produza sinais” pode ser o dizente, como no exemplo, Meu relógio 

diz que são dez e meia. 
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Nos códigos de ética atuais, os processos verbais são raros. Por outro lado, os 

códigos antigos se apresentam por meio de processos verbais. Neles existe declarada a 

figura  do legislador, ou do intermediário, que se dirige diretamente aos receptores. Por 

exemplo: 

Moisés convocou todo o Israel 

ator processo material meta 
() e disse lhe Ouve, ó Israel, as cerimônias e as ordenações... 

dizente processo verbal  receptor verbiagem 

 Os processos existenciais limitam-se com os relacionais e os materiais e 

representam que algo existe ou acontece.Por exemplo, Havia muita confusão na sede da 

instituição. A entidade participante do processo existencial não apresenta traço humano e é 

denominada existente. Construções de processos existenciais com verbos representando 

fenômenos da  natureza incorporam no próprio verbo a entidade ou ela aparece como 

extensão do fenômeno, como nos exemplos: Chove e Chove uma chuva forte. 

Os processos intermediários (verbais, comportamentais e existenciais) praticamente 

não constam dos códigos. Sua ausência pode ser explicada. Os códigos não precisam 

verbalizar nada  em particular, pois já são a “expressão” do que a instituição espera dos 

destinatários.  O comportamento individual do funcionário também não cabe nos códigos 

que  procuram padronizar todas as ações. Representar o que existe ou que acontece também 

não é função específica dos códigos. 

3.3 A constituição dos sintagmas  

Neves (2000) trata das classes gramaticais que compõem os sintagmas a partir da 

seguinte proposta:  

Todas as palavras que constituem o léxico da língua podem ser analisadas 

dentro da predicação. Os predicados são semanticamente interpretados como 

designadores de propriedades ou relações, e suas categorias são distinguidas 

segundo suas propriedades formais e funcionais. 

O predicado – que designa propriedades ou relações – se aplica a um certo 

número de termos que se referem a entidades, produzindo uma predicação que 
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designa um estado de coisas, ou seja uma codificação lingüística que o falante faz 

da situação. Estão implicados aí os papéis semânticos e a perspectivização que 

resolve as funções sintáticas. 

(Neves, 2000:23) 

 A predicação diz respeito aos diferentes processos, à representação das entidades 

nos processos em que se encontram envolvidas, além das circunstâncias em que se inserem. 

A codificação lingüística da situação a que o falante faz referência emprega todas as classes 

gramaticais indiferentemente do estado de coisas que deseja expressar. As configurações 

organizam-se em torno de uma classe considerada nuclear em relação às outras, periféricas. 

Existem classes gramaticais vocacionadas para a posição central, enquanto outras só podem 

ocupar uma posição periférica e outras, ainda, que são substitutas e também ocupam a 

posição central.  Nesse sentido, apenas em um enunciado, os grupos de palavras, ou seja, os 

sintagmas, significam, pois participam do sistema de transitividade que organiza os 

processos preferidos e previstos de um determinado gênero. Às classes gramaticais 

configuradas em grupos, damos o nome de sintagma, facilmente identificado pela palavra 

nuclear. Muitas vezes, o sintagma é constituído apenas pelo núcleo. O que nunca acontece é 

a configuração de um sintagma sem núcleo.  

Esclarecemos que o desenvolvimento específico dessa parte tem como finalidade 

expressa auxiliar na montagem dos quadros de análise do sistema de transitividade no 

capítulo 8. Levamos em consideração o sintagma nominal e o sintagma preposicionado que 

se integra ao sintagma nominal pela sua alta freqüência na modalidade escrita culta. Depois 

da apresentação das classes gramaticais que constituem o sintagma nominal –  substantivo, 

adjetivo, artigo e pronome – tratamos da estrutura argumental dos nomes, da nominalização 

e das junções nos sintagmas. Os exemplos, a seguir, de diferentes configurações dos 

sintagmas nominais, foram retirados de enunciados de códigos de ética bancários.  

a reflexão ética 

artigo substantivo adjetivo 
determinante núcleo qualificador 

 

os vários segmentos econômicos 

artigo pronome indefinido substantivo adjetivo 
determinante determinante núcleo classificador 
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principal agente financeiro da União 

adjetivo substantivo adjetivo preposição+artigo substantivo 
qualificador núcleo classificador classificador 

 

o sigilo e a segurança das informações 

artigo substantivo conj. artigo substantivo prep.+artigo substantivo 
determinante núcleo junção determinante núcleo junção+det. núcleo 

3.3.1. Substantivo 

Destacamos, das classes gramaticais apresentadas a seguir, os aspectos que 

julgamos pertinentes para a análise do conteúdo ideacional dos códigos. O suporte teórico é 

fornecido pela Gramática de Usos do Português (2000), de Maria Helena de Moura Neves. 

Considerados isoladamente, os substantivos designam entidades como homem, 

código, ética, banco que possuem certas propriedades categorizadas no mundo 

extralingüístico. No sintagma nominal, os substantivos têm a função central de núcleo.  

O substantivo comum permite a interpretação do referente pela descrição da classe a 

que pertence, isto é, ao mesmo tempo que rotula o referente extralingüístico, define o 

conjunto de propriedades que o identificam, por exemplo, banco. O substantivo comum 

banco rotula indistintamente todas as entidades denominadas banco, ainda que em cada 

ocorrência possa se referir a uma entidade específica. 

O substantivo comum pode ser classificado em concreto e abstrato; primitivo e 

derivado. Os substantivos concretos entram em várias subclassificações, por exemplo: (a) 

genérico, povo; (b) específico, cidadão, escravo; (c) inanimado, brinde, presente; (d) 

humano, pessoa, funcionário.  

Anu e Bel me chamaram, a mim, Hamurábi (...) para iluminar o (a)  mundo e propiciar o 

bem-estar do (a)  povo. 

 Honra teu (b/d)  pai e tua (b/d)  mãe, como te  mandou o Senhor teu Deus. 

Se alguém dá em depósito a outro (c) prata, (c) ouro ou outros (a/c) objetos, deverá 

mostrar a uma (b/d) testemunha tudo o que dá, fechar o seu contrato e em seguida consignar em 

depósito. 
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Os substantivos abstratos, por sua vez, podem ser subclassificados em: (a) estado ou 

qualidade, segurança, transparência; (b) ação ou processo, resolução, diminuição. Todas 

as subclassificações são estabelecidas definitivamente nos textos: 

As (a) preocupações do dia-a-dia com a (a) eficiência, a (a) competitividade e a (a) 

lucratividade não podem prevalecer à Ética. 

Buscar a (b) manutenção e a (b) elevação da sua (b) competência técnica e contribuir 

para a (b) capacitação de todos. 

A dúvida a respeito da definição de um substantivo como concreto ou abstrato é 

resolvida na instância do texto quando se estabelece a referenciação. Os substantivos 

concretos têm referentes individualizados, por exemplo, a paisagem dos Alpes; e os 

abstratos remetem a referentes que se abstraem de outros referentes, por exemplo, a 

brancura da paisagem. 

Quanto à base morfológica, os substantivos podem ser primitivos, derivados, 

simples e compostos. Os primitivos não derivam de nenhuma outra palavra da língua, por 

exemplo, banco e ética. Os derivados derivam de outra palavra da língua, por exemplo, 

bancário e eticidade. Os substantivos derivados, do enunciado a seguir, estão negritados e 

grifados e os primitivos estão apenas negritados com a finalidade de demonstrar o número 

expressivo de substantivos derivados que, em sua maioria, são também abstratos. 

Compartilhamento dos valores de integridade, idoneidade, respeito à comunidade 

e aos direitos do consumidor. 

Os principais sufixos formadores de substantivos abstratos de qualidade, os 

deadjetivais, são os seguintes: dade: dignidade; ura: brancura; ez, eza: honradez, clareza; 

ice, ície, iça: tolice, calvície, justiça; dão: amplidão; tude: amplitude; ia: valentia; ância, 

ência: arrogância, clemência; ismo: cristianismo. 

Os três principais sufixos formadores de substantivos abstratos de ação, os 

deverbais, são: mento: julgamento; ção: integração; e dura: urdidura.  

Nem sempre, entretanto, a derivação do substantivo de ação se faz por meio de um 

sufixo, mas pela derivação regressiva que consiste na formação de um substantivo com o 

radical verbal e a vogal de tema em: a, compra; e, ataque; e o, consolo. Finalmente, outro 
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processo é o da derivação imprópria que consiste no emprego do artigo definido diante de 

palavras de outras classes gramaticais, transformando-as em substantivos de qualidade, por 

exemplo, o belo; ou substantivos de ação, por exemplo, o falar.  

O substantivo próprio faz a designação individual do referente, distinguindo-o dos 

demais da mesma classe, ou seja, identifica um referente único com identidade  distinta dos 

demais referentes. O substantivo próprio Banco do Brasil rotula especificamente uma 

entidade que pertence à classe dos bancos, distinguindo-o dos demais. 

Os substantivos próprios são nomes de pessoas, de marcas, de lugares, de 

instituições; títulos de livros, de peças, de filmes etc. Por exemplo, 

Este Código de Ética* aplica-se a todos os administradores e funcionários do 

Banco Itaú S.A., e das empresas por ele controladas. 

*apesar de “código de ética” ser um substantivo comum, está grafado com as iniciais maiúsculas por questão 

de realce. 

3.3.2 Adjetivo  

O adjetivo, no sintagma nominal, tem a função periférica de qualificador ou de 

classificador. Como qualificador é usado para atribuir uma propriedade singular a um 

substantivo, por exemplo,  

O Banco de Brasília confirma sua atuação como empresa ética e cidadã;  

como classificador, subcategorizando um substantivo, por exemplo,  

É vedado usar equipamentos e outros recursos da Instituição para fins particulares. 

 Os adjetivos qualificadores têm caráter vago e podem ser (a) graduados e (b) 

intensificados, por exemplo,  

Na realização das respectivas atividades, os empregados devem utilizar os métodos 

e técnicas (a) mais atualizados e consistentes, de forma a otimizar os resultados 

econômico-financeiros do Banco. Os presentes acima desse valor que, por qualquer 

motivo, não possam ser devolvidos, serão (b) preferencialmente incorporados ao 

patrimônio do BNDES. 
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Os adjetivos classificadores colocam os substantivos que acompanham em uma 

subclasse e, ao contrário dos qualificadores, possuem um caráter não-vago, sendo 

denominativos, por exemplo,  

A comunicação tanto com o cliente interno quanto com o cliente externo deve 

pautar-se por princípios de simplicidade, honestidade e gentileza.  

Quanto à estrutura, os adjetivos são (a) simples ou (b) perifrásticos (locuções 

adjetivas que apresentam a constituição preposição+substantivo), por exemplo,  

Empregue, no exercício das suas funções, a mesma atitude que qualquer (a)  pessoa 

honrada e (b) de caráter íntegro empregaria na relação com outras pessoas e na 

administração dos seus (a) próprios negócios. 

As funções sintáticas dos adjetivos são múltiplas, dentre elas, destacamos a de 

adjunto adnominal – função periférica no sintagma nominal – antecedendo (a) ou 

colocando-se (b) depois do substantivo, por exemplo,  

Assumir (a) a  integral responsabilidade decorrente de (b)  atos praticados no 

exercício do cargo ou da função;  a  de predicativo –  função central no sintagma verbal, 

por exemplo, O Banco do Brasil é transparente em suas políticas e diretrizes. 

Certos sintagmas nominais formados por substantivo + adjetivo, ou adjetivo + 

substantivo formam uma verdadeira unidade lexical, seja o adjetivo (a) classificador ou (b) 

qualificador, por exemplo,  

O cumprimento aos seus (a) princípios básicos é de (b) fundamental importância 

para a boa imagem de quem os pratica e, principalmente, da instituição onde eles são 

adotados. 

3.3.3 Artigo definido 

O artigo definido tem a função periférica de determinante do substantivo e  ocupa a 

primeira posição no sintagma nominal. Seu uso depende do conjunto de circunstâncias, 

lingüísticas ou não, que cercam a produção do enunciado. De um modo geral, pode-se dizer 

que o artigo definido ocorre em sintagmas referenciais em que a definição é obtida no 

contexto extralingüístico (exófora, ou referência situacional): 
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• referência direta: o locutor se refere a um elemento presente na situação de 

enunciação, por exemplo,  

Eis que o Senhor, nosso Deus, nos mostrou a sua majestade e a sua grandeza; 

ouvimos a sua voz do meio do fogo, e experimentamos hoje, falando Deus ao homem, o 

homem ficou com vida. 

• referência indireta: depende exclusivamente do conhecimento compartilhado entre 

os interlocutores, a entidade não está presente na situação comunicativa, por exemplo,  

Não cobiçar a mulher do próximo. 

Em sintagmas referenciais em que a definição é dada pelo próprio contexto 

lingüístico, o artigo faz referência a elementos que se encontram no texto (endófora, ou 

referência textual), seja numa porção anterior do texto (anáfora): 

• referência direta, por exemplo,  

Atenda aos Clientes com cortesia e eficiência, oferecendo informações claras, precisas e 
transparentes. O cliente deve obter respostas, mesmo que negativas, às suas solicitações, 
de forma adequada e no prazo por ele esperado. 

• referência indireta, ou associada, por exemplo,  

A Ética é o arcabouço da Instituição, aí compreendidos a Empresa e os seus 
empregados. 

seja numa porção posterior do texto (catáfora), por exemplo,  

As dúvidas quanto à aplicabilidade do disposto no inciso V deverão ser encaminhadas à 

Comissão de Ética Profissional. 

 Em sintagmas referenciais genéricos, por exemplo,  

A ética deve ser a tônica de nossas relações com clientes, parceiros, fornecedores e 
concorrentes.  

3.3.4 O Pronome  

 O pronome, quando tem a função periférica de determinante do substantivo, ocupa a 

primeira ou segunda posição no sintagma nominal. Destacamos os pronomes mais 

empregados nos textos dos códigos: demonstrativos, possessivos e indefinidos. 
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O pronome demonstrativo relaciona-se a uma das três pessoas do discurso e pode 

fazer referenciação dentro do texto (endófora) ou fora dele (exófora). Sua forma é variável 

(este, esta, estes, estas, esse, essa, esses, essas, aquele, aquela, aqueles, aquelas) ou 

invariável (isto, isso, aquilo). Além desses, existem demonstrativos que não fazem seleção 

de pessoa (o, a, os, as, tal, tais). 

O demonstrativo ocupa, como o artigo, o primeiro lugar no sintagma nominal, por 

exemplo,  

Este Código prescreve os padrões de conduta profissional exigidos dos empregados 

do Sistema BNDES. 

ou pode referir-se a sintagmas nominais ou mesmo orações que o antecedem, por 

exemplo,  

Os empregados devem sentir-se livres para dar sugestões e fazer reclamações, 

sempre que isso possa reverter em benefícios para a empresa. É fundamental que suas 

atitudes e comportamentos reflitam sua integridade pessoal e profissional e não coloquem 

em risco sua segurança financeira e patrimonial ou a da Empresa. 

O pronome possessivo expressa sempre referência textual por meio de uma relação 

bipessoal, referindo-se a uma das três pessoas gramaticais (1ª pessoa: meu, minha, meus, 

minhas, nosso, nossa, nossos, nossas; 2ª pessoa: teu, tua, teus, tuas, vosso, vossa, vossos, 

vossas; 3ª pessoa: seu, sua, seus, suas). Funciona como determinante do nome ocupando a 

segunda posição no sintagma nominal.  

Primeira pessoa, por exemplo,  

Eu sou o governador guardião ... Em meu seio trago o povo das terras de Sumer e 

Acad; ... em minha sabedoria eu os refreio. 

Segunda pessoa, por exemplo,  

O sétimo dia é o dia do sábado, isto é, o dia do descanso do Senhor teu Deus; Não 

farás nele trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu escravo, nem a 

tua escrava, nem o teu  boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu. 
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Terceira pessoa, por exemplo,  

A Nossa Caixa no relacionamento com os diversos setores da sociedade terá suas 

posições e ações baseadas nas seguintes disposições...  

No exemplo relativo à primeira pessoa, os pronomes possessivos são os únicos 

determinantes dos substantivos seio e sabedoria. A primeira posição  do determinante do 

sintagma nominal encontra-se vazia. 

No exemplo relativo à segunda pessoa, os pronomes possessivos são os únicos 

determinantes dos substantivos filho e filha e a primeira posição do determinante do 

sintagma nominal encontra-se vazia; enquanto é precedido do artigo nos demais sintagmas  

escravo, escrava, boi e jumento. O deslocamento para a posição final no sintagma nominal 

ocorre no final do enunciado, nem animal algum teu. O possessivo, nesse caso, está em 

posição anafórica em relação ao substantivo possessivizado e pode ser desenvolvido pela 

oração adjetiva que tenhas / que seja teu. 

No exemplo relativo à terceira pessoa, o pronome possessivo, além de ser o único 

determinante em posição anterior ao substantivo, refere-se simultaneamente a posições e 

ações. A primeira posição  do determinante do sintagma nominal encontra-se vazia. 

O pronome indefinido não é fórico, ou seja, não faz referência a itens do texto ou 

da situação. Neves (2000:533) alerta que uma palavra indefinida não necessariamente é 

indeterminada, já que ser indefinido significa ser não-particularizado, não-restrito, e ser 

indeterminado significa ter uma extensão não-determinada  ou não-fixa. 

O pronome pode ser indefinido quanto à  (a) referência  ou quanto à  (b) quantidade. 

O que une os dois tipos é a indefinição semântica, por exemplo,  

Quero dar-vos por escrito (a) algumas regras de civilidade e de bem viver, que vos 
serão úteis em (b) todo o curso de vossa vida. 

 No sintagma nominal, o pronome indefinido ocupa uma posição periférica, 

operando a indefinição para o nome que acompanham, por exemplo,  

A Nossa Caixa no relacionamento com os diversos setores da sociedade terá suas 
posições e ações baseadas nas seguintes disposições... 
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Quando o pronome indefinido ocupa a posição central no sintagma, ele é 

determinado, mas não é definido, pois não supõe referente no mundo extralingüístico, nesse 

caso o sintagma como um todo é indefinido, por exemplo, 

 Realizei tudo que prometi. 

 As locuções pronominais indefinidas comportam-se da mesma forma que os 

pronomes indefinidos, São locuções pronominais, cada qual, tal ou qual, quem quer que, 

seja quem for, seja qual for. Exemplo encontrado em código de ética bancário,  

Evite dar tratamento preferencial a quem quer que seja por interesse ou sentimento 
pessoal. 

3.4 A estrutura argumental dos nomes 

O sintagma verbal – processo no sistema de transitividade – apresenta como núcleo 

o verbo que seleciona os participantes, designados, na gramática tradicional, como sujeito e  

complementos. Os participantes do processo que são sintagmas nominais equivalem aos 

argumentos do verbo.  Um verbo pode ter até três argumentos, dependendo de sua valência. 

Este código prescreve os padrões de conduta aos empregados 

participante processo participante participante 
argumento 1 verbo argumento 2 argumento 3 

sintagma nominal sintagma verbal sintagma nominal sintagma nominal 

Um nome também pode ter valência e constituir o núcleo de um predicado. O 

sintagma nominal além de participante no sistema de transitividade, exercendo a função de 

sujeito ou de complemento do verbo, também pode constituir o núcleo em uma predicação 

secundária. São nomes valenciais que definem, do mesmo modo que o verbo, estrutura 

argumental e regência. Neves (2000:24) explica que a estrutura da predicação se transfere, 

também, para o nível interno da oração, em torno de nomes que têm força predicativa. 

Os nomes valenciais podem apresentar explicitamente um ou dois argumentos, por 

exemplo, o interesse da organização; a disposição de informações ao Mercado. Também 

podem ter um circunstante como complemento, por exemplo, a inadimplência em seus 

negócios. 



 139 

3.4.1 A Nominalização 

 De acordo com Neves (2000:92) os nomes valenciais são, principalmente, os 

resultantes de nominalização, ou seja, são nomes deverbais ou deadjetivais que, em 

princípio, guardam a estrutura de predicado do verbo ou do adjetivo de que derivaram.  

 Para Halliday (1994:352-3), a nominalização é um poderoso recurso de metáfora 

gramatical característico da linguagem adulta e, por isso mesmo, mais complexo e que 

consiste em dizer alguma coisa no lugar de outra que corresponderia a um sentido mais 

“literal”. Por exemplo,  

São exigidos dos empregados do Sistema BNDES os seguintes padrões de conduta 

profissional: Buscar a manutenção e a elevação da sua competência técnica e contribuir 

para a capacitação de todos na Instituição... 

O sentido mais literal ou congruente do exemplo acima  é conseguido por meio de 

uma operação de “desempacotamento” das nominalizações  conduta, manutenção, 

elevação, competência e capacitação, primeiramente em verbos e adjetivos de que são 

derivados: conduzir, manter, elevar, competente e capacitar. O próximo passo é recuperar 

os predicados verbais:  

Exige-se que os empregados do Sistema BNDES se conduzam de acordo com os 

seguintes padrões: que os empregados busquem manter a sua competência técnica e 

busquem elevar a sua competência técnica; e que contribuam para que todos na 

Instituição se capacitem. 

Na operação de “desempacotamento”, os deverbais conduta, manutenção, elevação 

e capacitação passam a verbos no infinitivo e verbos no presente do subjuntivo. Ao mesmo 

tempo, os verbos buscar e contribuir, que se encontram, no exemplo original, no infinitivo 

– forma nominal considerada como fase intermediária entre o verbo conjugado e a 

nominalização – passam a verbos conjugados no presente do subjuntivo.  Ainda resta a 

transformação da nominalização deadjetival competência que resulta em: Os empregados 

são competentes tecnicamente. Se encaixamos esta última transformação no enunciado 

“desempacotado” temos uma construção que soa mais confusa que a construção original 

que apresenta as cinco nominalizações. O resultado é o seguinte: 
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Exige-se que os empregados do Sistema BNDES se conduzam de acordo com os 

seguintes padrões: que os empregados busquem manter-se competentes tecnicamente e  

*busquem elevar-se competentes tecnicamente; e que contribuam para que todos na 

Instituição se capacitem. 

*construção agramatical.  

 O nome valencial pode ter seus argumentos expressos ou não, ou ainda 

parcialmente expressos, sendo recuperados em outra parte do enunciado.  A ausência dos 

argumentos pode contribuir para a vaguidão e indefinição do sentido. Por exemplo,  

Entre os valores éticos que fundamentam suas relações, o Banco do Brasil e seus 

funcionários adotam os seguintes como prioritários e comuns a todos os relacionamentos: 

justiça, responsabilidade, confiança, civilidade e respeito.  

 O nome valencial relações tem dois argumentos:  

A1: quem tem relações (sujeito) 

A2: tem relações com algo ou alguém (complemento) 

 A1 (sujeito) é o Banco do Brasil e seus funcionários, retomado anaforicamente pelo 

pronome possessivo suas; enquanto A2 (complemento) não está expresso, fica 

indeterminado.  

Os nomes valenciais  justiça, responsabilidade, confiança, civilidade e respeito, 

também podem apresentar dois argumentos cada um, mas não apresentam nenhum, 

inclusive, pela posição estratégica no final do enunciado. 

 Além dos substantivos, também os  adjetivos  podem ter valência. Por exemplo, O 

exercício  compartilhado dos princípios deste Código sustenta o sucesso duradouro do 

Banco do Brasil.  

No exemplo acima, temos dois nomes valenciais juntos: o substantivo deverbal 

exercício, e o adjetivo participial compartilhado. Os argumentos de exercício são dois: 

quem exercita (A1), o que exercita (A2). No enunciado, A1 não está expresso, mas pode ser 

recuperado no texto (os funcionários) e A2 é dos princípios deste Código. Os argumentos 

de compartilhado são três: quem compartilha (A1), o que compartilha (A2), com quem 

compartilha (A3). No enunciado, A1 não está expresso, mas pode ser recuperado no texto 
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(os funcionários),  A2 é o exercício dos princípios deste código, e A3 não está expresso,  

mas pode ser facilmente recuperado (entre si). 

3.4.2 Junção e parataxe  

 A parataxe, que corresponde à relação de interdependência entre orações de mesmo 

status, também ocorre no interior das orações, entre sintagmas do mesmo status e no 

interior dos sintagmas. 

Os sintagmas nominais apresentam um número variado de termos em sua 

estruturação. Alguns compõem-se apenas do núcleo, outros têm as posições periféricas 

ocupadas pelo artigo, pelo pronome e pelo adjetivo. Por exemplo em, A Missão é 

importante para nortear os princípios, os dois sintagmas nominais a Missão e os princípios 

são compostos pelo artigo, na posição periférica, e pelo substantivo, na posição nuclear.  

Neste exemplo,   

O Banco do Brasil e seus funcionários prestam orientações e informações claras, 

confiáveis e tempestivas.  

existem dois sintagmas nominais unidos pela conjunção e que são argumento (A1) sujeito 

do verbo prestar: O Banco do Brasil e seus funcionários; e outros dois sintagmas nominais 

também unidos pela conjunção e, que são argumentos (A2) complementos do verbo 

prestar: orientações e informações claras, confiáveis e tempestivas. 

  O segundo dos sintagmas  – informações claras, confiáveis e tempestivas – 

apresenta na posição periférica três adjetivos: claras, confiáveis e tempestivas, uma 

enumeração delimitada pela vírgula e pela conjunção e que, além de qualificarem o núcleo 

informações, também qualificam o núcleo do sintagma anterior coordenado pela conjunção 

e: orientações.  

A conjunção e é um coordenador  que indica conjunção, ou seja, adição e que, pelo 

fato de possuir um caráter mais neutro, preenche quase sempre a função juntiva de 

coordenação entre dois sintagmas (1) e entre as partes de um sintagma (2):  

É fundamental que suas atitudes e comportamentos (1) reflitam sua integridade 

pessoal e profissional (2). 



 142 

A conjunção ou, da mesma forma que a conjunção e, é um coordenador que 

também preenche a função juntiva de coordenação entre as partes de um sintagma e entre 

dois sintagmas. Marca a disjunção, ou seja, a alternância ente as partes de um sintagma e 

entre dois sintagmas. A disjunção pode ser inclusiva  ou exclusiva. A inclusiva, que se 

aproxima da adição (soma entre os elementos) é freqüente nos códigos de ética, tanto entre 

sintagmas (1) e como em seu interior (2): 

Manter relações comerciais particulares, de caráter habitual, com clientes ou 

fornecedores (1).  

É vedado ao empregado do sistema BNDES estabelecer relações comerciais ou 

profissionais com empresas (2). 

Essas duas conjunções, e e ou, são as mais freqüentes e, seu emprego visa à 

neutralidade no estabelecimento da junção entre os sintagmas nominais e entre as partes 

desses sintagmas, nos textos dos códigos de ética.  

3.4.3 Junção e hipotaxe  

A hipotaxe, do mesmo modo que a parataxe, corresponde à relação de 

interdependência entre orações. Enquanto a parataxe corresponde à relação entre orações de 

mesmo status,  a hipotaxe corresponde à relação entre orações de status diferentes. Trata-se 

da subordinação de uma oração à outra. A hipotaxe também ocorre, no interior das orações, 

entre palavras valenciais (verbos, substantivos e adjetivos) e seus complementos, 

introduzidos por uma preposição, entre verbos e adjuntos adverbiais e substantivos e 

adjuntos adnominais.  

A preposição classifica-se entre as palavras da língua, assevera Neves (2000:601), 

que pertencem à esfera semântica das relações e processos. Elas atuam especificamente na 

junção dos elementos do discurso, isto é, ocorrem num determinado ponto do texto 

indicando o modo pelo qual se conectam as porções que se sucedem. 

As preposições unindo partes da oração, introduzem complementos de verbos, de 

substantivos e de adjetivos e adjuntos adnominais e adverbiais. No primeiro caso, 

participam do sistema de transitividade, pois introduzem participantes dos processos (os 
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argumentos) como a meta e o beneficiário. No segundo caso, introduzem os satélites dos 

processos. . 

As preposições introdutoras de argumentos, ou seja,  que funcionam no sistema de 

transitividade, introduzindo complemento, são: a, até, com, contra, de, em, entre, para, por, 

sob e sobre. Os exemplos, a seguir, retirados dos códigos de ética, apresentam preposições 

que introduzem complementos para  (a) verbos, para (b) substantivos e para (c) adjetivos:  

Acreditamos (a) na importância (b) da responsabilidade social e empresarial, 

como Empresa comprometida (c) com as comunidades. 

No exemplo acima, a preposição em combinada com o artigo a introduz um 

complemento verbal que indica um objeto da crença; a preposição de combinada com o 

artigo a introduz um complemento nominal para o substantivo importância que indica um 

objeto não-afetado; e a preposição com introduz um complemento nominal para o adjetivo 

comprometida que indica preocupação. 

Antecipa-se e oferece (...) produtos, serviços e informações (a) para o atendimento 

(b) das necessidades (b) dos integrantes da cadeia produtiva do Mercado  Governo. 

As mesmas preposições também funcionam fora do sistema de transitividade, 

estabelecendo diversas relações semânticas no sintagma verbal, introduzindo (a) adjuntos 

adverbiais; e no sintagma nominal, introduzindo  (b) adjuntos adnominais.  

Tratar (a) de forma cortês colegas, clientes e terceiros e respeitar sua privacidade, 

(a)  sem preconceitos (b) de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas (b) 

de discriminação. 

As relações semânticas estabelecidas pelas preposições, no exemplo acima, são 

respectivamente de: modo em de forma cortês, ausência em sem preconceitos,  

especificação em de origem, raça, sexo, cor, idade e em de discriminação. 

O papel das preposições, em qualquer texto, seja introduzindo complementos 

verbais e nominais, adjuntos adnominais e adverbiais, ou no âmbito oracional, introduzindo 

orações subordinadas é fundamental para a organização das partes do texto, enquanto que o 

papel das conjunções coordenadas, estudadas no item anterior (junção e parataxe), é 

essencial não só na organização de sintagmas e orações, mas também na constituição do 

texto como um todo. 
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Conclusão 

A fundamentação teórica apresentada nesta parte da pesquisa preocupa-se, como já 

ressaltamos, em estabelecer diretrizes que permitam reconhecer o gênero código de ética 

profissional. Estudamos, para tanto, as três dimensões do texto que,  para os funcionalistas 

da linha de Halliday, são reconhecidas por meio das três grandes metafunções da 

linguagem: a textual, a interpessoal e a ideacional e que se organizam por meio de redes de 

significados que se intercruzam e se sobrepõem. Três registros dão conta dessas redes. O 

registro do modo revela a configuração do texto como mensagem, organizando as outras 

redes dos outros dois registros: o do teor e o do campo. 

Quanto à metafunção textual, o registro do modo, na área burocrática em geral é 

extremamente fechado, seguindo modelos semi-prontos. Existem modelos impressos ou 

virtuais (na internet) para os tipos de gêneros mais usados como ofícios, requerimentos, 

portarias, memorandos. A lista é extensa. No caso específico dos códigos de ética, os 

modelos estruturais, ou seja, as estruturas esquemáticas formais, estão prontas,  contudo a 

apresentação dos constituintes funcionais da estrutura temática, ou seja, o preenchimento 

semântico da grade estrutural, fica por conta de cada redator.  

Para que um texto seja considerado como exemplar de código de ética, no que se 

refere à organização textual, é preciso, em linhas gerais, que seja formal; organize-se por 

meio de título e  subtítulos que se refiram claramente à estrutura temática que deve ser 

desenvolvida com clareza e, preferentemente, na ordem canônica, por meio de temas não 

marcados. Também deve ser levada em consideração a densidade lexical própria da 

modalidade escrita que exige o emprego criterioso dos sinais de pontuação que é, em parte 

responsável, ao lado da estrutura esquemática e temática, pela clareza do texto.  

Outro aspecto que devemos observar é a relação entre as orações, sua 

interdependência e  o tipo de junção preferido. Devemos, igualmente, atentar para os tipos 

fundamentais de enunciados dos códigos. Pelo fato de se referirem a normas, princípios e 

valores, os enunciados enquadram-se, em sua maioria, como axiológicos e normativos.  
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Ainda a respeito do componente textual, vale destacar os conselhos de Gentle117 

(202:139) que, como outros semelhantes que existem em manuais de redação empresarial, 

podem ser transferidos para a redação dos códigos de ética: 1.Tenha um título significativo; 

2. Tenha um sumário; 3. Esclareça seu objetivo imediatamente; 4. Utilize muitos 

cabeçalhos (leia-se “subtítulos”); e 5. Utilize uma diagramação livre e espaçosa.  

Para que um texto se confirme como exemplar do gênero código de ética é 

necessário que se verifiquem, também, como as outras redes são construídas. Isso significa 

que são necessários os levantamentos dos registros do componente interpessoal e do 

componente ideacional que apontam, respectivamente, as recorrências de modalizações que 

regem a interação e a recorrência das seleções lexicais e dos processos nas estruturas 

oracionais e intra-oracionais. 

Quanto à função interpessoal, para a verificação dos parâmetros para o exemplar 

do gênero código de ética, o foco é a rede que registra as interações. Observamos, 

relativamente à configuração das orações, uma nítida preferência pelos modos declarativo e 

imperativo. Não se interroga ou se questiona nos códigos já que a função precípua do 

gênero é declarar princípios, valores e impor normas de conduta. O quadro enunciativo do 

código de ética de uma instituição é estabelecido num circuito próprio.  Primeiramente, ela  

delega a um membro ou a um grupo a incumbência de redigir o código. A seguir, investido 

da função de porta-voz institucional, o locutor nomeado – o porta-voz – certifica-se dos 

valores e princípios que devem ser apresentados e das normas que devem ser divulgadas e 

da legislação vigente e apóia-se, ou não, em modelos de códigos e/ou nos códigos de outras 

instituições da mesma esfera. 

Justamente pelo fato de os códigos de ética se referirem a instituições inseridas em 

campos sociais legitimados com axiologia própria, seu locutor, ao referir-se a ela, tem a 

liberdade de escolher atos enunciativos que sejam adequados para a criação ou a 

manutenção de uma imagem positiva. A rede formada pela modalidade dos atos locutivos  

selecionados pelo locutor testemunha o tipo de interação preferido para a declaração dos 

valores e para a apresentação das obrigações de fazer ou de não-fazer. O componente 

interpessoal, nesse sentido, é o mais livre. Se a instituição opta pela informação mais 

objetiva de valores, princípios e normas, a escolha recai na modalidade dos atos 

                                                 
117 GENTLE, R. Leia isto! Trad. Bazán Tecnologia e Lingüística. São Paulo: Futura, 2002. 
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delocutivos, mesmo assim, ela não deixa de apresentar marcas de subjetividade que são 

configuradas, principalmente, na seleção de adjetivos e locuções adjetivas avaliativas e de 

advérbios e locuções adverbiais de modo.  

Na apresentação das normas, existe tanto a opção pela modalidade dos atos 

alocutivos quanto dos atos delocutivos. No primeiro caso, o locutor interpela diretamente os 

interlocutores, empregando o modo imperativo, no segundo, apresenta as normas, 

empregando o infinitivo, forma mais neutra, ou ainda, a nominalização deôntica. 

Finalmente, a modalidade elocutiva, mais rara, só pode ocorrer se o locutor empregar a 

primeira pessoa nos enunciados axiológicos, ou seja, na apresentação dos valores 

cultivados pela instituição.  

Enfim, a rede das relações é extensa e facilmente percebida quando se segue a teia 

dos índices deixados pelo locutor. Para tanto, devemos observar a preferência por tipos de 

modalização, seguindo os tempos,  os modos verbais e a qualificação das próprias 

instituições pela preferência maior ou menor por expressões modalizadoras e por meio de 

adjetivos avaliativos e expressões adverbiais; até mesmo a seleção pela polaridade mais 

positiva ou mais negativa das orações e de partes da oração caracterizam o componente 

metafuncional interpessoal dos códigos de ética. 

Quanto à metafunção ideacional, para que um texto seja considerado como 

exemplar de código de ética é essencial a verificação de seu conteúdo e de sua distribuição 

em processos que formam a rede de transitividade. Trata-se do registro do campo ou do 

conteúdo experiencial que, de acordo com Halliday (1994:351-352), na modalidade falada, 

é distribuído em um maior número de orações, em razão de sua complexidade ser mais 

dinâmica e, na modalidade escrita, é distribuído em um número menor de orações mais 

simples, mas que, em compensação, apresentam um conteúdo mais denso, agrupado, 

principalmente, em construções nominais, o que resulta em uma complexidade diferente, 

mais estática que pretende ser cristalina e que pode ser facilmente verificada pelas 

recorrências das construções.  

O registro do campo é o mais extenso de todos, o sistema da transitividade é 

extremamente complexo pelo fato de ser tecido por quase todos os itens do texto, mesmo 

que participem dos outros dois registros. Ao estudarmos a estrutura dos sintagmas que se 
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compõem de segmentos que se unem para formar o todo oracional, notamos a importância 

de todas as classes gramaticais, desde as que ocupam uma posição periférica no sintagma, 

como o artigo definido, até as que ocupam  uma posição nuclear, como os substantivos. 

Existe uma organicidade, uma plástica extraordinária no tecer das redes dentro das orações: 

tudo tem sua função, cada constituinte  se organiza em função dos demais e concorre para o 

significado mais geral da teia formada pelas seleções lexicogramaticais que culminam na 

representação semântica do texto reveladora, no caso dos códigos, da organização, da 

hierarquização, enfim, da apresentação  dos valores e dos princípios que governam as 

condutas no trabalho.  

A complexidade apresentada pelas construções nominais pode servir como 

demonstração de poder e de prestígio por parte da instituição. O léxico empregado, com 

grande número de abstrações, tende a dificultar a compreensão do texto. Existem situações 

comunicativas em que as nominalizações, quando empregadas, por exemplo, na 

modalidade falada, mormente quando se trata de uma interação entre especialistas que 

utilizam o jargão de sua área, são esperadas e não constituem entrave ao entendimento. No 

entanto, em outras situações são difíceis de serem acompanhadas. No caso dos códigos, 

além do prestígio e do poder que transparecem nesse tipo de construção, existe outra razão: 

a necessidade de veicular em um texto, que  tem a obrigação de ser conciso e completo, ao 

mesmo tempo, princípios, valores e normas que assegurem  para a instituição a imagem de 

transparência, honestidade e responsabilidade. Acreditamos ser esta a tarefa mais difícil dos 

códigos de ética.  
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TERCEIRA PARTE 

Os Códigos de Ética Bancários  

Introdução 

Esta introdução apresenta a metodologia empregada na pesquisa e divide-se em 

duas partes. A primeira descreve o corpus da pesquisa segundo três aspectos: 

1. os procedimentos utilizados na coleta; 

2. a composição do corpus e os procedimentos de armazenamento utilizados;  

3. o contexto de situação do corpus. 

A segunda parte descreve os critérios utilizados no levantamento e análise dos dados. 

Os  procedimentos de coleta 

O corpus desta pesquisa é composto por códigos de ética bancários. A coleta foi 

realizada durante o ano de 2003, na internet. Tomamos como critério de escolha a divisão 

instituída pela Lei de Reforma Bancária, de 1964, que dispôs da seguinte forma o sistema 

financeiro do Brasil:  

� Banco Central do Brasil 

� Banco do Brasil 

� Bancos comerciais, privados ou estaduais 

� Instituições de crédito 

� Bancos de investimento, sociedades corretoras e sociedades de crédito 

imobiliário 

� Instituições públicas ou mistas especiais (Banco Nacional do Desenvolvimento   

Econômico e bancos de desenvolvimento estaduais) 

� Caixas econômicas e instituições de financiamento da construção civil.  

Levando em conta a divisão acima,  selecionamos os códigos do(a):  

1. Banco do Brasil118, por seu papel de coadjuvante na criação do sistema 

financeiro brasileiro;  

                                                 
118 www.bancodobrasil.com.br 
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2. BNDES119, por seu perfil social e pelo fato de a partir de 1971 ter se 

transformado em empresa pública federal, com personalidade jurídica de direito 

privado e patrimônio próprio;  

3. Nossa Caixa120, por representar o segmento das caixas econômicas e o único 

banco público do Estado de São Paulo;  

4. Banco Itaú S.A.121, (a seguir designado por Banco Itaú) por representar o 

segundo maior banco múltiplo privado do país;  

5. Banco de Brasília S.A.122, (a seguir designado por Banco de Brasília) cujo 

acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal, como representante dos 

bancos de sociedade de economia mista de menor porte.  

Deixamos de lado o código de ética do maior banco múltiplo privado do Brasil, o 

Bradesco, que, pelo menos, até o momento da coleta, em 2003, não disponibilizara a versão 

eletrônica do mesmo. Em 2005, por ocasião da finalização da tese, encontramos no site da 

Nossa Caixa um outro código de ética que substitui o que analisamos. No site do Banco 

Itaú, um subtítulo Responsabilidades dos Administradores foi acrescentado ao código de 

ética. Tanto o novo código da Nossa Caixa quanto a parte referente aos administradores do 

código do Banco Itaú foram desconsiderados em nossa análise, no entanto, as novas 

redações encontram-se no final dos dois códigos, respectivamente, nas páginas 20 e 21 e na 

página 24 do  volume 2 da tese. 

Durante nossas investigações, sentimos necessidade da inclusão de um corpus de 

controle que poderia ser cotejado – apenas – quando surgissem dúvidas quanto ao 

estabelecimento de critérios de análise. Isso justifica-se pelo fato de não termos encontrado 

nenhuma análise completa, do ponto de vista do gênero, de códigos de ética bancários, ou 

mesmo, de códigos de ética profissionais.  Nesse sentido, selecionamos como corpus de 

controle os códigos de conduta do Banco de Portugal e do Banco Central Europeu que 

contêm, respectivamente, 2127 (duas mil cento e vinte sete) e 2680 (duas mil seiscentas e 

oitenta) palavras. Sempre que julgamos conveniente, cotejamos o nosso corpus de análise 

com o de controle. 

                                                 
119 www.bndes.gov.br 
120 www.nossacaixa.com.br 
121 www.itau.com.br 
122 www.brb.com.br 
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A composição do corpus e os procedimentos de armazenamento 

 O conjunto dos cinco documentos contabiliza 6806 (seis mil oitocentas e seis) 

palavras. O código do Banco do Brasil tem 856 (oitocentas e cinqüenta e seis) palavras, o 

do BNDES 1651 (mil seiscentas e cinqüenta e uma)  palavras, da Nossa Caixa 1307 (mil 

trezentos e sete) palavras, o do Banco Itaú 1700 (mil e setecentas) palavras e o do Banco de 

Brasília 1292 (mil duzentas e noventa e duas) palavras. Depois de coletados na internet, os 

documentos passaram por um processo de uniformização que constou da eliminação das 

cores, da uniformização do estilo e do tamanho das fontes e do emprego de mesmo tipo de 

espaçamento entre as linhas. Esse procedimento foi adotado com vistas a uma apresentação 

homogênea do corpus, evitando-se ao máximo os elementos paratextuais empregados nos 

sites.  

O contexto de situação 

 Descrevemos a organização metafuncional dos textos dos códigos, por meio das 

variáveis do registro do modo de apresentação da mensagem, das variáveis do registro do 

teor das modalizações e das variáveis do registro do campo das representações do conteúdo 

da mensagem. 

Registro do modo da mensagem 

 Os documentos apresentam-se na modalidade escrita culta, formal e, apesar de 

terem sido coletados na internet, não apresentam nenhuma marca de hipertextualidade.  A 

internet é apenas o suporte dos textos. A análise, por meio de quadros que visualizam as 

redes sistêmicas de organização da mensagem, é realizada no Capítulo 1 e sustentada pelos 

aspectos teóricos desenvolvidos no Capítulo 1, Segunda Parte. Também se apóia no modelo 

sugerido, no Capítulo 2, Primeira Parte, para os códigos de ética bancários.  
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Registro do teor da mensagem 

 A autoria desses documentos é atribuída à própria instituição que nomeia um comitê 

de ética. Existem vários interactantes nos códigos: o quadro enunciativo é composto pela 

própria instituição e por seus funcionários e pelos segmentos da sociedade com os quais se 

relacionam. A análise, por meio de quadros que visualizam as redes sistêmicas das 

interações da mensagem, é realizada no Capítulo 2 e é sustentada pelos aspectos teóricos 

desenvolvidos no Capítulo 2, Segunda Parte.  

Registro do campo da mensagem 

 O componente ideacional é analisado, no Capítulo 3, por meio de quadros que 

visualizam as redes sistêmicas das representações da mensagem. Sustenta-se nos aspectos 

teóricos desenvolvidos no Capítulo 3, Segunda Parte. Os princípios e valores apresentados 

são cotejados com os princípios e valores previstos pelos filósofos estudados no Capítulo 2, 

Primeira Parte. 

Procedimentos de análise 

 O escopo da análise é a investigação dos códigos para verificar se apresentam 

configurações lingüísticas que permitam enquadrá-los no gênero código de ética. 

Acreditamos no lema Visualizar para analisar. Para tanto o ideal seria a criação de um 

modelo de visualização tridimensional que desse conta das várias redes sistêmicas de 

significados que estruturam o texto. Um modelo desse tipo mostraria a multifuncionalidade 

das diferentes estruturas que, muitas vezes, se sobrepõem em duas ou mais redes. No 

entanto, a visualização, em separado, de cada uma das redes do texto todo, também, é 

adequada para nosso tipo de análise. 

 Por meio da ferramenta do processador de textos Word e do Excel que possibilitam 

a criação de tabelas, elaboramos quadros para a visualização do texto de cada um dos cinco 

códigos ou de partes deles com o intuito de revelar as redes sistêmicas relativas às três 

metafunções. Os quadros, disponíveis no volume 2 da tese, apresentam-se como uma 

metáfora do texto como conjunto de redes sistêmicas de significados. 

 Na perspectiva da gramática de base funcionalista de Halliday (1994), a descrição 

da linguagem envolve a identificação, de um lado, das várias funções que estão 
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incorporadas na gramática e, de outro lado, todas as diferentes configurações pelas quais as 

funções são definidas, isto é, todas as possíveis estruturas que servem para expressar 

qualquer significado na linguagem, considerando-se que a estrutura é definida como 

qualquer configuração viável das funções. O programa amplo de descrição funcional da 

língua portuguesa tem sido realizado por pesquisadores e o exemplo mais significativo é a 

Gramática de Usos do Português de Maria Helena de Moura Neves (2000) de consulta 

obrigatória.  

Nosso intuito é comparar os cinco códigos de ética bancários para verificar em que 

medida a heterogeneidade captada por simples leitura confirma-se em uma análise mais 

elaborada e se essa heterogeneidade constitui-se em empecilho para a categorização dos 

textos como exemplares do gênero código de ética. Adiantamos que os textos devem ser 

configurados por meio dos padrões da norma culta escrita e, para serem confirmados como 

códigos de ética devem obedecer desde os estágios previstos pela estrutura esquemática do 

gênero, passando por modalidades de atos enunciativos locutivos apropriados, chegando às 

representações de valores, de princípios e de normas condizentes com a axiologia própria 

do campo legitimado das instituições  financeiras.  

Para tais fins, como já alertamos, é necessária uma gramática de cunho 

organizacional que considere que cada escolha que se faz na língua está relacionada com 

todas as outras, pois não existem escolhas independentes. Existe uma rede total de 

significados potenciais composta por outras redes menores, cada uma, apesar de sua 

complexidade, se relaciona com as demais de um modo relativamente simples. Além disso, 

um item de uma rede também pode participar de outra, sendo, portanto, multifuncional. 

Cada uma das redes configura uma determinada função da linguagem. Todas as escolhas 

pertencem ao sistema da linguagem que é uma rede de opções que derivam de todas as 

funções da linguagem. 

Lançamos mão da lingüística da enunciação no que se refere ao levantamento dos 

atos locutivos e do quadro enunciativo dos códigos pela abordagem propiciada pela linha 

francesa mais apropriada para a análise das modalizações na medida em que a língua 

portuguesa configura-se, principalmente no que se refere à modalização, de modo mais 

aproximado à de suas irmãs neolatinas.  
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O que importa é que as duas abordagens se complementam e acreditamos que nossa 

análise pode ser comprovada pelos quadros que criamos para visualizar as diferentes redes. 

Da mesma forma que visualizamos as redes da configuração do todo da mensagem e de 

seus constituintes, baseando-nos nos princípios da gramática de base funcionalista, foi 

possível a visualização dos atos enunciativos e de sua modalização apoiando-nos na 

lingüística da enunciação representada por Charaudeau (1992).  

 Todos os quadros encontram-se no volume 2 da tese :  

• a estrutura esquemática (p. 34);  

• a estrutura temática (p. 35 à 43);   

• as relações, interdependências e junções das orações (p. 44 à 62);  

• a configuração das modalidades enunciativas locutivas (p. 63 à 75);  

• as  modalidades enunciativas e os enunciados axiológicos e normativos (p. 76);  

• as relações entre a instituição bancária, os funcionários, outras instituições e os vários 
segmentos da sociedade (p. 77 à 79);  

• a transitividade: os processos na primeira parte dos códigos (p. 80 à 85);  

• a transitividade: relações, interdependências e junções no interior das orações (p. 86 à 116).  
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Capítulo 1: O TEXTO COMO MENSAGEM 

1.1 O Tecido do texto 

A análise do registro de modo dos códigos de ética bancários, a seguir designados  

“CEB”, tem como objetivo revelar a organização do texto como um todo, ou seja, mostrar a 

configuração da mensagem. Vamos empregar a metáfora do texto como “tecido”,  

procurando estabelecer relações entre os dois domínios para ilustrar o modo de organização 

escrita dos códigos que pode, acreditamos, ser expandida para outros textos escritos da área 

burocrático-administrativa. 

 O tecido que imaginamos é fabricado em um tear manual onde são dispostos 

inicialmente, no sentido vertical, os fios da urdidura que criam sustentação para os outros 

fios da trama que vão ser passados longitudinalmente entre os da urdidura. Nesse sentido, a 

trama do texto constitui-se em enunciados formados pelo conjunto de fios-orações, 

compostos por fios-sintagmas, compostos por fios-palavras cuja matéria prima são as 

representações que temos de tudo o que constitui o mundo em que vivemos e/ou os mundos 

que criamos a partir da realidade, de nossa imaginação, de nossas crenças, de nossos 

valores.  

O tear-esquema é montado de acordo com as exigências e as limitações de sua 

envergadura (a estrutura esquemática adequada ao gênero). A trama se tece à medida que 

os fios-temas, previamente condicionados pelo tear-esquema, passam pela urdidura,             

surgindo, então, pouco a pouco, o tecido-texto. O entrelaçamento dos  fios da trama com os 

da urdidura são feitos por diferentes nós-junções coesivas que atam, delimitam fronteiras e 

atribuem funções tanto aos fios da trama quanto aos fios da urdidura.  

De acordo com a metáfora, o registro de modo de cada CEB pode ser  visualizado 

por três quadros. O Quadro I,  o tear, apresenta a estrutura esquemática funcional; o Quadro 

II,  a urdidura, apresenta a estrutura temática; e o Quadro III, a trama tecida, apresenta a 

organização das orações por meio de suas relações, interdependências e junções. Os três 

quadros completos podem ser consultados no volume 2. As suas dimensões impedem sua 

inclusão aqui, no corpo do texto, pois acabariam por fragmentá-lo. Aconselhamos que a 

leitura de cada análise seja feita após um exame do quadro correspondente e que se volte a 

ele sempre que necessário.  
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Com algum esforço, o tear-esquema pode ser visualizado assim: 

I N T R O D U Ç Ã O 

PR IN CÍ PI OS G E R A IS 

RE L A Ç Õ ES IN TER NA S 

RE L A Ç Õ ES EX TER NA S 

A P L I C A Ç Ã O A 

No sentido horizontal, estão assinalados os cinco estágios da estrutura esquemática dos 

CEB. No sentido vertical, as linhas pontilhadas representam os temas que são 

desenvolvidos nos estágios. 

O tecer da trama 

I N T R O D U Ç Ã O 
          
          
          
          
          
          

A trama do tecido do texto é representada pelo desenvolvimento dos grandes temas 

(linhas pontilhadas verticais) que se organizam em enunciados (linhas pontilhadas 

horizontais) compostos por orações, sintagmas e palavras. O entrelaçamento das linhas 
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verticais com as horizontais representam as junções entre as partes da oração e entre as 

próprias orações. 

O que se espera de um tecido, entre outras coisas, é que seja mais que um conjunto 

de fios transversais e verticais ligados por nós, isto é, que tenha uma função, que sirva a 

uma finalidade; da mesma forma, de um texto escrito formal, espera-se que seja mais que 

um todo coeso. Mas que também seja coerente e tenha uma finalidade pragmática, em 

outras palavras,  que seja um exemplar de seu gênero.  

1.2 A estrutura esquemática funcional 

Segundo Eggins (1994)123, a estrutura esquemática é responsável pela organização 

do texto em estágios que são compostos por constituintes formais e funcionais: enquanto os 

primeiros definem a classe de cada constituinte e como estes se relacionam formalmente 

com o todo, os segundos determinam seus papéis funcionais. Cada gênero se define a partir 

do reconhecimento do uso da estrutura em estágios  potenciais que são obrigatórios ou 

opcionais, recursivos ou não, de ordem fixa ou não. Um gênero, dessa forma, é definido em 

termos dos elementos obrigatórios da estrutura esquemática e os exemplares do gênero são 

os textos nos quais os elementos obrigatórios da estrutura esquemática potencial são 

concretizados, além de alguns elementos opcionais. A estrutura esquemática potencial,  ou 

estágios potenciais, que encontramos para o corpus dos CEB, confrontado com o corpus de 

controle, a seguir designado por CC: o Código de Conduta do Banco Central Europeu e o 

Código de Conduta do Banco de Portugal, resulta na seguinte tela (tear-esquema) de 

estágios realizados ou de estrutura esquemática funcional:  

estágio 1 Introdução 

estágio 2 Princípios Gerais 

estágio 3 Relações Internas 

estágio 4 Relações Externas 

estágio 5 Aplicação 

 

                                                 
123 Vide p. 68. 



 157 

O Quadro I, que passamos a analisar, a ESTRUTURA ESQUEMÁTICA DOS 

CEB, está disponível na página 34 do volume 2. 

O estágio 1, Introdução, é encontrado praticamente em todos os gêneros da 

modalidade escrita formal, da esfera administrativo-burocrática, apresentando desde o título 

mais geral Introdução, até os mais identificativos do gênero a que pertencem, como  

Preâmbulo, Considerações Iniciais etc. Os títulos do estágio 1, selecionados por cada 

banco, são os seguintes: o Banco do Brasil opta por não dar nome ao estágio 1, o texto 

inicia-se logo após o título geral Código de Ética do Banco do Brasil; o BNDES: dá o 

nome de Introdução; a Nossa Caixa divide o estágio 1 em três partes: opta por não dar 

nome à parte inicial, o texto inicia-se logo após o título geral Código de Ética da Nossa 

Caixa e denomina as outras duas Conceito e Objetivos Gerais; o Banco Itaú divide o 

estágio 1 em duas partes intituladas Introdução  e Abrangência; o Banco de Brasília divide 

o estágio 1 em duas partes: não dá nome à parte inicial (o texto inicia-se logo após o título 

geral Código de Ética do Banco de Brasília) e denomina a segunda Introdução; o Banco de 

Portugal dá o nome de Âmbito de Aplicação; e o Banco Central Europeu, Nota Preliminar. 

O estágio 2, Princípios Gerais, apresenta princípios e valores que orientam a 

conduta profissional. Também diferentes títulos são dados a este estágio: o Banco do Brasil 

opta por não dar nome ao estágio 2 que é uma continuação do estágio anterior; o BNDES: 

dá o nome de Disposição Preliminar que, na realidade, apresenta a abrangência do código 

que deveria estar no estágio 1; a Nossa Caixa denomina o estágio 2 Dos Fundamentos 

Éticos; o Banco Itaú, Princípios Gerais; o Banco de Brasília, Dos Fundamentos Éticos; o 

Banco de Portugal, Princípios Gerais; e o Banco Central Europeu, também, Princípios 

Gerais. 

Os estágios 3, Relações Internas e 4, Relações Externas, apresentam 

respectivamente normas de conduta dentro da instituição e normas de conduta em relação a  

diversos segmentos da sociedade. Os títulos que os bancos fornecem para o estágio das 

Relações Internas são: Banco do Brasil, Funcionários; BNDES, Da conduta profissional; 

Nossa Caixa,  Princípios de Conduta Institucional  e Princípios Éticos Funcionais; Banco 

Itaú, Integridade profissional e pessoal e Relações no ambiente de trabalho; Banco de 
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Brasília, Princípios Éticos Funcionais e Integridade profissional e pessoal; o Banco de 

Portugal, Relações Internas; e o Banco Central Europeu, também, Relações Internas.  

As Relações Externas, estágio que se refere ao relacionamento da instituição com os 

vários segmentos da sociedade freqüentemente divide-se em subtítulos: Banco do Brasil,  

Clientes, Acionistas, Comunidade, Governo, Parceiros, Fornecedores, Concorrentes, 

Mídia e Associações e Entidades de Classe; BNDES, Dos Deveres e Das Vedações; Nossa 

Caixa,  Princípios de Conduta Institucional  e Princípios Éticos Funcionais; Banco Itaú, 

Relações com clientes, Relações com acionistas, Relações com o setor público, Relações 

com fornecedores e Relações com  concorrentes; Banco de Brasília, com os clientes, com a 

comunidade, com os acionistas, com os parceiros, com os fornecedores, com os 

concorrentes, com o setor público, com associações, entidades de classe e institutos de 

defesa do consumidor, com a mídia  e com a Internet, Intranet e Correio Eletrônico; Banco 

de Portugal, Relacionamento com o exterior; e Banco Central Europeu Relacionamento 

com o mundo exterior. 

O estágio 5, Aplicação, apresenta a conduta da própria instituição diante de 

problemas referentes ao cumprimento das normas dos CEB e dos CC. Alguns bancos são 

mais explícitos, enquanto outros apenas declaram a existência de comitês de ética 

responsáveis pela aplicação. Os títulos dados a este último estágio são os seguintes: 

BNDES, Da comissão de ética profissional; Nossa Caixa, Disposições complementares, 

Das alterações e Das Vigências; Banco Itaú, Conduta diante de dúvidas ou de ações 

contrárias aos princípios e normas do código, Gestão do código de ética e Comitê de ética; 

Banco de Brasília, Conduta diante de dúvidas ou de ações contrárias aos princípios e 

normas do código e Nota adicional; Banco de Portugal, Aplicação; Banco Central Europeu, 

também, Aplicação. 

A análise da estrutura esquemática concreta ou dos estágios (quadro I) dos CEB e 

dos CC demonstrou que os cinco estágios obrigatórios são concretizados, apesar de o 

último estágio – Aplicação –  não aparecer no CEB do Banco do Brasil. Os estágios que 

apresentam ordem fixa são 1^2^5, respectivamente, Introdução, Princípios Gerais e 

Aplicação. O BNDES não segue a ordem fixa dos estágios, pois altera a apresentação dos 

estágios 1^2^5 para 2^1^5, preferindo apresentar na Introdução os Princípios Gerais. 
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Os estágios que não apresentam ordem fixa são 3 e 4, respectivamente, Relações 

Internas e Relações Externas. Os bancos que optaram pela ordem 3^ 4 são: Banco do 

Brasil, BNDES, Banco Itaú; enquanto o Banco  de Brasília, o Banco de Portugal e o Banco 

Central Europeu optaram pela ordem 4^3; o Banco Itaú retoma o estágio 3,  Integridade 

profissional e pessoal  em um subtítulo do estágio 4, Relações no ambiente do trabalho; o 

Banco de Brasília divide o estágio 3 em dois subtítulos: Princípios Éticos Funcionais (o 

mesmo da Nossa Caixa) e Integridade profissional e pessoal (o mesmo do Banco Itaú ). 

Finalmente a Nossa Caixa faz mistura dos estágios  3 e 4, confundindo relações internas e 

externas nos capítulos Princípios de Conduta Institucional – que deveria apresentar as 

relações externas – e Princípios Éticos Funcionais – que deveria apresentar as relações 

internas. 

1.3 A estrutura temática  

Nos textos escritos formais, normalmente, os títulos são descritivos. Por exemplo, 

nos casos de Requerimento e Recibo, o usuário, respectivamente, requisita algo e recebe 

por escrito a notificação de que pagou algo, de que quitou uma dívida. Ninguém coloca em 

dúvida estas funções pragmáticas. O mesmo sucede com os CEB – Códigos de Ética 

Bancários. O título geral, os subtítulos, os enunciados que desenvolvem os subtítulos, as 

orações complexas e as simples que compõem os enunciados e, finalmente, os temas e os 

remas das orações não perdem de vista a função pragmática básica de um código de ética, 

que é a apresentação de valores, princípios e normas que norteiam a conduta da instituição 

financeira concretizada na conduta de seus funcionários. A estrutura temática dos CEB é 

regular e facilmente depreendida a partir do título que identifica a instituição (T) e que 

engloba o corpo do texto (CT); este, por sua vez, é dividido em partes, cada uma 

identificada por um subtítulo (ST) que é desenvolvido por um ou por mais de um 
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enunciado (E). que é dividido em orações (O) que, por sua vez, são desenvolvidas por (T) 

e seus respectivos remas (R).  

Quadro dos símbolos para a descrição da estrutura temática do CEB 

Símbolos Descrição 

T����CT���� O TÍTULO engloba o CORPO DO TEXTO que o desenvolve. 

CT����ST����E�������� O CORPO DO TEXTO  divide-se, por sua vez, em SUBTÍTULOS que são  
desenvolvidos por ENUNCIADOS. 

E����O���� Os ENUNCIADOS dividem-se, por sua vez , em ORAÇÕES. 

O				T+R				 As ORAÇÕES dividem-se, por sua vez , em TEMAS desenvolvidos por REMAS. 

↵↵↵↵ST/E/T/R O SUBTÍTULO, o ENUNCIADO, as ORAÇÕES, o TEMA e o REMA são recursivos. 

A taxionomia para a identificação da estrutura temática dos CEB é válida para o 

tipo de análise que propomos já que tratamos de textos cujas partes constituintes são 

nomeadas objetivamente: se um subtítulo é denominado Relações com acionistas, 

obrigatoriamente, é desenvolvido por um ou mais enunciados organizados por meio de 

orações desenvolvidas por temas+remas que tratam das relações entre a instituição 

financeira e seus acionistas e não das relações entre a instituição e seus concorrentes, por 

exemplo. 

A multifuncionalidade das estruturas é verificada, no caso da estrutura temática dos 

CEB, no nível dos subtítulos que coincidem  com os títulos dos estágios da estrutura 

esquemática funcional. E nem podia ser diferente, pois, como já dissemos, a denominação 

rigorosa dos estágios deve coincidir com a denominação dos subtítulos.  

A sentença que representa genericamente, por meio dos símbolos da categorização 

que elaboramos, as estruturas temáticas dos CEB é a seguinte: 

T�CT�↵ST↵�E↵ �O↵ 	T+R	�� �� 

O preenchimento semântico das estruturas temáticas dos CEB é  representado como 

segue: 
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Banco do Brasil 

CódigodeéticadoBancodoBrasil��������semsubtítulo↵�E↵�O↵	T+R	��Funcionários↵�E↵�O↵	T+R	��Clientes 

↵�E↵�O↵	T+R	��Acionistas↵�E↵�O↵	T+R	��Comunidade↵�E↵�O↵	T+R	��Governo↵�E↵�O↵	T+R	��
Parceiros↵�E↵�O↵	T+R	��Fornecedores↵�E↵�O↵	T+R	��Concorrentes↵�E↵�O↵	T+R	��Mídia↵�E↵�O
↵	T+R	�� AssociaçõeseEntidadesdeClasse↵�E↵�O↵	T+R	���������� 

BNDES 

CódigodeéticadoBNDES��������Introdução↵�E↵�O↵	T+R	��DisposiçãoPreliminar↵�E↵�O↵	T+R	��DaCond
utaProfissional↵�E↵�O↵	T+R	��DosDeveres↵�E↵�O↵	T+R	��DasVedações↵�E↵�O↵	T+R	��DaComiss
ãode ÉticaProfissional↵�E↵�O↵	T+R	����������  

Nossa Caixa 

CódigodeÉticadaNossaCaixa��������Introdução↵�E↵�O↵	T+R	��Conceito↵�E↵�O↵	T+R	��ObjetivosGerais 
↵�E↵�O↵	T+R	��DosFundamentosÉticos↵�E↵�O↵	T+R	��PrincípiosdeCondutaInstitucional↵�E↵�O↵	T
+R	��PrincípiosÉticosFuncionais↵�E↵�O↵	T+R	��DisposiçõesComplementaresdoComitêdeÉtica↵�E↵�O
↵	T+R	��DasDecisõesdoComitêdeÉtica↵�E↵�O↵	T+R	��DasAlterações↵�E↵�O↵	T+R	��DasVigências↵
�E↵  �O↵ 	T+R	���������� 

Banco Itaú  

CódigodeéticadoBancoItaú��������Introdução↵�E↵�O↵	T+R	��Abrangência↵�E↵�O↵	T+R	��PrincípiosGera
is↵�E↵�O↵	T+R	��IntegridadeProfissionalePessoal↵�E↵�O↵	T+R	��RelaçõescomClientes↵�E↵�O↵	T+
R	��RelaçõescomAcionistas↵�E↵�O↵	T+R	��RelaçõesnoAmbientedeTrabalho↵�E↵�O↵	T+R	��Relações
como SetorPúblico↵�E↵�O↵	T+R	��RelaçõescomFornecedores↵�E↵�O↵	T+R	��RelaçõescomConcorren 
tes ↵�E↵�O↵	T+R	��CondutadiantedeDúvidasoudeAçõesContráriasaosPrincípioseNormasdoCódigo 
↵�E↵�O↵	T+R	 ��GestãodoCódigodeÉtica ↵�E↵�O↵	T+R	��ComitêdeÉtica ↵�E↵�O↵	T+R	���������� 

Banco de Brasília  

CódigodeéticadoBancodeBrasília��������Introdução↵�E↵�O↵	T+R	��DosFundamentosÉticos↵�E↵�O↵	T+R	
��PrincípiosdeCondutaInstitucional↵�E↵�O↵	T+R	��PrincípiosÉticosFuncionais↵�E↵�O↵	T+R	��Integri
dade profissionalepessoal↵�E↵�O↵	T+R	��NotaAdicional↵�E↵�O↵	T+R�������� 
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1.3.1 Tema e rema 

 No nível das orações dos CEB, o tema é sempre o primeiro elemento, o restante da 

oração é o rema. O tema não apresenta necessariamente o assunto da oração, ele pode 

destacar um determinado aspecto que não se encontra no sujeito que é o sintagma nominal 

vocacionado para tema, especialmente nas orações declarativas. O tema não marcado das 

orações declarativas é, pois, o sujeito. Já, nas orações imperativas, consideradas aqui todas 

que exprimem modalização deôntica, o verbo que expressa ordem e as expressões 

modalizadoras são os temas não-marcados. A estrutura temática preferida pelos CEB é a 

que apresenta o tema não marcado, seja nas orações declarativas, seja nas imperativas.  

 Nos quadros II1, II2, II3, II4 e II5 – A ESTRUTURA TEMÁTICA DOS CEB –  das cinco 

instituições bancárias, que podem ser conferidos da página 35 à 43 do volume 2, 

destacamos em negrito os verbos e expressões modalizadoras que constituem o tema nas 

orações imperativas ou que aparecem nos remas. Na cor verde estão os temas marcados, 

isto é, aqueles que fogem ao padrão estabelecido pela freqüência dos temas “sujeito”, das 

orações declarativas, e “verbo no imperativo” ou “expressão modalizadora”, das orações 

imperativas.  

Pela tabela, resultado do levantamento da freqüência de temas marcados e não 

marcados dos cinco CEB, chegamos à conclusão de que a recorrência de temas não 

marcados é indicativa da preferência de estruturas simples que produzem efeitos de sentido 

de clareza e objetividade: 

orações declarativas orações imperativas 
Tipos de temas 

CEB marcado não 
marcado marcado não 

marcado 

Total de 
temas 

Banco do Brasil 01 17 ø ø 18 

BNDES 07 30 ø 07 44 

Nossa Caixa 04 29 ø 05 38 

Banco Itaú  04 21 03 20 48 

Banco de Brasília  05 12 ø 03 20 

total 21 109 03 35 168 
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 Fica evidente a nítida preferência pelos temas não marcados. As orações 

declarativas apresentam apenas 21 temas marcados contra 109 temas não marcados e as 

orações imperativas apresentam  apenas 03 temas marcados contra 35 temas não marcados. 

A leitura do quadro das tipologias de temas alerta para peculiaridades de cada CEB. 

O Banco do Brasil apresenta apenas orações declarativas, a ausência das orações 

imperativas é um aspecto que determina o caráter predominantemente descritivo aliado à 

presença quase unânime de temas não marcados configurados por sintagmas nominais na 

função de sujeito. Registramos a presença de apenas um tema marcado configurado por 

sintagma preposicional com valor adverbial. Outro aspecto que deve ser levado em 

consideração é a proliferação de remas para cada tema. O Banco do Brasil apresenta 42 

remas para 18 temas. 

Se observamos os quadros de estrutura temática dos demais CEB, confirmamos  a 

polivalência dos temas. O BNDES apresenta 71 remas para 41 temas; A Nossa Caixa,  48 

remas para 38 temas; o Banco Itaú , 73 remas para 48 temas. 

 Neste item, o Banco de Brasília  difere dos demais por apresentar, para alguns 

temas, uma subdivisão que podemos denominar “subtemas” que, por sua vez são 

desenvolvidos por mais de um rema.  

CEB total de 
temas 

total de 
remas 

temas 
que 

admitem 
subtemas 

total de 
subtemas 

total de 
remas para os 

subtemas 

Banco de Brasília  20 49 02 12 36 

 Além dos temas configurados por sintagmas nominais, no caso das orações 

declarativas e por sintagmas verbais, no caso das orações imperativas, destacamos a 

presença de sintagmas oracionais, marcados ou não-marcados e sintagmas preposicionados, 

que correspondem a temas marcados. O quadro abaixo apresenta os sintagmas e as orações 

que configuram os temas marcados dos CEB. Todos eles apresentam temas marcados com 

diferentes configurações, apenas o Banco do Brasil apresenta só um único tema marcado, o 

sintagma preposicionado com valor adverbial que consideramos, se estabelecermos uma 

gradação do mais ao menos freqüente entre temas marcados, o mais comum, ou seja, o mais 

freqüente de todos.  
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Quadro do levantamento dos temas marcados dos CEB 

Temas 
marcados 
dos CEB 

sintagma preposicionado 
com valor adverbial sintagma verbal oração com valor 

circunstancial 

Banco do 
Brasil 

Entre os valores éticos que 
fundamentam suas relações ...   

BNDES 
Na sua relação com a 
sociedade... 

Da decisão... 

São intrínsecos ... 

Não são considerados presentes ... 

São atribuições da Comissão de 
Ética Profissional ... 

Está impedido de proceder à 
apuração e à aplicação da pena ... 

Se, no curso de sua 
apuração, a Comissão de 
Ética Profissional 
entender... 

Nossa 
Caixa 

Em uma empresa ... 

Na realização das respectivas 
atividades ... 

Na efetivação de operações ... 

 
Visando promover elevados 
padrões éticos em todos os 
níveis funcionais ... 

Banco Itaú  

Assim, eventualmente ... 

Nesses casos ... 

 

Está entre nossos objetivos mais 
importantes ... 

Não devem ser feitos ... 

Quando no papel de gestor 
de pessoas ... 

Ao defender os interesses 
da Instituição ... 

Ao fazer isto ... 

Quando não for possível, 
por quaisquer 
circunstâncias, informar 
adequadamente seu 
superior hierárquico, ... 

Banco de 
Brasília  

Neste documento ... 

Com essa iniciativa ... 

No BRB ... (2x) 

Em caso de descumprimento 
dos princípios de conduta 
funcional, ... 

  

1.4 A organização dos enunciados 

 Consideramos para a análise das relações, interdependências e junções das orações, 

a estrutura lógico-semântica que denominamos enunciado  e que se configura por meio de 

orações independentes, coordenadas e/ou complexas. Os quadros III: REDE DAS 

RELAÇÕES, INTERDEPENDÊNCIAS E JUNÇÕES DAS ORAÇÕES DOS CEB, que se encontram 

da página 45 à  62 do volume 2,  visualizam, portanto, a trama das orações. As orientações 

pormenorizadas para sua leitura encontram-se na página 44 do volume 2. 
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Apresentamos, a seguir, o que consideramos relevante em cada um dos quadros 

organizacionais dos enunciados dos cinco CEB para sua caracterização como exemplares 

do gênero código de ética. 

1.4.1 A organização dos enunciados no CEB do Banco do Brasil 

O CEB do Banco do Brasil é composto por onze enunciados. O primeiro enunciado 

corresponde ao desenvolvimento da parte introdutória; os dez seguintes, ao 

desenvolvimento dos seguintes subtítulos: funcionários, clientes, acionistas, comunidade, 

governo, parceiros, fornecedores, concorrentes, mídia e associações e entidades de classe. 

A organização básica dos enunciados, por meio de orações independentes, 

coordenadas e complexas (por hipotaxe ou por parataxe+hipotaxe), é esquematizada no 

quadro a seguir: 

Quadro do levantamento da dependência entre as orações do CEB do Banco do Brasil 

ENUNCIADOS do CEB do Banco do Brasil Dependência 
entre as 
orações 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 total 

independência 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 Ø 18 

parataxe 1 Ø 2 Ø 2 2 Ø Ø 1 Ø 1 9 

hipotaxe 1 1 1 1 Ø Ø 1 1 1 1 1 9 

parataxe+hipotaxe 2 1 Ø 1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø 4 

total 7 5 4 4 3 4 2 3 3 3 2 40 

 São relevantes, na organização dos enunciados do CEB do Banco do Brasil, os 

seguintes aspectos: quanto à interdependência entre as orações, a preferência pelas orações 

independentes e coordenadas; quanto às relações estabelecidas nas orações complexas, o 

número equilibrado entre a expansão por intermédio de elaborações e circunstanciações e 

ausência de extensão por complementação; quanto à junção entre as orações, o emprego da 

vírgula, da conjunção coordenada “e”, o emprego do pronome relativo “que” e a variedade 

das locuções prepositivas introdutoras da relação de finalidade nas construções finais com 

matiz modal; e a recorrência do mesmo sujeito em mais de uma oração. 

A preferência pelas orações independentes e coordenadas é uma característica  deste 

CEB: do total de 40 orações, 27 são independentes ou se organizam parataticamente. Trata-

se de orações coordenadas que obedecem à ordem canônica, isto é, à ordem direta, 
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organizadas em duplas, estabelecendo estruturas oracionais diádicas. Também o interior das 

orações apresenta estruturas sintagmáticas diádicas. Esse tipo de organização proporciona 

aos enunciados efeitos de sentido de clareza e de leveza. 

Nas orações complexas, as expansões por intermédio de elaborações, destacadas no 

Quadro III1 em campo verde, explicitam os seguintes nomes ou expressões: os valores 

éticos, empresa ética, as comunidades, funcionários e iniciativas.  

As orações complexas formadas pelas orações nucleares expandidas por meio das 

circunstanciações, destacadas em campo rosa, pormenorizam a finalidade dos seguintes 

processos verbais: valorizar (2 vezes), prestar orientações, ser proativo, administrar e 

adotar. Apenas uma circunstanciação temporal com sentido condicional, anteposta à oração 

nuclear, é expressa: 

 “Quando solicitados, dispõem informações fidedignas, por meio de fontes 

autorizadas.” 

O papel da vírgula na junção das orações é significativo: delimitam cinco orações;  

treze é o número de ocorrências da conjunção coordenada e, entre orações;  o emprego do 

pronome relativo que ocorre cinco vezes, enquanto ocorre um emprego do pronome 

relativo as quais.  

Segundo Neves (2000:884), para que é a locução conjuntiva, ao lado de a fim de 

que, que serve para expressar a relação básica de finalidade entre as orações em uma 

construção complexa. Porém, quando o verbo da oração que expressa a finalidade 

apresentar-se na forma infinitiva, a junção entre as orações é realizada pela preposição para 

ou pela locução prepositiva a fim de. Outras locuções conjuntivas como, por exemplo, de 

modo que, de maneira que, também indicam finalidade, nas relações das orações 

complexas, mas com matiz modal. Do mesmo modo, quando o verbo da oração que 

expressa finalidade com matiz modal apresentar-se na forma infinitiva, a junção entre as 

orações é realizada pelas locuções prepositivas de modo a, de maneira a. É significativa a 

variedade de elementos coesivos nas construções finais com matiz modal: de maneira a (2 

vezes), como forma de, com vistas a. 

Finalmente, o sujeito comum a mais de uma oração, por meio da elipse, é uma 

recorrência fundamental neste CEB. O quadro abaixo apresenta a freqüência  de sujeitos 

compartilhados por mais de uma oração nos enunciados.  
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Quadro do levantamento dos sujeitos compartilhados por elipse do CEB do Banco do Brasil 

CEB do Banco do Brasil 

enunciados sujeitos compartilhados por elipse vezes 

01 O Código de Ética do Banco do Brasil 04 

01 O Banco do Brasil 02 

02 O Banco do Brasil e seus funcionários 05 

03 O Banco do Brasil e seus funcionários 08 

04 O Banco do Brasil 04 

05 O Banco do Brasil e seus funcionários 05 

06 O Banco do Brasil  06 

07 O Banco do Brasil e as empresas associadas à sua marca 02 

08 O Banco do Brasil e seus funcionários 02 

09 O Banco do Brasil e seus funcionários 04 

10 O Banco do Brasil 02 

11 O Banco do Brasil  03 

total  47 

O papel da elipse, além de sedimentar as relações coesivas entre as orações de um 

mesmo enunciado, demonstra a preferência pelos mesmos temas estruturais no papel de 

sujeito das orações. 

1.4.2 A organização dos enunciados no CEB do BNDES 

O CEB do BNDES é composto por onze enunciados. Os seis primeiros enunciados 

correspondem ao desenvolvimento do subtítulo Introdução; o sétimo enunciado desenvolve 

o subtítulo Disposição Preliminar, o oitavo, Da Conduta Profissional; o nono, Dos 

Deveres; o décimo e o nono desenvolvem o mesmo subtítulo Das Vedações.  

A organização básica dos enunciados, por meio de orações independentes, 

coordenadas e complexas (por hipotaxe ou por parataxe+hipotaxe), é esquematizada no 

quadro a seguir: 
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Quadro do levantamento da dependência entre as orações do CEB do BNDES 

ENUNCIADOS do CEB do BNDES  
dependência 

entre as 
orações 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 total 

independência 1 1 4 1 Ø 2 Ø Ø Ø Ø Ø 9 

parataxe Ø Ø Ø Ø Ø Ø 1 Ø Ø Ø Ø 1 

hipotaxe 1 Ø 1 3 1 1 1 2 9 11 3 33 

parataxe+hipotaxe Ø Ø Ø Ø 2 Ø Ø 3 1 4 1 11 

total 2 1 5 4 3 3 2 5 10 15 4 54 

 São relevantes, na organização dos enunciados, os seguintes aspectos: quanto à 

interdependência entre as orações, a preferência pelas orações complexas; quanto às 

relações estabelecidas nas orações complexas, a expansão por intermédio de elaborações 

por explicitação e por especificação, de extensões por complementação e de 

circunstanciações; quanto à junção entre as orações, o emprego da vírgula, das conjunções 

coordenadas “e” e “ou”, o emprego do pronome relativo “que” e a variedade das locuções 

prepositivas introdutoras da relação de finalidade nas construções finais com matiz modal. 

Finalmente, a presença de orações expressando relação de finalidade com matiz modal por 

meio do verbo na forma gerundiva. 

A preferência pelas orações complexas é uma característica  deste CEB: do total de 

54 orações, 44 são complexas, destas, 33 organizam-se hipotaticamente 

(nuclear+dependente(s)) e 11 organizam-se ao mesmo tempo pela hipotaxe e pela parataxe,  

No exemplo, 

O BNDES mantém um 
ambiente de trabalho 

adequado 
      

 , 
visando ao bem-estar, à 
segurança, à higiene e à 

saúde 
, apoiando o 

comportamento ético e 
 assegurando tratamento 

justo para seus 
colaboradores. 

A oração complexa é composta pela oração nuclear O BNDES mantém um ambiente de 

trabalho adequado, que é expandida por três orações gerundivas que lhe atribuem 

finalidades com matiz modal. Ao mesmo tempo, as três orações organizam-se 

parataticamente, ou seja, são coordenadas: visando ao bem-estar, à segurança, à higiene e à 

saúde, apoiando o comportamento ético e assegurando tratamento justo para seus colaboradores. 
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O tipo de organização hipotática, ou paratática-hipotática, exige uma leitura mais 

atenta dos enunciados sob pena de interpretações equivocadas. O efeito de sentido 

proporcionado é de complexidade o que acarreta um maior esforço por parte do leitor. 

Nas orações complexas, as expansões por intermédio de elaborações, destacadas  em 

campo verde, explicitam 20 nomes ou expressões: uma empresa pública federal, o ideal de 

comportamento, o código de ética da categoria profissional, o comportamento ético da 

Empresa, beneficiários, interessados e outros, as informações, declaração, transação, 

Comissão de Ética Profissional, quaisquer atividades ilegais, irregulares ou contrárias à 

ética, empregados, empresas, daquele, casos protocolares, empresas, vedação, brindes, os 

presentes, as vedações.  

Nas orações complexas, as expansões por intermédio de extensões, destacadas no 

em campo azul, que complementam a oração nuclear dividem-se da seguinte forma: 3 

apresentam complementação para um nome da oração nuclear; 4 apresentam 

complementação para o verbo; e 1 preenche o papel de sujeito da oração nuclear. Essas 

complementações são os argumentos dos processos verbais expressos na oração nuclear.  

As orações complexas formadas pelas orações nucleares expandidas por meio das 

circunstanciações, destacadas em campo rosa, pormenorizam a finalidade dos seguintes 

processos verbais: estabelecer o equilíbrio, manter, incentivar, encorajar, contribuir e  

relacionar-se. Essas construções são finais com matiz modal.  

Duas circunstanciações podem ser consideradas exclusivamente modais: 

 Solicitar, sugerir ou receber vantagens de qualquer espécie, utilizando o nome do BNDES, 

o cargo ou a função na obtenção de benefícios pessoais ou para terceiros; 

Compactuar com irregularidades, não tomando as providências pertinentes quando da 

identificação do fato; 

Três circunstanciações podem ser consideradas exclusivamente finais: 

Usar de artifícios para dificultar o exercício de direitos por qualquer pessoa física ou 

jurídica; 

Utilizar-se do cargo ou função para intimidar colegas com a finalidade de obter favores 

pessoais ou profissionais; 
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Os presentes (...) serão preferencialmente incorporados ao patrimônio do BNDES (...) para 

serem alienados e o produto revertido para entidades assistenciais sem fins lucrativos. 

Apenas uma circunstanciação temporal com sentido condicional é expressa: 

 Agir com integridade, competência, dignidade e ética quando lidarem com o público, 

clientes, colegas e membros dos demais órgãos públicos; 

As orações complexas, destacadas em campo amarelo, que especificam e 

desdobram uma palavra ou expressão da oração nuclear, apresentam-se em grande número 

– 32 orações divididas em três conjuntos. No próximo parágrafo, ao abordarmos a questão 

do emprego da pontuação, voltamos a esse tipo de oração. 

O papel da vírgula na junção das orações é significativo: delimitam 13 orações; 

também é significativo o emprego do conjunto “dois pontos e ponto e vírgulas” que 

hierarquizam as orações apostas que especificam as normas de conduta encapsuladas na 

oração nuclear de cunho normativo (para melhor visualização, estas orações encontram-se 

em caracteres maiúsculos no quadro). Dois desses conjuntos merecem destaque. O primeiro 

apresenta a oração nuclear normativa concluída pelos dois pontos: 

 SÃO DEVERES DOS EMPREGADOS DO SISTEMA BNDES, SEM PREJUÍZO DAQUELES 

ESTABELECIDOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO E NAS NORMAS ADOTADAS PELA 

ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA BNDES: 

seguida de sete orações que especificam os deveres finalizadas por ponto e vírgula. 

Provavelmente por lapso, as orações oito e nove são finalizadas pelo ponto final que, em 

casos como estes, deve apenas delimitar a última oração do conjunto. 

O segundo conjunto é formado pela oração nuclear normativa concluída pelos dois pontos: 

 É VEDADO AO EMPREGADO DO SISTEMA BNDES: 

seguida de onze orações que especificam as vedações. Como no primeiro, a antepenúltima 

e a penúltima orações são finalizadas pelo ponto final. 

O emprego do pronome relativo que – introdutor de oração que explicita um nome 

da oração nuclear – é bastante expressivo, ocorre 18 vezes, enquanto os pronomes cujo, a 

qual e as quais aparecem apenas uma vez. 

O elemento coesivo nas construções finais com matiz modal é a locução prepositiva 

de modo a (2 vezes), as demais construções finais com  matiz modal  apresentam-se com o 



 171 

verbo na forma gerundiva, não havendo necessidade de elo coesivo. Enquanto a preposição 

para é elo coesivo em duas construções finais e a locução prepositiva com a finalidade de é 

o elo de uma construção final. 

Seis é o número de ocorrências da conjunção coordenada e, entre orações; outro 

elemento coesivo que merece destaque é a conjunção coordenada ou. De acordo com Neves 

(2000:771 e seguintes), a conjunção ou marca disjunção entre o elemento coordenado no 

qual ocorre e o elemento anterior. A disjunção pode ser estabelecida desde segmentos 

menores que a palavra até segmentos oracionais. Uma construção coordenada com ou pode 

indicar disjunção inclusiva ou exclusiva. Todas as ocorrências neste CEB e também nos 

demais são de disjunção inclusiva de duas eventualidades. Destacamos apenas as estruturas 

oracionais, as estruturas sintagmáticas que empregam a conjunção ou são apresentadas no 

capítulo 8 O Texto como Representação. As ocorrências neste CEB são as seguintes: 

1. Solicitar, sugerir ou receber vantagens de qualquer espécie ... 

2. Adquirir ou alienar quaisquer títulos ... 

3. Intermediar ...  ou mesmo indicar quem o faça... 

4. ... empresas em que seja sócio ou mantenha relações ... 

5. ... os brindes que não tenham valor comercial, ou que sejam distribuídos por entidades ...  

A complexidade apresentada pelo  CEB do BNDES, no que diz respeito à 

organização dos enunciados, é visivelmente maior que a do CEB do Banco do Brasil. 

Apesar de apresentar o mesmo número de enunciados, o número de orações é maior, a 

variedade de estruturas oracionais também é maior, destacando-se os conjuntos formados 

pela oração nuclear normativa e pelas orações hierarquizadas que especificam as suas 

normas.  

1.4.3 A organização dos enunciados no CEB da Nossa Caixa 

O CEB da Nossa Caixa é composto por nove enunciados. O primeiro enunciado, 

sem subtítulo, corresponde ao desenvolvimento da parte introdutória; o segundo enunciado, 

ao desenvolvimento do Conceito: o terceiro enunciado, ao desenvolvimento dos Objetivos 

Gerais; e o quarto, Dos Fundamentos Éticos. O quinto enunciado, Princípios de Conduta 

Institucional, apresenta inicialmente uma oração normativa que hierarquiza outras seis 
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orações. O sexto enunciado, correspondente ao desenvolvimento dos Princípios Éticos 

Funcionais, apresenta uma oração normativa inicial que hierarquiza um grande número de 

orações que, do ponto de vista sintático, pode ser dividido em dois grupos: o primeiro 

composto por orações com verbos no infinitivo e o segundo composto por orações com o 

verbo modalizador deôntico dever. Os três últimos enunciados desenvolvem, 

respectivamente, os subtítulos Disposições Complementares do Comitê de Ética, Das 

Alterações, Das vigências. 

A organização básica dos enunciados, por meio de orações independentes, 

coordenadas e complexas (por hipotaxe ou por parataxe+hipotaxe), é esquematizada no 

quadro a seguir: 

Quadro do levantamento da dependência entre as orações do CEB da Nossa Caixa 

ENUNCIADOS do CEB da Nossa Caixa dependência 
entre as 
orações 01 02 03 04 05 06 07 08 09 total 

independência 1 Ø 1 Ø Ø Ø 2 Ø Ø 4 

parataxe Ø 1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø 1 

hipotaxe 3 2 1 Ø 3 18 2 1 1 32 

parataxe+hipotaxe 2 1 Ø 1 3 5 1 Ø Ø 13 

total 6 4 2 1 6 23 5 1 1 50 

 São relevantes, na organização dos enunciados do CEB da Nossa Caixa, os 

seguintes aspectos: quanto à interdependência entre as orações, a preferência pelas orações 

complexas; quanto às relações estabelecidas nas orações complexas, a expansão por 

intermédio de elaborações por explicitação e por especificação, por intermédio de extensões 

por complementação e de circunstanciações; quanto à junção entre as orações, o emprego 

da vírgula, das conjunções coordenadas “e” e “ou”, o emprego do pronome relativo “que” e 

a variedade das locuções prepositivas introdutoras da relação de finalidade nas construções 

finais com matiz modal.  

A preferência pelas orações complexas também é uma característica  deste CEB: do 

total de 50 orações, 45 são complexas, delas, 32 organizam-se hipotaticamente 

(nuclear+dependente(s)) e 13 organizam-se ao mesmo tempo pela hipotaxe e pela parataxe,   
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No exemplo, 

A ética é 
a ciência          

 que 

estuda a 
moral 
e os 

costumes,  

sem, 
no 

entanto
, 

ser 
confundida 
com estes, 

e 
que 

estabelece um 
conjunto de 

princípios, normas 
e condutas 

   

       

visando 
alcançar a 

melhor 
forma 

  

        de agir 
coletivamente. 

a oração complexa é composta pela oração nuclear A ética é a ciência, que é expandida por 

cinco orações. As três orações seguintes (na mesma linha, em campo verde), ao mesmo 

tempo que elaboram o termo ciência explicitando-o, estabelecem relações paratáticas entre 

si. A quarta oração que estabelece um conjunto de princípios, normas e condutas  além de 

relacionar-se hipotaticamente com a primeira oração nuclear e parataticamente com a 

segunda e terceira orações, é nuclear em relação à quinta visando alcançar a melhor forma 

que explicita a expressão um conjunto de princípios, normas e condutas. Finalmente, a 

quinta oração também é nuclear em relação à sexta e última de agir coletivamente que a 

expande, complementando-a por meio da extensão do termo forma. 

Da mesma forma que no CEB do BNDES, o tipo de organização hipotática ou 

paratática-hipotática exige uma leitura mais atenta dos enunciados sob pena de 

interpretações equivocadas. O efeito de sentido proporcionado é de complexidade o que 

acarreta num esforço maior por parte do leitor. No entanto, no CEB da Nossa Caixa existe 

uma agravante no que diz respeito ao sexto enunciado, correspondente ao desenvolvimento 

dos Princípios Éticos Funcionais. A oração nuclear normativa inicial 

OS DIRIGENTES E EMPREGADOS, EM QUALQUER ÁREA DE ATUAÇÃO OU DE ATIVIDADES NA 

NOSSA CAIXA, OBSERVARÃO AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES: 

hierarquiza um grande número de orações, 23 ao todo que podem, inicialmente ser 

divididas em dois grupos. O primeiro, composto por 7 orações com verbos no infinitivo,  

especifica quais as disposições que devem ser observadas pelos dirigentes e empregados,  

no entanto, a sexta oração, diferentemente, constrói-se com o verbo dever e ainda 

particulariza-se por se dirigir apenas aos empregados: 
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 Empregados que exercem funções técnicas dentro do Banco devem pautar-se por uma 

atuação dentro dos princípios éticos de sua atuação; 

Além disso, declarar que X deve pautar-se por uma atuação dentro dos princípios éticos de 

X é “chover no molhado”. 

O segundo grupo, composto por 16 orações, apresenta os seguintes temas oracionais, 

diferentes do tema-sujeito Os dirigentes e empregados da oração normativa inicial: todos 

os funcionários, os empregados, os empregados, o estabelecimento de vínculos, a 

divulgação da publicidade do banco, todos, a ética, o bom relacionamento com as demais 

unidades da empresa, o Banco, a comunicação tanto com o cliente interno quanto com o 

cliente externo, quaisquer informações, a modernização e o avanço tecnológicos, o Banco,  

aspectos gerais de respeito à cidadania e aos direitos dos cidadãos, o compromisso maior 

da instituição. 

Na orações complexas, as expansões por intermédio de elaborações, destacadas em 

campo verde, explicitam 25 nomes ou expressões: missão da Empresa, Instituição 

Financeira, os princípios e os padrões, ciência, conjunto de princípios, normas e condutas, 

o (aquilo), padrões éticos de conduta, regulamentos internos do Banco, terceiros, 

princípios definidos pela Constituição do Estado, serviços bancários confiáveis e de 

qualidade, entidades de classe, cargo e função (2 vezes), empregados, organizações ou 

clientes, imagem, quaisquer informações, dados confiáveis e auto-explicativos, riscos, 

Órgão consultivo da Presidência, as questões (2 vezes). 

Nas orações complexas, as expansões por intermédio de extensões, destacadas no 

em campo azul, que complementam a oração nuclear dividem-se da seguinte forma: 4 

apresentam complementação para um nome da oração nuclear; 2 apresentam 

complementação para o verbo; e 1 preenche o papel de sujeito da oração nuclear.  

As orações complexas formadas pelas orações nucleares expandidas por meio das 

circunstanciações, destacadas em campo rosa, pormenorizam, pela ordem, a finalidade dos 

seguintes processos verbais: empreender, contribuir, elaborar, engajar, fazer reclamações, 

utilizar, manter, apresentar, checar e analisar, buscar, pautar, segregar.  

Apenas (a) uma circunstanciação temporal, (b) uma circunstanciação temporal com 

sentido condicional e (c) uma circunstanciação conformativa são expressas: 
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(a) O presente Código de Ética entrou em vigor na data de 27.06.2000, a partir de sua 

aprovação pelo Conselho de Administração da Nossa Caixa. 

(b) ... fazer reclamações sempre que isso possa reverter em benefícios para a empresa; 

(c) As eventuais infrações ao presente Código de Ética serão examinadas por um Comitê 

de ética, conforme disposto no MIP Estrutura Organizacional, Capítulo V – Regulamento de 

Comitês. 

As orações complexas, destacadas em campo amarelo, que especificam e 

desdobram uma palavra ou expressão da oração normativa nuclear, apresentam-se em dois 

conjuntos, um deles, referente ao subtítulo Princípios Éticos Funcionais, já foi comentado; 

outro, menor, referente ao subtítulo Princípios de Conduta Institucional,  apresenta 9 

orações com verbos no infinitivo, obedecendo ao paralelismo sintático. 

O papel da vírgula na junção das orações é significativo: separam 13 orações; 

também é significativo o emprego do conjunto “dois pontos e ponto e vírgulas”: o primeiro 

conjunto apresenta a oração nuclear finalizada por dois pontos e quatro orações, por ponto e 

vírgula; o segundo conjunto, da mesma forma, apresenta a oração nuclear finalizada por 

dois pontos que hierarquiza 21 orações com ponto e vírgula. 

O emprego do pronome relativo que – introdutor de oração que elabora um nome da 

oração nuclear – é bastante expressivo, ocorre 17 vezes, enquanto os pronomes cujas, a 

qual, as quais e quem aparecem apenas uma vez. 

Os elementos coesivos nas construções finais com matiz modal são as seguintes 

locuções prepositivas: de forma a (3 vezes), com o fito de, de tal forma a e a locução 

conjuntiva de tal forma que.  

A conjunção coordenativa e, entre orações, ocorre 7 vezes; outro elemento coesivo 

que merece destaque é a conjunção coordenativa ou que ocorre 2 vezes: 

1. ... terceiros que exerçam atividades em seu nome ou prestem serviços em suas 

dependências ... 

2. Não participar de situações ou conceder benefícios de cunho ilícito ......  

Observamos, também a ocorrência de mais dois elementos coesivos de coordenação 

bem como e além de: 

1.... evitar fraudes ou erros operacionais, bem como não permitir a utilização de informações...  
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2. ... princípios de conduta estabelecidos por códigos do setor, além de considerar os direitos 

do consumidor... 

A respeito do CEB da Nossa Caixa, à complexidade apresentada pela organização 

geral dos enunciados, devemos acrescentar a heterogeneidade das orações complexas (sexto 

enunciado referente aos Princípios Éticos Funcionais) que, apesar de participarem de um 

mesmo conjunto, ignoram o enunciado normativo nuclear e se comportam de modo 

independente. Além do mais, a confusão também se estabelece nos temas desenvolvidos 

por algumas orações deste sexto enunciado – destacadas a seguir – que, na realidade, 

pertencem ao quinto enunciado cujo subtítulo é Princípios de Conduta Institucional: 

1. O Banco deve apresentar um padrão de atendimento, de tal forma que possa se tornar um 

dos seus principais atrativos;  

2. O Banco deve pautar sua atuação no mercado de tal forma a assumir riscos que não 

comprometam sua performance, bem como fazer gestão permanente sobre o grau de risco 

de exposição dos recursos de seus clientes;  

3. O compromisso maior da instituição deve ser o de possibilitar, continuamente, a 

consecução de sua missão, a saber: “Ser uma instituição financeira moderna e eficiente, 

buscando permanentemente a excelência no atendimento ao público, através de produtos e 

serviços de qualidade, e contribuir para o desenvolvimento social e econômico, garantindo 

o acesso da população aos meios financeiros”. 

O que se nota é uma necessidade de destacar o papel institucional em detrimento da 

redação dos princípios e normas funcionais.  

1.4.4 A organização dos enunciados no CEB do Banco Itaú  

O CEB do Banco Itaú  é composto por treze enunciados. O primeiro corresponde ao 

desenvolvimento do subtítulo Introdução; o segundo, Abrangência; o terceiro, Princípios 

Gerais. O quarto enunciado corresponde ao subtítulo Integridade Profissional e Pessoal e 

divide-se em três partes: a primeira apresenta quatro orações normativas, a segunda 

apresenta inicialmente uma oração normativa que hierarquiza  doze orações e a terceira 

também apresenta uma oração normativa que, por sua vez,  hierarquiza três orações. Os 

próximos enunciados, do quinto ao décimo, desenvolvem os seguintes subtítulos: Relações 

com Clientes, Relações com Acionistas, Relações no Ambiente de Trabalho, Relações com 
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o Setor Público, Relações com Fornecedores e Relações com Concorrentes. O décimo 

primeiro enunciado desenvolve o subtítulo Conduta diante de dúvidas ou de ações 

contrárias ao Código de Ética; o décimo segundo, Gestão do Código de Ética; e o décimo 

terceiro, Comitê de Ética. 

A organização básica dos enunciados, por meio de orações independentes e 

complexas (por hipotaxe ou por parataxe+hipotaxe), é esquematizada no quadro a seguir: 

Quadro do levantamento da dependência entre as orações do CEB do Banco Itaú 

ENUNCIADOS do CEB do Banco Itaú  dependência 
entre as 
orações 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 total 

independência Ø 1 2 Ø 2 Ø 2 Ø 1 2 1 Ø 1 12 

parataxe Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø 1 Ø Ø Ø Ø Ø 1 

hipotaxe 3 Ø 5 14 2 2 4 1 Ø 2 3 Ø 1 37 

parataxe+hipotaxe Ø Ø 2 7 Ø 1 1 1 2 1 4 3 Ø 22 

total 3 1 9 21 4 3 7 3 3 5 8 3 2 72 

 São relevantes, na organização dos enunciados do CEB do Banco Itaú, os seguintes 

aspectos: quanto à interdependência entre as orações, um número significativo de orações 

independentes e a preferência pelas orações complexas; quanto às relações estabelecidas 

nas orações complexas, a expansão por intermédio de elaborações por explicitação e por 

especificação, por intermédio de extensões por complementação e de circunstanciações; 

quanto à junção entre as orações, o emprego da vírgula, das conjunções coordenadas “e” e 

“ou” e o emprego do pronome relativo “que”. Finalmente, cumpre destacar a presença 

expressiva de orações com a função de sujeito complementando orações nucleares 

modalizadoras.  

Apesar da preferência pelas orações complexas: do total de 72 orações, 59 são 

complexas, destas, 37 organizam-se hipotaticamente (nuclear+dependente(s)) e 22 

organizam-se ao mesmo tempo pela hipotaxe e pela parataxe, há uma presença significativa   

de orações independentes distribuídas da seguinte forma: 

1. É a única oração do segundo enunciado:  

Este Código de Ética aplica-se a todos os administradores e funcionários do Banco Itaú ,  e das 

empresas por ele controladas. 



 178 

     2.   O terceiro enunciado apresenta duas orações independentes: 

Nossa ação deve ser sempre marcada pela integridade, confiança e lealdade, bem como 

pelo respeito e valorização do ser humano, em sua privacidade, individualidade e dignidade. 

Repudiamos qualquer atitude guiada por preconceitos relacionados a origem, raça, 

religião, classe social, sexo, cor, idade, incapacidade física e quaisquer outras formas de 

discriminação. 

3.   O quinto enunciado também apresenta duas orações independentes: 

O cliente deve obter respostas, mesmo que negativas, às suas solicitações, de forma 

adequada e no prazo por ele esperado. 

Evite dar tratamento preferencial a quem quer que seja por interesse ou sentimento 

pessoal. 

4.   O sétimo enunciado também apresenta duas orações independentes: 

As relações no ambiente de trabalho devem pautar-se pela cortesia e respeito. 

Suas ações, assim, devem constituir modelo de conduta para sua equipe. 

5.   O nono enunciado  apresenta uma oração independente: 

Evite negócios com fornecedores de reputação duvidosa. 

6.   O décimo enunciado apresenta duas orações independentes: 

A concorrência leal deve ser o elemento básico em todas as nossas operações e relações 

com outros Bancos e instituições do mercado financeiro. 

Nossa competitividade deve ser exercida com base nesse princípio. 

7.   O décimo primeiro enunciado apresenta uma oração independente: 

Nesses casos, procure ajuda de forma sincera e transparente. 

8.   O décimo terceiro enunciado  apresenta uma oração independente: 

As reuniões ocorrerão por convocação do presidente do Comitê. 

O exame mais atento das orações independentes demonstra a grande variedade, isto 

é a heterogeneidade das estruturas oracionais dos enunciados deste código. Levando em 

conta a forma verbal: uma oração apresenta o verbo no futuro do presente; duas orações 

apresentam o verbo no presente do indicativo; seis apresentam o verbo na forma infinitiva, 

tanto na voz ativa quanto na voz passiva, precedido do modalizador deôntico dever; e  três 

apresentam o verbo no modo imperativo afirmativo. 
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Nas orações complexas, as expansões por intermédio de elaborações, destacadas em 

campo verde, explicitam 31 nomes ou expressões: princípios éticos, diretrizes, 

compromissos, mercados, objetivos empresariais e princípios éticos precisos, Instituição, 

responsabilidade social e empresarial, comunidade, a mesma atitude, situações, empresas, 

decisões, favores ou presentes de caráter pessoal, presentes não enquadrados nessa 

situação, qualquer atitude, as pessoas, atividades particulares, informações (3 vezes), 

informações ainda não divulgadas publicamente, nenhuma decisão, processos pré-

determinados, concorrência ou cotação de preços, outras instituições financeiras, 

comentários, o mesmo respeito, todos os problemas, dúvidas, Diretoria de Auditoria e 

Controles Internos do Banco Itaú  

Nas orações complexas, as 21 expansões por intermédio de extensões, destacadas 

no em campo azul, que complementam a oração nuclear dividem-se da seguinte forma: 6 

apresentam complementação para um nome da oração nuclear; 5 apresentam 

complementação para o verbo; e 11 preenchem o papel de sujeito da oração nuclear. O 

número expressivo de orações complexas com a função de complementar a oração nuclear 

distingue este CEB dos demais. Há de se notar que todas as orações nucleares, elencadas a 

seguir, ao mesmo tempo que têm sua função de sujeito preenchidas pelas orações que as 

complementam (orações substantivas na gramática tradicional) modalizam estas últimas.  

1. Está entre nossos objetivos mais importantes ... 

2. É fundamental ... (2 vezes) 

3. É vedado ... 

4. É proibido ... 

5. Cabe ao Comitê de Ética ... 

6. Compete, ainda,ao Comitê  ... 

As orações complexas formadas pelas orações nucleares expandidas por meio das 

circunstanciações (as orações subordinadas adverbiais na gramática tradicional) distribuem-

se da seguinte forma: São sete as orações complexas, destacadas em campo rosa, que 

expressam circunstanciação temporal com sentido condicional. A posição preferida é a 

anteposição à oração nuclear. 

1. ... tal responsabilidade é exercida plenamente quando contribuímos com ações em prol do 

desenvolvimento do Brasil. 
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2. Manifestar-se em nome da empresa quando não autorizado ou habilitado para tal. 

3. Quando no papel de gestor de pessoas, tenha em mente que seus funcionários o tomarão 

como exemplo. 

4. Ao defender os interesses da Instituição, aja com confiança nos padrões de atuação da nossa 

Empresa ... 

5. Ao fazer isto, você está se preservando, cumprindo seu dever e reforçando os princípios 

éticos da Empresa. 

6. Quando não for possível, por quaisquer circunstâncias, informar adequadamente seu 

superior hierárquico entre em contato com a Diretoria de Auditoria e Controles Internos do 

Banco Itaú. 

Outras orações que também expressam circunstanciação são as construções que 

indicam finalidade com ou sem matiz modal. As que indicam apenas circunstanciação de 

finalidade são as seguintes: 

1. Este código de Ética reúne as diretrizes que devem ser observadas em nossa ação 

profissional para atingirmos padrões éticos cada vez mais elevados no exercício de nossas 

atividades. 

2. A Instituição tem a convicção de que, para se consolidar e desenvolver, deve partir de 

objetivos empresariais e princípios éticos precisos ... 

3. Colabore para que predomine o espírito de equipe, a lealdade, a confiança, a conduta 

compatível com os valores da Instituição e a busca por resultados. 

As que apresentam matiz modal preferem a construção gerundiva. São as seguintes: 

1. Atue sempre em defesa dos melhores interesses da Instituição, mantendo sigilo sobre 

negócios e operações da Empresa ... 

2. Apresentar críticas construtivas e sugestões visando aprimorar a qualidade do trabalho.  

3. Atenda aos Clientes com cortesia e eficiência, oferecendo informações claras, precisas e 

transparentes.  

4. Observe os mais elevados padrões de honestidade e integridade ..., evitando sempre que sua 

conduta possa parecer imprópria.  

As orações complexas, destacadas em campo amarelo, que especificam e 

desdobram uma palavra ou expressão da oração nuclear, apresentam-se em 16 orações 

divididas em dois conjuntos. O primeiro diz o seguinte: EM PARTICULAR NÃO SÃO 

ACEITÁVEIS AS SEGUINTES CONDUTAS:   
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sendo estas condutas  especificadas em 13 orações. 

 O segundo diz o seguinte: SÃO EXEMPLOS DE CONDUTA ESPERADA E COMPATÍVEL 

COM OS VALORES DA EMPRESA E A BUSCA POR RESULTADOS:   

sendo as condutas  especificadas apenas em 3 orações. 

O papel da vírgula na junção das orações é significativo: separam 13 orações; 

diferentemente dos CEB do BNDES e da Nossa Caixa, o conjunto “dois pontos e ponto e 

vírgulas” que hierarquizam as orações apostas que especificam as normas de conduta  é 

substituído por “dois pontos e ponto final”.  

O emprego do pronome relativo que – introdutor de oração que elabora um nome da 

oração nuclear – é bastante expressivo, ocorre 32 vezes, enquanto os pronomes quem,  qual 

e as quais aparecem apenas uma vez. 

Dez é o número de ocorrências da conjunção coordenativa e, entre orações; outro 

elemento coesivo que merece destaque é a conjunção coordenativa ou.  As ocorrências 

dessa conjunção coordenativa ligando estruturas oracionais são as seguintes: 

1. Aceitar ou oferecer ... favores ou presentes de caráter pessoal ... 

2. ... e que possam influenciar decisões, facilitar negócios ou beneficiar terceiros ... 

3. Contratar parentes ... indicar a contratação de parentes ou levar outra pessoa a indicá-los.  

4. Usar para fins particulares ou repassar a terceiros tecnologias,  

5. Comprar ou vender ações da Instituição.  

6. ... afetar a cotação de nossas ações ou influenciar as movimentações do mercado .... 

7. ...  manifestar opinião ...  ou de fazer comentários de natureza política. 

8. ... instituições financeiras que nos prestam serviços ou das quais a Instituição é cliente. 

9. ... comentários que possam afetar a imagem dos concorrentes ou contribuir para a 

divulgação de boatos ...  

10. ... sempre que você se sentir ou estiver em situação ... ou quando suspeitar ou tiver 

conhecimento de fatos que possam prejudicar a Empresa ou que contrariem ou pareçam 

contrariar os princípios ... 

A complexidade apresentada pelo  CEB do Banco Itaú , no que diz respeito à 

organização dos enunciados, é significativa: o número de enunciados e de orações é maior 

que dos demais, além da grande variedade de estruturas oracionais, destacando-se, por 

exemplo, as orações complexas formadas por oração nuclear modalizadora da oração 

dependente com função de sujeito, estrutura praticamente inexistente nos demais CEB.  É 
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de se notar também a grande variedade e o número de termos das orações nucleares (31) 

que são explicitados pelas orações dependentes o que demonstra  preocupação com a 

identificação correta dos termos apresentados. Além disso, é marcante o número de 

estruturas oracionais ligadas pela conjunção coordenativa “ou” que procura prever as 

possíveis variantes das condutas exigidas. O que se pretende criar, apesar do grau de 

complexidade e de heterogeneidade do texto, é um efeito de sentido  de clareza e exatidão 

que se antecipe às dúvidas de leitura. 

1.4.5 A organização dos enunciados no CEB do Banco de Brasília  

O CEB do Banco de Brasília  é composto por seis enunciados. O primeiro 

enunciado corresponde ao desenvolvimento do subtítulo que antecede a introdução; o 

segundo desenvolve a Introdução: o terceiro desenvolve Dos Fundamentos Éticos. O 

quarto enunciado, correspondente ao subtítulo Princípios de Conduta Institucional, 

apresenta inicialmente uma oração normativa que hierarquiza as demais subdivididas em:  


Com os clientes    
Com a comunidade  
Com os acionistas 
Com os parceiros  


Com os fornecedores  
Com os concorrentes  
Com o setor público 
Com 

associações, entidades de classe e institutos de defesa do consumidor  
Com a mídia e 


Com a Internet, Intranet e Correio Eletrônico.  

O quinto e o sexto enunciados desenvolvem o mesmo subtítulo, Princípios Éticos 

Funcionais  e subdividem-se depois da oração normativa comum: o quinto refere-se à 

especificação das condutas não aceitáveis e o sexto enunciado, às condutas esperadas. O 

sétimo enunciado desenvolve o subtítulo Conduta diante de dúvidas ou de ações contrárias 

ao Código de Ética. Finalmente, o oitavo enunciado corresponde ao desenvolvimento da 

Nota Adicional. 

A organização básica dos enunciados, por meio de orações independentes, 

coordenadas e complexas (por hipotaxe ou por parataxe+hipotaxe), é esquematizada no 

quadro a seguir: 
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Quadro do levantamento da dependência entre as orações do CEB do Banco de Brasília 

ENUNCIADOS do Banco de Brasília  dependência 
entre as 
orações 01 02 03 04 05 06 07 08 total 

independência 2 2 1 Ø Ø Ø Ø 3 8 

parataxe Ø Ø Ø 1 Ø Ø Ø Ø 1 

hipotaxe 1 2 1 22 8 4 3 Ø 41 

parataxe+hipotaxe 1 2 Ø 1 1 1 1 Ø 7 

total 4 6 2 24 9 5 4 3 57 

 São relevantes, na organização dos enunciados do CEB do Banco de Brasília , 

seguintes aspectos: quanto à interdependência entre as orações, a preferência pelas orações 

complexas; quanto às relações estabelecidas nas orações complexas, a expansão por 

intermédio de elaborações por explicitação e por especificação, por intermédio de extensões 

por complementação e de circunstanciações; quanto à junção entre as orações, o emprego 

da vírgula, das conjunções coordenativas “e” e “ou”, do pronome relativo “que”. 

Finalmente, o que destaca este CEB em relação aos demais é, no que se refere à 

complementação, o recurso da nominalização  para apresentar os padrões de conduta 

institucionais. 

As orações complexas, notadamente as que se organizam por hipotaxe são a maioria 

deste CEB: do total de 57 orações, 48 são complexas, destas, 41 organizam-se 

hipotaticamente (nuclear+dependente(s)) e apenas 7 organizam-se ao mesmo tempo pela 

hipotaxe e pela parataxe.  São 8 as orações independentes e apenas uma oração se organiza 

por parataxe, ou seja, por coordenação: 

No BRB, todos têm igualdade de tratamento e respeita-se a Constituição Federal, os 

Direitos Humanos, princípios de justiça social e da proteção do meio ambiente. 

O tipo de estrutura oracional preferida que distingue este CEB dos demais é o 

recurso da nominalização das orações dependentes que especificam os padrões de conduta 

institucional. Trata-se de 22 nominalizações, em campo amarelo, que condensam as orações 

dependentes da oração nuclear normativa a seguir:  

AO RELACIONAR-SE COM OS DIVERSOS SETORES DA SOCIEDADE, O BRB DEVERÁ 

PAUTAR SUAS AÇÕES EM DETERMINADOS PADRÕES DE CONDUTA: 
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Consideramos estas nominalizações com estatuto de orações dependentes da oração 

nuclear normativa com a função de elaborar especificamente cada um dos padrões de 

conduta encapsulados. O que faz mais sentido do que se categorizássemos cada uma dessas 

22 extensões como simples aposto. A seguir, as 2 primeiras orações compactadas pela 

nominalização e, em seguida, desenvolvidas por meio da transformação dos nomes em 

verbos no infinitivo: 

Transparência e honestidade na contratação de operações e na prestação de serviços. 

(Ser transparente e honesto na contratação de operações e na prestação de serviços.) 

Atendimento digno, cortês, justo e eficiente e todo o respeito aos seus direitos de 

consumidor. 

(Atender de modo digno, cortês, justo e eficiente e respeitar os direitos do consumidor.) 

Nas orações complexas, as expansões por intermédio de elaborações, destacadas no 

em campo verde, explicitam 15 nomes ou expressões: a boa imagem, empresa ética e 

cidadã, um dos valores, prestadores de serviços e terceiros, ações, iniciativas, 

possibilidades tecnológicas existentes, informações, empresas, decisões, favores ou 

presentes de caráter pessoal, pessoas, atitudes e comportamentos, todos os problemas, 

fatos. 

São apenas 2 as orações complexas, destacadas em campo azul, em que as 

dependentes complementam as orações nucleares: 1 apresenta complementação para (a) um 

nome deverbal (nominalização),  e  outra, complementação para (b) o verbo: 

(a) Prioridade para negociar a resolução de conflitos de interesse. 

(b) Usar do cargo função ou informações sobre negócios e assuntos da Instituição ou de 

seus clientes para influenciar decisões que venham a favorecer interesses próprios ou de 

terceiros. 

As orações complexas formadas pelas orações nucleares expandidas por meio das 

circunstanciações, destacadas em campo rosa, são bem diversificadas:  (a) 1 construção  

final, (b) 4 construções  finais com matiz modal, (c) 5 temporais com sentido condicional, 

(d) 1 causal com sentido conclusivo: 

(a) ... considera os seus empregados os legítimos representantes para garantir a 

disseminação e o compartilhamento desses valores ... 

(b) O BRB valoriza a reflexão ética como forma de aprimorar comportamentos e atitudes ... 
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Prestação de informações claras e tempestivas  ... de forma a não comprometer a imagem ou 

os negócios da Instituição. 

...  os funcionários do BRB deverão pautar-se pelos princípios éticos definidos neste código e 

respeitar as normas específicas, evitando, ainda, o acesso, a busca, o repasse ou a inserção 

de informações ... 

Os dirigentes e empregados devem agir mantendo bom relacionamento entre as unidades do 

Banco, sempre com o intuito de atingir os objetivos. 

(c) Ao relacionar-se com os diversos setores da sociedade, o BRB deverá pautar suas ações 

em determinados padrões de conduta: 

 Quando surgirem dúvidas, procurar ajuda de forma transparente. 

Quando em situação de conflito de interesses, suspeitas, tiver conhecimento de fatos que  

possam prejudicar a Instituição ... 

Quando não for possível, por quaisquer circunstâncias, informar ao superior hierárquico, 

entrar em contato com a Inspetoria ou Auditoria Interna. 

Ao perceber erros cometidos, deve-se imediatamente comunicar ao superior hierárquico. 

(d) O Código de Ética não detalha, necessariamente, todos os problemas que possam surgir 

no dia-a-dia, sendo assim, o empregado deverá proceder da seguinte forma: 

 

O papel da vírgula na junção das orações é significativo: delimitam 10 orações; 

Notamos que o conjunto “dois pontos e ponto e vírgulas”, que normalmente hierarquiza as 

orações apostas que especificam as normas de conduta, não aparece, em seu lugar 

encontramos o conjunto “dois pontos e pontos finais”.  

O emprego do pronome relativo que – introdutor de oração que elabora um nome da 

oração nuclear – é bastante expressivo, ocorre 16 vezes, enquanto o pronome quem aparece 

duas vezes e onde, uma vez.  

Os elementos coesivos nas construções finais e finais com matiz modal são as 

seguintes preposições ou locuções prepositivas: para, como forma de, de forma a, sempre 

com o intuito de. Os elementos coesivos nas construções temporais são: a preposição a e a 

conjunção quando. O elemento coesivo na construção causal com sentido conclusivo é a 

expressão sendo assim. 



 186 

Sete é o número de ocorrências da conjunção coordenativa e, entre orações; outro 

elemento coesivo que merece destaque é a conjunção coordenativa ou, com 3 ocorrências. 

1. Aceitar ou oferecer ... favores ...  

2. ... influenciar decisões, facilitar negócios ou beneficiar terceiros. 

3. ... conhecimento de fatos .... que sejam contrários ou pareçam contrários aos princípios ... 

O que distingue o CEB do Banco de Brasília é a preferência pela construção 

nominal na apresentação dos padrões de conduta. Essas nominalizações proporcionam 

efeitos de sentido de impessoalidade e distanciamento, na medida em que as ações são 

nomeadas sem que se lhes sejam atribuídas a latência do ato – própria do infinitivo, ou a 

personificação do ato – própria das formas pessoais do verbo.  Causa estranheza a opção 

desse recurso da nominalização em apenas um dos conjuntos de apresentação de normas – 

Princípios de Conduta Institucional – enquanto o outro conjunto – Princípios Éticos 

Funcionais – opta pelo emprego da forma infinitiva do verbo na apresentação dos padrões 

de conduta. Nossa conjectura é que o emprego da nominalização no tratamento que a 

instituição diz proporcionar aos diversos setores da sociedade  compromete menos que o 

emprego da forma infinitiva empregada na redação dos princípios éticos que orientam a 

conduta de seus dirigentes, empregados e contratados.  

1.5 Conclusão 

O registro de modo dos cinco CEB que constituem nosso corpus é visualizado por 

três quadros que têm como objetivo deixar visíveis as redes sistêmicas estruturais mais 

abrangentes que organizam outras redes que são analisadas nos Capítulos 2 e 3. O modo de 

organização do texto escrito revela a mensagem do texto como um todo a partir do esquema 

estrutural, passando pelo preenchimento semântico desse esquema que resulta em sua 

estrutura temática, chegando até  a organização lógico-semântica das orações de seus 

enunciados. As estruturas menores que as oracionais e as relações estabelecidas pela 

seleção do quadro enunciativo e das modalidades locutivas também se constituem em redes 

que se cruzam e se sobrepõem a estas mais amplas que se referem à metafunção textual. É 

por este motivo que apresentamos primeiramente a configuração dos textos dos cinco CEB. 

É a configuração em estágios previstos pelo gênero, seu preenchimento semântico e a trama 
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de seus enunciados que permitem uma avaliação prévia para a inclusão ou não dos textos 

analisados no gênero código de ética. 

Daineze124 (2004), no capítulo 2 A Questão da Ética e dos Códigos de Ética, 

apresenta um modelo de código de ética bancário. Os temas que devem, segundo a autora,  

ser abordados são os seguintes: a) valores, visão, missão e princípios que delineiam a 

identidade organizacional; b) respeito às leis e à moralidade vigentes no país; c) 

transparência nos balanços e demonstrações financeiras aos acionistas e na comunicação 

com a sociedade; d) conflitos de interesses entre empresa e seus stakeholders; e) 

responsabilidade social e respeito ao meio ambiente; f) utilização de informações 

privilegiadas; g) diversidade e segurança no ambiente de trabalho; h) relacionamento com 

órgãos públicos, imprensa, clientes, funcionários, fornecedores, investidores, comunidade e 

concorrentes; e i) implantação e compliance. 

Estes temas encaixam-se nos estágios obrigatórios da estrutura esquemática 

funcional da seguinte forma: 

Quadro comparativo entre os estágios dos CEB e os temas do modelo do código de ética bancário 

Introdução 

• valores 

• visão 

• missão 

Princípios 
Gerais • princípios que delineiam a identidade organizacional 

Relações 
Internas 

e 
Relações 
Externas 

• utilização de informações privilegiadas 

• diversidade e segurança no ambiente de trabalho 

• transparência nos balanços e demonstrações financeiras aos 
acionistas e na comunicação com a sociedade 

• conflitos de interesses entre empresa e seus stakeholders 

• relacionamento com órgãos públicos, imprensa, clientes, 
funcionários, fornecedores, investidores, comunidade e 
concorrentes 

Aplicação • implantação e compliance. 

 

                                                 
124 DAINEZE, M.A. Códigos de Ética Empresarial e as Relações da Organização com seus Públicos.  
 http://www.ethos.org.br/_Ethos/Documents/codigos_de_etica_empresarial.doc. Acessado 2004-08-15 
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Comparando o estudo da estrutura esquemática funcional (Quadro I) e da estrutura 

temática (Quadros II), verificamos que existe compatibilidade entre o modelo proposto por 

Daineze e o seguido pelas instituições bancárias. Apenas alguns temas, que consideramos 

optativos não são desenvolvidos por todas as instituições. E, como já foi dito, apenas um 

CEB, o do Banco do Brasil, deixa de apresentar o último estágio  Aplicação. Por um lado, 

cumpre observarmos  que a ordem e os temas dos estágios 3 e 4 não são fixos nos CEB que 

analisamos e que a questão dos valores não se concentra no estágio Introdução mas se 

encontram disseminados em todos os estágios. A Missão  da instituição é abordada pelos 

CEB do BNDES, da Nossa Caixa e do Banco de Brasília . Por outro lado, a questão da 

Abrangência do CEB, tema desenvolvido pelas cinco instituições, não é elencado por 

Daineze.  

A respeito da organização dos enunciados de cada CEB, a análise detecta que cada 

CEB apresenta particularidades que o distinguem dos demais. O menor e mais simples 

estruturalmente é o do Banco do Brasil; o que observa maior rigor na apresentação dos 

enunciados é o BNDES; o que é mais confuso quanto à organização das orações dentro dos 

enunciados é a Nossa Caixa; o que se preocupa com detalhes e com a precisão do que 

desenvolve é o Banco Itaú; por último, o que opta pela nominalização no desenvolvimento 

dos padrões de conduta  é o Banco de Brasília. 

 O dado mais interessante da análise das estruturas mais amplas e das organizações 

das orações nos enunciados foi a descoberta que o CEB do Banco de Brasília,  em alguns 

trechos, parafraseia ou copia outros dois CEB: o do Banco do Brasil e do Banco Itaú.  A 

paráfrase feita foi do estágio Relações Externas do Banco do Brasil e a cópia refere-se ao 

estágio Relações Internas do Banco Itaú. A amostragem dos dois estágios do Banco de 

Brasília cotejados com os estágios correspondentes, respectivamente, do Banco do Brasil e 

do Banco Itaú, serve de comprovação. 
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Banco do Brasil Banco de Brasília 
Zelam mutuamente pelas suas imagens, pelos 
interesses comuns e compromissos acordados. 

Zelo mútuo pelas suas imagens, pelos 
interesses comuns e compromissos acordados. 

Relacionam-se com clientes idôneos, 
oferecem-lhes tratamento digno e cortês e 

respeitam seus direitos de consumidor. 

Atendimento digno, cortês, justo e eficiente e 
todo o respeito aos seus direitos de 

consumidor. 

São receptivos às opiniões da clientela e as 
consideram para a melhoria do atendimento, 

dos produtos e dos serviços. 

Receptividade às sugestões apresentadas e 
tratamento adequado, quando em favor da 

melhoria do atendimento. 

O texto do Banco de Brasília é caracterizado pelas nominalizações das construções  

empregadas no texto do Banco do Brasil: zelam �zelo; respeitam �respeito; são 

receptivos � receptividade. 

Banco Itaú Banco de Brasília 
Usar seu cargo, função ou informações sobre 
negócios e assuntos da Instituição ou de seus 

clientes, para influenciar decisões que venham 
a favorecer interesses próprios ou de terceiros. 

Usar do cargo, função ou informações sobre 
negócios e assuntos da Instituição ou de seus 
clientes para influenciar decisões que venham 
a favorecer interesses próprios ou de terceiros. 

Aceitar ou oferecer, direta ou indiretamente, 
favores ou presentes de caráter pessoal, que 
resultem de relacionamento com o Banco e 
que possam influenciar decisões, facilitar 

negócios ou beneficiar terceiros. 

Aceitar ou oferecer, direta ou indiretamente, 
favores ou presentes de caráter pessoal, que 
resultem de relacionamento com o Banco e 
que possam influenciar decisões, facilitar 

negócios ou beneficiar terceiros. 

Usar equipamentos e outros recursos da 
Instituição para fins particulares, não 

autorizados. 

Usar equipamentos e outros recursos do 
Banco para fins particulares sem autorização. 

 O  aproveitamento do texto do código de uma instituição por outra que pertence à 

mesma esfera deve ser imputado ao cultivo de uma mesma imagem institucional e, 

conseqüentemente, dos mesmos valores e dos mesmos princípios.  Acreditamos também 

que a uniformidade na apresentação desses valores, princípios e normas por diferentes 

instituições demonstram um amadurecimento do próprio campo institucional legitimado 

que cultiva uma axiologia comum. Confrontando o nosso corpus com o corpus de controle, 
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verificamos que os CC125 do Banco de Portugal e do Banco Comum Europeu são 

praticamente idênticos. Eles diferem apenas quando tratam de temas específicos a cada um. 

Não é o que acontece no caso de instituições que simplesmente se apoderam de partes de 

textos de outras para montar seu próprio texto. A solução ideal seria um debate organizado 

pela Febraban entre os bancos em que se discutissem os valores, os princípios e as normas 

essenciais das instituições financeiras que serviriam de base para um código de ética 

comum. Cada instituição, na dependência de seu papel no cenário econômico e social faria 

as adaptações e acréscimos necessários.  

Para concluir a análise do componente metatextual dos cinco códigos, elaboramos 

os quadros abaixo:  

Quadro comparativo da dependência entre as orações dos CEB 
Dependência entre as orações INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA independência parataxe hipotaxe parataxe+ 
hipotaxe 

total de 
orações 

Banco do Brasil 18 09 9 4 40 
BNDES 09 01 33 11 54 

Nossa Caixa 04 01 31 13 49 
Banco Itaú  12 Ø 37 23 72 

Banco de Brasília  08 01 41 07 57 
total 51 12 151 58 272 

 

Quadro comparativo do número de enunciados, orações e palavras dos CEB 
Número de enunciados, orações e palavras 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA 
enunciados orações palavras 

Banco do Brasil 11 40 856 

BNDES 11 54 1651 

Nossa Caixa 09 50 1307 

Banco Itaú  13 72 1700 

Banco de Brasília  08 57 1292 

total 60 273 6806 

 

 

                                                 
125 É possível comparar os textos dos dois códigos no volume 2, da p. 28 à 33. 
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Quadro da média dos enunciados, orações e palavras dos CEB 

Média entre o número de enunciados, orações e palavras 
INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA 
entre enunciados e 

orações 
entre orações e palavras entre enunciados e 

palavras 

Banco do Brasil 3,6 orações por 
enunciado 21,4 palavras por oração 77,8 palavras por 

enunciado 

BNDES 4,9 orações por 
enunciado 30,5 palavras por oração 150,2 palavras por 

enunciado 

Nossa Caixa 5,5 orações por 
enunciado 26,8 palavras por oração 149 palavras por 

enunciado 

Banco Itaú  4,6 orações por 
enunciado 23,6 palavras por oração 130,6 palavras por 

enunciado 

Banco de 

Brasília  
7,1 orações por 

enunciado 22,8 palavras por oração 162,2 palavras por 
enunciado 

Média 4,5 orações por 
enunciado 25 palavras por oração 112 palavras por 

enunciado 

Os quadros comparativos da freqüência dos tipos das estruturas oracionais, do 

número de enunciados, de orações e de palavras  dos cinco CEB servem de prova de que, 

apesar de problemas específicos em cada documento analisado e da heterogeneidade na 

organização das orações dos enunciados, no que diz respeito ao componente metatextual, o 

registro do modo da mensagem dos textos de todos os CEB apresenta um mínimo de 

homogeneidade que permite enquadrá-los no gênero Código de Ética. 
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Capítulo 2: O TEXTO COMO INTERAÇÃO 

2.1 O porta-voz institucional 

O componente interpessoal dos CEB que compõem nosso corpus apresenta-se de 

modo adequado para, juntamente com os outros dois componentes – o textual e o 

ideacional – indicar que os códigos de ética bancários constituem-se em exemplares do 

gênero código de ética? Neste capítulo, a análise do registro do teor dos códigos de ética 

bancários procura revelar a rede que registra o componente interpessoal ou seja, a 

modalização empregada pelos locutores porta-vozes institucionais na enunciação dos CEB  

e os quadros enunciativos de cada um.  

Prosseguimos com a metáfora do texto como “tecido” que empregamos no capítulo 

anterior,  introduzindo agora a figura do “tecelão”. O tecelão, depois de preparado o tear, 

toma dos fios (a respeito dos quais falaremos no capítulo 3) e começa seu trabalho de “tecer 

o texto”. Há os que tecem porque isso lhes dá prazer e procuram sempre surpreender os que 

vêem seu trabalho; há os que tecem por ofício e não se ocupam com a trama que vai se 

formando, pois já sabem de cor o que devem fazer e precisam obedecer apenas aos padrões 

da trama; há, finalmente, os que recebem a encomenda de tecer já com os moldes que 

devem ser seguidos, mas possuem um certo grau de liberdade tanto para escolher os fios 

como para desenhar a trama. O primeiro tecelão é o artista, poeta ou escritor que produz 

tecidos de fino lavor dos quais não nos ocupamos aqui; o segundo é o operário de fábrica 

que não se importa com o tecido que monotonamente se repete, o terceiro é o artesão que 

pode, dentro de limites preestabelecidos, inovar os padrões da trama e deixar sua assinatura 

no tecido. 

Quem “tece” o código de ética é o “artesão” que, na realidade, é o locutor porta-voz. 

Cada um, dependendo do grau de liberdade que lhe é conferido, apresenta um estilo mais 

ou menos subjetivo. As escolhas desse  locutor “tecelão-artesão-porta-voz” passam pelo 

crivo da instituição a qual pertence e, se preciso, ele refaz o trabalho até  que fique a 

contento. Podemos identificar seu estilo pela seleção que faz das diferentes modalidades 

locutivas de atos enunciativos.   
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Até que ponto a presença do locutor no enunciado é permitida em um código de 

ética profissional? Acreditamos que a escolha do estilo e, conseqüentemente, das 

modalizações  é a marca inconfundível da instituição que o locutor registra nos enunciados 

dos códigos. No entanto, o excesso de heterogeneidade nas modalizações pode ser 

empecilho a um quesito importante: a clareza e a objetividade do próprio texto. 

Verificamos, primeiro, o tipo de polaridade preferido pelos códigos e o recurso da 

perífrase que também contribuem para a criação de uma imagem positiva da instituição.  

Em seguida, analisamos a rede formada pelas modalidades de atos enunciativos 

locutivos selecionados pelo locutor para conhecer os tipos de interação preferidos e como 

esses tipos são configurados em língua.  

Os enunciados em que são vazados os atos enunciativos categorizam-se em 

axiológicos, normativos ou axiológicos/normativos. Fazemos essa distinção com o intuito 

de verificar se a preocupação maior da instituição é a apresentação de valores e princípios 

ou se é a apresentação de normas de conduta dos funcionários.  

Finalmente, o leque dos relacionamentos que cada instituição bancária mantém intra 

e extra-muros é levantado para a verificação do tipo de tratamento recebido pelos 

funcionários e pelos diferentes segmentos da sociedade.  

2.2 A polaridade e  a perífrase126 na modalização dos CEB  

 A preocupação com a imagem da instituição reflete-se na preferência pelo emprego 

de termos e construções de polaridade positiva que tentam produzir efeitos de sentido de 

euforia e, muitas vezes, envolvem a utilização de construções perifrásticas. Tanto a 

perífrase quanto a polaridade positiva são empregadas na modalização dos CEB.  

Apresentamos exemplos de construções perifrásticas de cada um deles. 

 O Banco do Brasil prefere dizer Presta informações claras e tempestivas, em lugar 

de “informa”.  

O BNDES, a respeito de uma interdição, prefere dizer (É vedado) fazer uso de 

informação privilegiada, obtida no exercício profissional, em lugar de “usar informação 

sigilosa”.  

                                                 
126 Vide p. 119 à 121. 
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A Nossa Caixa apresenta a construção Os empregados devem sentir-se livres para 

dar sugestões e fazer reclamações, quando poderia simplesmente dizer “Os empregados 

devem sugerir e reclamar”.  

O Banco Itaú  prefere dizer Proteja as informações ainda não divulgadas 

publicamente, em lugar de “proteja as informações sigilosas”.  

O Banco de Brasília  emprega Os dirigentes e empregados devem agir mantendo 

bom relacionamento entre as unidades do Banco, em que se destaca o uso dispensável do 

gerúndio na perífrase agir mantendo que pode ser substituída com vantagem por “manter”. 

 No caso específico do emprego do não, item básico na identificação da polaridade 

positiva × negativa, observamos, primeiramente, a menor freqüência nos CEB, quando 

comparada com o CC (corpus de controle). O CC, de 4807 palavras, apresenta 45 

ocorrências do não, ou seja, menos de um por cento do total de palavras, enquanto  os 

CEB, de 6806 palavras, apresentam 40 ocorrências, ou seja, aproximadamente, meio por 

cento do total de palavras. No entanto, se levamos em consideração que nos CEB existe a 

negação hieriarquizadora, ou seja, a negação na oração nuclear normativa  que introduz um 

bloco de orações que recebe também a polaridade negativa, verificamos que a ocorrência 

do não nos CEB é praticamente igual à do CC. Mesmo assim a freqüência do não nos CEB 

é baixa e um dos fatores é, justamente, a estratégia da hierarquização da negação para 

indicar as obrigações de não-fazer, o que indica a preferência por uma polaridade positiva. 

O CEB do Banco do Brasil destaca-se dos demais pela ausência de negação. A 

única ocorrência do não é empregada para reforçar a relação semântica entre dois 

constituintes da oração. 

Os demais CEB, assim como o CC127, com exceção do CEB do BNDES, 

apresentam essa mesma estratégia de reforço de relação semântica de positividade pelo 

emprego do não  na primeira parte do enunciado e um item introdutor de oposição mas na 

segunda parte.  

                                                 
127 Deixamos de apresentar as ocorrências do CC (p. 28 à 33 do volume 2) que podem mesmo assim ser 
verificadas por meio de uma leitura orientada pelo recurso do negrito que empregamos nas ocorrências do 
não. 
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Banco do Brasil: 

O exercício compartilhado dos princípios deste Código sustenta o sucesso duradouro do 

Banco do Brasil e consolida a imagem de empresa ética que pauta sua atuação não apenas nos 

preceitos legais do negócio bancário mas, sobretudo, em reconhecidos valores sociais. 

Nossa Caixa: 

Em uma empresa a ética visa não só ao estabelecimento de um melhor convívio social, mas 

à manutenção do alto conceito da instituição junto à sociedade. 

Banco Itaú : 

Os problemas éticos, em sua maioria, não são criados pelas próprias pessoas, mas surgem 

diante delas, obrigando-as a enfrentá-los.  

Banco de Brasília : 

A ética visa não só ao estabelecimento de um melhor convívio social, mas à manutenção do 

alto conceito da instituição perante a sociedade. 

Quando verificamos o escopo da negação, ou seja, qual é o conjunto de itens  ou o 

item atingido pelo não, constatamos que há semelhanças entre os CEB e o CC no que diz 

respeito à incidência da negação sobre um constituinte da oração (a) ou sobre toda a oração 

(b), enquanto a incidência da negação sobre um bloco de orações (c) existe apenas nos 

CEB. 

(a) incidência da negação sobre um constituinte da oração 

Banco do Brasil: (nenhuma ocorrência) 

BNDES: (1 ocorrência) 

... as informações ainda não tornadas públicas... 

Nossa Caixa: (nenhuma ocorrência) 

Banco Itaú: (6 ocorrências) 

... conduta não aceitável ... 

Presentes não enquadrados ... 

... fins particulares, não autorizados. 

... atividades particulares, não autorizadas ... 

...(funcionário) não autorizado ou habilitado para tal. 

... as informações ainda não divulgadas ... 
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Banco de Brasília: (1 ocorrência) 

...(funcionário) não autorizado ou habilitado. 

O escopo da negação parcial, isto é, em um constituinte da oração, está presente em 

três  CEB, contudo verificamos que apenas o CEB do Banco Itaú  emprega este recurso 

com regularidade. É importante observar que todos os constituintes de oração são adjetivos 

classificadores de origem participial que podem ser transformados em orações que 

estabelecem relação de elaboração por explicitação128 do nome que classifica. Isso significa 

uma preocupação em delimitar e particularizar nomes. Na única ocorrência no CEB do 

BNDES ... as informações ainda não tornadas públicas... fica patente também a construção 

perifrástica como em ... as informações ainda não divulgadas ... o que nos leva a concluir que  

“informações sigilosas” é uma construção não-preferida por mais de um CEB. 

 (b) incidência da negação sobre toda a oração 

Banco do Brasil: (nenhuma ocorrência) 

BNDES: (5 ocorrências) 

As preocupações do dia-a-dia com a eficiência, a competitividade e a lucratividade não 

podem prevalecer à Ética. 

Não são considerados presentes (...) os brindes que não tenham valor comercial (...)  que 

não ultrapassem o valor unitário de R$ 100,00 (cem reais). Os presentes acima desse valor que, 

por qualquer motivo, não possam ser devolvidos, serão preferencialmente incorporados ao 

patrimônio do BNDES .... 

 Das cinco ocorrências de negação de oração, quatro referem-se a brindes: a negação 

na oração nuclear Não são considerados brindes é explicitada pelas três orações 

dependentes que estabelecem relação de elaboração do termo brindes da oração nuclear. A 

outra ocorrência apresenta uma asserção que, apesar da presença do não, possui uma 

polaridade positiva no que se refere ao conteúdo já que prioriza a Ética em detrimento da 

eficiência, competitividade e  lucratividade. Concluímos que os casos de negação de oração 

praticamente se restringem a orações periféricas, como ficou demonstrado na questão dos 

brindes.  

                                                 
128 Vide p. 96. 
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Nossa Caixa: (5 ocorrências) 

Não participar de situações ou conceder benefícios de cunho ilícito, abusivo ou anti-social;  

Não sonegar à empresa informações obtidas no desempenho do cargo ou da função ...  

Deve ser evitado o estabelecimento de vínculos de qualquer natureza com organizações ou 

clientes cujas condutas não sejam compatíveis com padrões éticos e de responsabilidade ... 

O Banco deve pautar sua atuação no mercado de tal forma a assumir riscos que não 

comprometam sua performance ...  

... bem como não permitir a utilização de informações privilegiadas em benefício próprio 

ou de terceiros.  

Das cinco ocorrências de negação de oração, as duas primeiras e a última referem-se 

a asserções que apresentam obrigação de não-fazer, ou seja, interdições.  A negação das 

outras duas encontram-se em orações dependentes que explicitam, respectivamente 

condutas e riscos, sendo nesses casos negações de orações periféricas.  

Banco Itaú: (5 ocorrências) 

É vedado aconselhar a compra e venda de ações da Instituição com base em informações 

que não sejam do conhecimento público. 

Não se admite o uso do cargo para solicitar favores ou serviços pessoais a subordinados. 

Não se admite nenhuma decisão que afete a carreira profissional de subordinados baseada 

apenas em relacionamento pessoal. 

Não devem ser feitos comentários que possam afetar a imagem dos concorrentes ou 

contribuir para a divulgação de boatos sobre eles.  

Quando não for possível, por quaisquer circunstâncias, informar adequadamente seu 

superior hierárquico, entre em contato com a Diretoria de Auditoria e Controles Internos do Banco 

Itaú. 

 Das cinco ocorrências de negação de oração, a primeira e última ocorrência de 

emprego do não referem-se a orações periféricas dependentes que, em relação às orações 

nucleares, estabelecem respectivamente relação de explicitação e de circunstanciação. As 

outras três, na voz passiva, referem-se a asserções que apresentam obrigação de não-fazer 

(Não se admite) e exposição de exigência (Não devem ser feitos comentários). 
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Banco de Brasília : (4 ocorrências) 

Prestação de informações claras e tempestivas (...) de forma a não comprometer a imagem 

ou os negócios da Instituição. 

Atitudes e comportamentos que reflitam sua integridade pessoal e profissional e que não 

coloquem em risco sua segurança financeira e patrimonial ou a da Instituição. 

O Código de Ética não detalha, necessariamente, todos os problemas que possam surgir no 

dia-a-dia, sendo assim, o empregado deverá proceder da seguinte forma ... 

Quando não for possível, por quaisquer circunstâncias, informar ao superior hierárquico, 

entrar em contato com a Inspetoria ou Auditoria Interna. 

 Das quatro ocorrências de negação de oração, a primeira e última ocorrência de 

emprego do não referem-se a orações dependentes que, em relação às orações nucleares, 

estabelecem relação de circunstanciação, respectivamente, de finalidade com matiz modal e 

de tempo. A segunda ocorrência refere-se ao emprego do não em oração dependente que, 

estabelece relação de explicitação dos termos atitudes e comportamentos da oração nuclear. 

A terceira ocorrência apresenta uma asserção em que a presença do não e do advérbio de 

modo necessariamente produzem um efeito de sentido de precaução. Verificamos que, das 

quatro negações de oração, três atingem orações periféricas. 

 (c) incidência da negação sobre um conjunto de orações 

 Como o escopo da negação, aqui, é um bloco de orações,  optamos por apresentar 

de cada CEB, apenas, a oração nuclear e a primeira oração de cada bloco. Adiantamos que 

os conjuntos apresentam sempre interdições e que o papel da negação priorizada na oração 

nuclear é essencial para o estabelecimento da polaridade negativa desses códigos que fica 

restringida às obrigações de não-fazer, isto é, às interdições. 

Banco do Brasil: (nenhuma ocorrência) 

BNDES: 1 bloco de 14 orações.  

No lugar de uma construção com o não,  foi utilizada a expressão modalizadora deôntica é 

vedado. 

É vedado ao empregado do Sistema BNDES: 
I – Utilizar-se do cargo ou função para intimidar colegas com a finalidade de obter favores 

pessoais ou profissionais; 



 199 

Nossa Caixa: (nenhuma ocorrência) 

Banco Itaú: 1 bloco de 12 orações. 

Em particular, NÃO são aceitáveis as seguintes condutas: 
Relações comerciais, na condição de representante da Instituição, com empresas ... 

Banco de Brasília: 1 bloco de 9 orações. 

I - Não são aceitáveis as seguintes condutas: 

a - Manter vínculos comerciais com empresas em que o funcionário ou pessoas de seu 
relacionamento familiar ou pessoal tenham interesse ou participação, direta ou indireta, sem 
autorização da Instituição. 

 Isola-se praticamente o território do não nessas ilhas de comportamentos não 

desejados ou proibidos. A estratégia de evitar sua  multiplicação, que passaria de 40 para 75 

(quase o dobro) ocorrências, demonstra, além da preocupação com a organização dos 

enunciados, a necessidade de minimizar aspectos negativos, disfóricos que acabam por 

comprometer a imagem de transparência e confiança que os CEB pretendem transmitir. 

Nesse sentido, a polaridade positiva existente, em maior ou menor grau, em todos os 

documentos que estudamos pode ser verificada também no expressivo número de adjetivos 

qualificadores e advérbios e sintagmas adverbiais de modo que contribuem para os efeitos 

de sentido de positividade que os CEB, por meio de seus porta-vozes, almejam criar.  

2.3 A modalização e os atos enunciativos nos CEB 

A rede formada pelas modalidades de atos enunciativos locutivos129 selecionados 

pelo locutor porta-voz institucional que permite estabelecer os tipos de interação preferidos 

para a apresentação dos valores, dos princípios  e das normas é visualizada pelos quadros 

que se encontram no volume 2, da página 63 à 75. Por meio da configuração lingüística de 

cada um, é possível verificar se os atos enunciativos empregados são delocutivos, 

alocutivos ou elocutivos e, a partir dessas opções, concluir se a preferência do locutor recai 

no propósito comunicativo, quando emprega a modalidade delocutiva; no interlocutor, 

quando emprega a modalidade alocutiva; ou no próprio locutor, quando emprega a 

modalidade elocutiva.  

                                                 
129 Vide p. 105 e seguintes. 
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2.3.1 As modalidades enunciativas no CEB do Banco do Brasil 

O CEB do Banco do Brasil, nas páginas 64 e 65 do volume 2, traz destacados 

todos os itens lingüísticos que formam a rede das interações do componente interpessoal 

que apresenta onze atos enunciativos da modalidade delocutiva da asserção do tipo da 

exposição com matiz de constatação e de apreciação. O quadro a seguir contabiliza os itens: 

Quadro da configuração lingüística da rede da modalização do CEB do Banco do Brasil 

Banco do Brasil: configuração lingüística da rede da modalização  

Modalidade modos e 
tempos verbais 

sistema de 
pessoa qualificação  

verbos e 
expressões 

modalizadoras 

nominalizações 
deônticas 

delocutiva 

exposição com 
matiz de 

constatação e de 
apreciação 

presente do 
indicativo 

(88) 

3ª pessoa 

pr. pes. do caso 
oblíquo (1) 

possessivo (18) 

adjetival (66) 

adverbial (06) 
Ø Ø 

Os atos enunciativos delocutivos são os que aparentemente anulam tanto o locutor 

e os interlocutores e que apresentariam, portanto, o conteúdo do propósito comunicativo 

por meio de configurações lingüísticas de modo objetivo e impessoal. No entanto, a 

objetividade e impessoalidade presentes no emprego da terceira pessoa, a não-pessoa do 

discurso, é desmentida por outras marcas deixadas pelo locutor. Nos exemplos, 

O Banco do Brasil e seus funcionários comercializam os produtos e serviços da 

Organização com honestidade e transparência.  

Relacionam-se com clientes idôneos, oferecem-lhes tratamento digno e cortês e respeitam 

seus direitos de consumidor.  

os itens em negrito evidenciam que se trata de exposição de um propósito comunicativo que 

constata simplesmente um estado de coisas, contudo, os itens sublinhados marcam um 

julgamento de valor, uma apreciação positiva do locutor porta-voz da instituição.  

A uniformidade do estilo é comprovada oitenta e oito vezes pelo emprego do 

mesmo tempo verbal, presente do indicativo, sempre na terceira pessoa do singular e do 



 201 

plural (a não-pessoa, de quem se fala). Os verbos  e expressões modalizadoras não foram 

selecionados pelo locutor. A modalização concentra-se quase que exclusivamente na opção 

pelo presente, tempo axial130, referência neutra com temporalidade retrospectiva e 

prospectiva que possibilita um efeito de sentido de permanência do dito.  

 O fato de a instituição optar, em todo o texto, por um mesmo tipo de ato delocutivo 

para expor valores e princípios institucionais demonstra preocupação com a clareza e a 

objetividade. Além disso, preferir a não-apresentação de normas não exime a si e aos seus 

funcionários da responsabilidade diante dos vários segmentos da sociedade com os quais se 

relaciona.  

Nesse sentido, o porta-voz institucional assemelha-se a uma testemunha que se 

encontra em um lugar privilegiado de onde consegue descortinar todo o conglomerado com 

o intuito de descrever sua rotina. Essa descrição é tão animadora que, em onze enunciados, 

emprega sessenta e seis qualificações adjetivais altamente positivas (66 adjetivos 

avaliativos/qualificadores).  

Concluímos que o efeito de sentido de positividade e euforia,  que esse tipo de 

interação – exposição com matiz de constatação e apreciação –  procura proporcionar, 

baseia-se em raciocínio semelhante a este: a instituição que mostra o que faz e o que é de 

modo tão exemplar não precisa apresentar obrigações de fazer ou de não-fazer que, com 

certeza, já são inerentes a ela. 

2.3.2 As modalidades enunciativas no CEB do BNDES 

O CEB do BNDES, da página 66 à 68 do volume 2, traz destacados todos os itens 

lingüísticos que formam a rede das interações do componente interpessoal que se constitui 

de quinze atos enunciativos da modalidade delocutiva da asserção. A modalidade 

delocutiva da asserção é empregada nos tipos da exposição e da obrigação. As asserções do 

tipo da exposição possuem matizes diferentes: cinco enunciados são exposições com matiz 

de constatação; quatro são exposições com matiz de resolução; e três são exposições com 

matiz de exigência. As asserções do tipo da obrigação são de dois tipos: obrigação de fazer 

                                                 
130 Vide p. 112. 
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(injunção) e de não-fazer (interdição). A obrigação de fazer divide-se em dois enunciados e 

a de não-fazer apresenta-se em um único enunciado.  

O quadro a seguir reúne todos os atos do mesmo tipo para o levantamento dos itens: 

Quadro da configuração lingüística da rede da modalização do CEB do BNDES 

BNDES: configuração lingüística da rede da modalização  

Modalidade modos e tempos 
verbais 

sistema de 
pessoa qualificação  

verbos e 
expressões 

modalizadoras 

nominalizações 
deônticas 

delocutiva 
exposição com 

matiz de 
constatação  

presente (14) 
pres.“poder”+ inf 

. (01) 

3ª pessoa 
p. pes. (01) 
p. pos. (05) 

adjetival (06) 

adverbial (Ø) 
poder (01) Ø 

delocutiva 
exposição com 

matiz de 
exigência 

pres. “dever” 
+ infinitivo (04) 

3ª pessoa 
p. pes. (01) 
p. pos. (03) 

adjetival (Ø) 

adverbial (02) 

dever (04) 
expressão 

modalizadora 
(01) 

Ø 

delocutiva 
exposição com 

matiz de 
resolução 

presente (02) 
futuro (01) 

pres. v. passiva 
(03)  

fut. v. passiva 
(02) 

3ª pessoa 
p. pos. (01) 

adjetival (Ø) 

adverbial 04) 
Ø Ø 

delocutiva 
obrigação de fazer 

(injunção) 

presente (01) 
infinitivo (15) 

3ª pessoa 
p. pos. (06) 

adjetival (Ø) 
adverbial (05) Ø Ø 

delocutiva 
obrigação de não-
fazer (interdição) 

infinitivo (18) 3ª pessoa 
Ø 

adjetival (Ø) 

adverbial (01) 

expressão 
modalizadora 

(01) 
Ø 

Passamos a comentar  os cinco tipos de atos enunciativos delocutivos selecionados 

pelo locutor.  

A exposição com matiz de constatação tem preferência pelo presente do indicativo, 

isso se confirma neste CEB. Dos quinze verbos, apenas uma construção foge à regra e 

apresenta um infinitivo auxiliado pelo verbo modal “poder”: 

As preocupações do dia-a-dia com a eficiência, a competitividade e a lucratividade não 

podem prevalecer à Ética. 

Também dificilmente emprega expressões modalizadoras ou nominalizações e  os adjetivos 

selecionados pelo porta-voz são “sóbrios”. Por exemplo, 

Os procederes morais em sociedade e na empresa são, por vezes, imperceptíveis. 

No que diz respeito aos tempos e modos verbais, a exposição com matiz de  
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exigência, ao contrário da constatação, tem predileção pelo emprego do verbo auxiliar  

modal de valor deôntico “dever”:  

O empregado, em sua atividade, deve observar os regulamentos internos da Empresa e o 

código ético da categoria profissional a que estiver vinculado. 

Também emprega expressões modalizadoras: 

É fundamental, para o aperfeiçoamento do compromisso ético, que as normas do Código sejam 

aplicadas, também, ao servidor público ou empregado de empresa pública ... 

A exposição com matiz de resolução, tipicamente utilizado em documentos legais 

refere-se à aplicação e à abrangência de normas e regulamentos: 

As normas deste Código também se aplicam ao servidor público ou empregado de empresa 

pública ou sociedade de economia mista requisitado para prestar serviços no Sistema BNDES. 

O emprego dos tempos verbais é variado, como se constata no quadro acima.  Outros itens 

de modalização são empregados com moderação. 

A obrigação de fazer (que corresponde à injunção, modalidade enunciativa 

alocutiva) apresenta-se de modo uniforme empregando a forma infinitiva quinze vezes para 

a formalização da obrigação. Sua neutralidade evidencia-se pela ausência de qualificação 

adjetival e pelo pequeno número de qualificação adverbial. O único emprego do presente 

encontra-se no enunciado nuclear normativo:  

São deveres dos empregados do sistema BNDES, sem prejuízo daqueles estabelecidos na 
consolidação das leis do trabalho e nas normas adotadas pela administração do sistema BNDES: 

Relacionar-se com o cliente de forma estritamente profissional, preservando a isenção 
 necessária ao desempenho das suas funções; 

A obrigação de não-fazer (que corresponde à interdição, modalidade enunciativa 

alocutiva) configura-se da mesma forma que a obrigação de fazer, no entanto, apresenta-se 

de modo mais neutro ainda, sem marcas do sistema de pessoa, sem qualificação adjetival e 

com apenas uma qualificação adverbial, o enunciado normativo apresenta a expressão 

modalizadora é vedado e as 18 especificações estão no infinitivo: 

É vedado ao empregado do sistema BNDES: 

Prejudicar, deliberadamente, a reputação de outros empregados, cidadãos, entidades e 
empresas; 
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Concordamos que existe alguma semelhança entre o CEB do BNDES e o do Banco 

do Brasil, na medida em que ambos, por meio de seus porta-vozes, preferem a 

uniformidade e impessoalidade representada pela terceira pessoa, marca registrada do ato 

enunciativo delocutivo. No entanto, o CEB do BNDES prima também pela neutralidade e 

pela economia nos itens que configuram a rede das interações e, diferentemente do Banco 

do Brasil, é cioso na apresentação de normas de conduta, por meio das obrigações de fazer 

e de não-fazer, além de preocupar-se com o aspecto legal do código de ética, o que pode ser 

verificado nas exposições com matiz de resolução. 

Concluímos, lembrando que o emprego constante do infinitivo, trinta e três vezes, 

na apresentação das normas de conduta cria um efeito de sentido de não-envolvimento, ou 

seja, de distanciamento entre a instituição e seus funcionários. 

2.3.3 As modalidades enunciativas no CEB da Nossa Caixa 

O CEB da Nossa Caixa, nas páginas 69 e 70 do volume 2, traz destacados todos os 

itens lingüísticos que formam a rede das interações do componente interpessoal que 

apresenta quinze atos enunciativos da modalidade delocutiva da asserção. A modalidade 

delocutiva da asserção é empregada nos tipos da exposição e da obrigação. As onze 

asserções do tipo da exposição possuem matizes diferentes: quatro enunciados são 

exposições com matiz de resolução; quatro  são exposições com matiz de constatação;  dois 

são exposições com matiz de exigência; e dois são exposições com matiz de apreciação. 

Existem três asserções do tipo da obrigação de fazer (injunção).  

Até aqui, os três CEB a que nos referimos, do Banco do Brasil, do BNDES e da 

Nossa Caixa, optaram pela escolha do ato enunciativo delocutivo para o estabelecimento da 

interação. Mesmo assim, constatamos que  a modalização dessas instituições apresenta 

configurações bem distintas, proporcionando diferentes efeitos de sentido. Comparando o 

CEB da Nossa Caixa com o do BNDES, notamos que, enquanto o segundo apresenta de 

modo praticamente uniforme a obrigação de fazer e a obrigação de não-fazer, o primeiro 

não apresenta nenhum enunciado típico de apresentação de interdições e mistura, inclusive, 

obrigações de fazer e de não-fazer. O que mais se aproxima da proibição, no CEB da Nossa 

Caixa, é a exposição com matiz de exigência. 
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O quadro a seguir contabiliza os itens que compõem os diferentes tipos de atos 

enunciativos delocutivos: 

Quadro da configuração lingüística da rede da modalização do CEB da Nossa Caixa 

Nossa Caixa: configuração lingüística da rede da modalização  

Modalidade modos e tempos 
verbais 

sistema de 
pessoa qualificação  

verbos e 
expressões 

modalizadoras 

nominalizações 
deônticas 

delocutiva 
exposição com 

matiz de 
apreciação  

presente(03) 
futuro (01) 

infinitivo (02) 
pres. v. passiva (01)  
pres.+gerúndio (01) 

3ª pessoa 
pr. pos. (01) 

adjetival (07) 
adverbial (02) Ø Ø 

delocutiva 
exposição com 

matiz de 
constatação  

presente(02) 
pret. perf. (01) 

pres. v. passiva (02) 
pret. v. passiva (01)  

3ª pessoa 
pr. pes. (01) 
pr. pos. (01) 

adjetival (02) 
adverbial (Ø) Ø Ø 

delocutiva 
exposição com 

matiz de 
exigência 

infinitivo (04) 
pres. “dever” 

+ infinitivo (10) 
pres. “dever” 

+v. passiva (08)  

3ª pessoa 
pr. pos. (03) 

adjetival (07) 
adverbial (03) dever (18) Ø 

delocutiva 
exposição com 

matiz de 
resolução 

presente(01) 
futuro (04) 

fut. v. passiva (02) 
fut.. “dever” 

+ infinitivo (02) 

3ª pessoa 
pr. pos. (03) 

adjetival (Ø) 
adverbial (Ø) dever (02) Ø 

delocutiva 
obrigação de 

fazer (injunção) 

futuro (02) 
infinitivo (15) 

3ª pessoa 
pr. pos. (02) 

adjetival (02) 
adverbial (01) Ø Ø 

Passamos a comentar  os cinco tipos de atos enunciativos delocutivos selecionados 

pelo locutor.  

A exposição com matiz de apreciação apresenta grande oscilação no emprego dos 

modos e tempos verbais e um número expressivo de qualificação adjetival com o evidente 

intuito de promover a imagem positiva da instituição. Fornecemos alguns exemplos: 

 Instituição Financeira moderna e eficiente... 
... os melhores padrões do mercado financeiro. 

... produtos e serviços de qualidade ... 

... a melhor forma de agir ...  

... melhor convívio social ...  

... o alto conceito da instituição ... 

... elevados padrões éticos ... 
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todos os exemplos, sem exceção, são encomiásticos, ufanistas mesmo, com a pretensão de 

produzir efeitos de sentido de euforia. 

Nos outros CEB, verificamos que a exposição com matiz de constatação tem 

preferência pelo presente do indicativo, no entanto, no CEB da Nossa Caixa, evidencia-se 

variedade no emprego dos tempos e modos verbais, pouca qualificação adjetival e ausência 

de qualificação adverbial o que facilita bastante a distinção com a exposição com matiz de 

apreciação. Supomos, inclusive, a existência de mais de um locutor porta-voz institucional, 

conjectura esta que pode ser confirmada se levarmos ao pé da letra o que diz  o exemplo de 

exposição com matiz de constatação abaixo: 

Visando promover elevados padrões éticos em todos os níveis funcionais, foi elaborado o 

Código de Ética para a Nossa Caixa, a partir de valores sugeridos com a participação de diversas 

áreas do Banco, atendendo inclusive as exigências de resolução do BACEN. 

No que diz respeito aos tempos e modos verbais, a exposição com matiz de 

exigência tem predileção pelo emprego do verbo auxiliar modal “dever” (18  ocorrências) 

de valor deôntico:  

Todos os funcionários devem estar engajados na busca permanente da eficiência no 

atendimento a seus clientes e usuários de serviços, preservando assim, a imagem da Nossa Caixa;  

A exposição com matiz de resolução, tipicamente utilizado em documentos legais 

refere-se, da mesma forma que no CEB do BNDES à aplicação e à abrangência de normas 

e regulamentos: 

Este código deverá pautar toda e qualquer ação da Nossa Caixa, através de seus 

dirigentes e empregados. 

O emprego dos tempos verbais é variado, como se constata no quadro acima que registra 

duas vezes o verbo modal “dever”. 

A obrigação de fazer (que corresponde à injunção, modalidade enunciativa 

alocutiva) apresenta-se de modo uniforme empregando a forma infinitiva quinze vezes para 

a formalização da obrigação. Sua neutralidade marcada pelo modo infinitivo evidencia-se, 

também, pelo reduzido número de qualificação adjetival e  adverbial. Os dois empregos do 

futuro encontram-se nos dois enunciados nucleares normativos:  
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A Nossa Caixa no relacionamento com os diversos setores da sociedade terá suas posições 

e ações baseadas nas seguintes disposições:  

Os dirigentes e empregados, em qualquer área de atuação ou de atividades na nossa caixa, 

observarão as seguintes disposições:  

Pelo fato de empregar o termo “disposições” que tanto pode referir-se a condutas 

esperadas ou não-esperadas, ao lado da série de obrigações de fazer, foram acrescentadas 

duas obrigações de não-fazer: 

Não participar de situações ou conceder benefícios de cunho ilícito, abusivo ou anti-

social;  

Não sonegar à empresa informações obtidas no desempenho do cargo ou da função, que 

sejam de utilidade da mesma;  

O CEB da Nossa Caixa, do ponto de vista da modalização, quando comparado com 

os outros dois já analisados (Banco do Brasil e BNDES) é o mais heterogêneo, para 

comprovar, quanto aos modos e tempos verbais, o Banco do Brasil apresenta apenas um 

tipo, o BNDES apresenta seis tipos e a Nossa Caixa, 11 tipos. 

2.3.4 As modalidades enunciativas no CEB do Banco Itaú  

O CEB do Banco Itaú, da página 71 à 73 do volume 2, traz destacados todos os 

itens lingüísticos que formam a rede das interações do componente interpessoal que se 

constitui de quarenta atos enunciativos. Vinte e um enunciados são de atos enunciativos da 

modalidade alocutiva. A modalidade alocutiva é empregada nos tipos da injunção em doze 

enunciados; da interdição, em três enunciados; e da advertência em seis enunciados.  

Dezesseis enunciados são de atos enunciativos da modalidade delocutiva da 

asserção que é empregada nos tipos da exposição e da obrigação. As doze asserções do tipo 

da exposição possuem matizes diferentes: nove são exposições com matiz de exigência; 

dois enunciados são exposições com matiz de resolução; e uma exposição com matiz de 

constatação. Existem três asserções do tipo da obrigação de não-fazer (interdição) e uma 

do tipo da obrigação de não-fazer (injunção). 
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Três enunciados são de atos enunciativos da modalidade elocutiva da declaração 

com matiz de convicção.  

O quadro a seguir reúne todos os atos do mesmo tipo para o levantamento dos 

itens: 

Quadro da configuração lingüística da rede da modalização do CEB do Banco Itaú 

Banco Itaú: configuração lingüística da rede da modalização  

Modalidade modos e tempos 
verbais  sistema de pessoa qualificação  

verbos e 
expressões 

modalizadoras 

nominalizações 
deônticas 

elocutiva 
declaração 

com 
convicção 

presente (08) 
pres.  “dever”+ voz 

passiva (03) 

1ª pessoa 
pr. pos. (11) 

adjetival 
(08) 

adverbial 
(03) 

dever (03) Ø 

alocutiva 
injunção 

 

presente (01) 
imperativo (15) 
infinitivo (04) 

1ª pessoa 
pr.poss. (02) 

2ª pessoa 
pr. trat. (01) 
pr.poss. (07) 

pr. pess. c. obl. (01) 

adjetival 
(09) 

adverbial 
(07) 

Ø Ø 

alocutiva 
advertência 

 

“dever”+ voz 
passiva (06) 

pres. + gerúndio 
(03) 

1ª pessoa 
pr.poss. (02) 

pr. pess. c. oblíquo 
(01) 

2ª pessoa 
pr. trat. (01) 
pr.poss. (07) 

adjetival 
(03) 

adverbial 
(01) 

dever (06) 
expressões  

modalizadoras 
(02) 

01 

alocutiva 
interdição 

 

presente (01) 
infinitivo (14) 

2ª pessoa 
pr. trat. (01) 
pr.poss. (04) 

adjetival (Ø)
adverbial (02)  03 

delocutiva 
exposição 
com matiz 

de 
constatação  

presente (02) 
infinitivo (01) 

pres. v. passiva (01) 
fut. “poder”+inf. (01)

pres. “permitir”+ 
infinitivo (01) 

3ª pessoa 
(Ø) 

adjetival 
(02) 

adverbial 
(02) 

poder (01) 
permitir (01) Ø 

delocutiva 
exposição 
com matiz 

de exigência 

pres. “dever”+ 
infinitivo(05) 

pres. “dever”+ voz 
passiva (3) 

gerúndio “dever”+ 
voz passiva (1) 

3ª pessoa 
(Ø) 

adjetival 
(06) 

adverbial 
(03) 

dever (09) 
expressão  

modalizadora 
(01) 

Ø 

delocutiva 
exposição 
com matiz 

de resolução 

presente (03) 
infinitivo (03) 

futuro (01) 
pres. v. passiva (01) 
fut. v. passiva (01) 

3ª pessoa 
(Ø) 

adjetival 
(01) 

adverbial 
(01) 

Ø Ø 

delocutiva 
obrigação de 

não-fazer 
(interdição) 

infinitivo(02) 
 

3ª pessoa 
(Ø) 

adjetival 
(Ø) 

adverbial 
(Ø) 

expressões 
modalizadoras 

 (04) 
(02) 
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Passamos a comentar  os tipos de atos enunciativos locutivos selecionados pelo 

locutor, já advertindo que sua expressiva variedade e número lembram uma construção em 

mosaico completamente diversa da visão monolítica apresentada pela rede de interação do 

CEB do Banco do Brasil que emprega apenas um tipo de ato enunciativo delocutivo. 

Também difere dos CEB do BNDES e da Nossa Caixa que apresentam apenas tipos de atos 

enunciativos delocutivos.  

O primeiro aspecto que observamos é a heterogeneidade no sistema de pessoa. A 

configuração em língua do ato enunciativo delocutivo é inicialmente detectado pelo 

emprego sistemático da terceira pessoa. Pelo fato de a opção do porta-voz institucional do 

CEB do Banco Itaú ser heterogênea, ora dirigindo-se diretamente ao funcionário, ora 

distanciando-se para a apresentação, por exemplo, de uma exigência, ora, ainda, 

incorporando a voz da instituição, ao dizer “nós”, a modalidade enunciativa passa de 

alocutiva para delocutiva e elocutiva. É evidente que existe nessa mistura a necessidade de 

a instituição, por meio de seu porta-voz, mudar o estilo, ou seja, mudar o ato enunciativo, 

quando o tema muda.  

Por exemplo, quando o tema é a própria instituição, a modalidade empregada é o ato 

enunciativo elocutivo da declaração e, como observamos, a seguir, a declaração traz o 

matiz da convicção evidenciado pela qualificação adjetival e adverbial: 

Somos uma Instituição que atua no mercado financeiro visando ao desenvolvimento 

contínuo, à liderança de performance e à satisfação dos nossos clientes. Está entre nossos 

objetivos mais importantes mantermos a reputação de empresa sólida e confiável, consciente de 

nossa responsabilidade social e empresarial, que persegue resultados de forma honesta, justa, 

legal e transparente.  

O efeito de sentido que se pretende é de absoluta confiança numa instituição moderna e 

lucrativa, pois visa ao desenvolvimento contínuo; responsável, pois persegue resultados de 

forma honesta, justa, legal e transparente; e confiável, pois procura manter a reputação de 

empresa sólida e confiável. 

 Ao apresentar normas, existe, como em uma melodia, mudanças de altura e de 

ritmo.  
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Ordena-se diretamente, a modalidade empregada, então, é a alocutiva do tipo da 

injunção: 

Empregue, no exercício das suas funções, a mesma atitude que qualquer pessoa honrada e 

de caráter íntegro empregaria na relação com outras pessoas e na administração dos seus próprios 

negócios.  

O modo verbal por excelência da injunção é o imperativo e o emprego de qualificação 

adjetival e adverbial, na dependência da ordem, evidencia que modelos de conduta devem 

ser seguidos. 

Depois da injunção, o tom abaixa-se no ato alocutivo da advertência, no lugar do 

imperativo, o verbo auxiliar modal “dever” parece soprar ao pé do ouvido: 

Suas ações, assim, devem constituir modelo de conduta para sua equipe. 

Quando chega a vez de proibir, o porta-voz prefere o modo mais distante e neutro do 

infinitivo empregado no ato alocutivo da interdição: 

Contratar parentes sem autorização do superior imediato; indicar a contratação de 

parentes ou levar outra pessoa a indicá-los, sem informar o fato ao responsável pela contratação. 

Essa neutralidade ainda é maior quando se trata de interdição que envolve a vida particular 

do funcionário. Nesse caso, o porta-voz  tem o recurso mais distante da nominalização 

deôntica: 

A inadimplência em seus negócios pessoais.  

A proibição, quando é mais contundente, mais severa, é apresentada de forma mais 

impessoal ainda, por meio de ato delocutivo de obrigação de não-fazer.  

É proibido fornecer informações de propriedade da Instituição a concorrentes. 

O emprego, nesses casos, de expressão modalizadora deôntica evidencia, pela 

generalização e impessoalidade, a força e a extensão do ato enunciativo. 

 O ato delocutivo ainda é empregado configurado em asserções por meio de três 

tipos de exposição. 

Quando se constata: 

Os problemas éticos, em sua maioria, não são criados pelas próprias pessoas, mas surgem 

diante delas, obrigando-as a enfrentá-los.  
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Quando se exige: 

Presentes não enquadrados nessa situação, mas que excedam o valor limite estipulado no Manual 

Banestado, Pasta 21, Assunto 47, devem ser informados por escrito à Auditoria Interna.  

E, finalmente, quando se resolve: 

Cabe ao Comitê de Ética avaliar permanentemente a atualidade e pertinência deste Código, bem 

como determinar as ações necessárias para a divulgação e disseminação dos mais elevados 

padrões de conduta ética dentro da Instituição.  

 Os três tipos de atos delocutivos de asserção de exposição com matiz de 

constatação, de exigência e de resolução assemelham-se em sua configuração aos dos CEB 

do BNDES e da Nossa Caixa. 

 Como verificamos, é grande a variedade de atos enunciativos que busca a interação 

de formas diferentes na dependência dos temas tratados. Esse foi o modo escolhido pelo 

porta-voz institucional para dar conta da complexidade inerente a um CEB que deseja 

explicitar diferentes posicionamentos frente a diferentes situações. A primeira leitura 

desavisada provoca um efeito de sentido de fragmentação e de dispersão do texto. No 

entanto, logo em seguida, o olhar de analista detecta a organização dos fragmentos 

aparentemente soltos que acabam por formar o que denominamos interação em mosaico. 

Afinal de contas, trata-se de quarenta peças (quarenta atos enunciativos) de diferentes cores 

(atos enunciativos da modalidade alocutiva, elocutiva e delocutiva) se compararmos com a 

preferência mais monolítica dos outros CEB (pela ordem analisada, onze, quinze e quinze 

atos enunciativos da modalidade delocutiva).   

2.3.5 As modalidades enunciativas no CEB do Banco de Brasília  

O CEB do Banco de Brasília S.A., nas páginas 74 e 75 do volume 2, traz 

destacados todos os itens lingüísticos que formam a rede das interações do componente 

interpessoal que é constituído por quinze diferentes atos enunciativos assim distribuídos.  

Um enunciado é de ato enunciativo da modalidade elocutiva da declaração com matiz de 

convicção. Dois  enunciados são de atos enunciativos da modalidade alocutiva: um é de 

interpelação e outro  de advertência. A modalidade delocutiva da asserção apresenta-se em 

doze enunciados nos tipos da exposição e da obrigação. As dez asserções do tipo da 
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exposição possuem matizes diferentes: quatro são exposições com matiz de exigência; três 

enunciados são exposições com matiz de constatação; dois enunciados são exposições com 

matiz de resolução; e uma exposição com matiz de apreciação. Existem duas asserções do 

tipo da obrigação: uma  de interdição e outra de injunção. 

O quadro a seguir contabiliza os itens que compõem as diferentes modalidades de 

atos enunciativos: 

Quadro da configuração lingüística da rede da modalização do CEB do Banco de Brasília 

Banco de Brasília: configuração lingüística da rede da modalização  

Modalidade modos e tempos 
verbais 

sistema de 
pessoa qualificação  

verbos e 
expressões 

modalizadoras 

nominalizações 
deônticas 

elocutiva 
declaração 

com convicção 
presente (01) 1ª pessoa 

pr. poss. (01) 
adjetival (03) 
adverbial (Ø) Ø Ø 

alocutiva 
interpelação 

 

pres. “ir” 
+infinitivo (01) 

2ª pessoa 
pr. trat. (01) 

adjetival (Ø) 
adverbial (Ø) Ø Ø 

alocutiva 
advertência 

 
presente (01 2ª pessoa 

pr. pess. (01) 
adjetival (Ø) 
adverbial (Ø) Ø Ø 

delocutiva 
exposição com 

matiz de 
apreciação  

presente (04) 3ª pessoa 
pr. pess. (01) 

adjetival (05) 
adverbial (01) Ø Ø 

delocutiva 
exposição com 

matiz de 
constatação  

presente (03) 
pres. v. passiva (02) 

3ª pessoa 
pr. pess. (02) 

adjetival (04) 
adverbial (Ø) Ø Ø 

delocutiva 
exposição com 

matiz de 
exigência 

gerúndio (02) 
infinitivo (04) 
pres. “dever” 

+infinitivo (03) 
pres. “dever” 

+ v. passiva (01) 
fut. “dever” 

+ v. passiva (04) 

3ª pessoa 
pr. pess. (01) 

adjetival (02) 
adverbial (05) dever (08) 02 

delocutiva 
exposição com 

matiz de 
resolução 

fut. “dever” 
+ v. passiva (01) 

pret. v. passiva (01) 
pres. v. passiva (01) 

3ª pessoa 
(Ø) 

adjetival (Ø) 
adverbial (Ø) Ø 01 

delocutiva 
obrigação de 

fazer 
(injunção) 

Ø 3ª pessoa 
pr. poss. (02) 

adjetival (16) 
adverbial (03) Ø 28 

delocutiva 
obrigação de 

não-fazer 
(interdição) 

gerúndio (01) 
infinitivo (09) 
fut. “dever” 

+ infinitivo (01) 

3ª pessoa 
pr. poss. (04) 

adjetival (01) 
adverbial (02) 

dever (01) 
expressão 

modalizadora 
(01) 

01 
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Passamos a comentar  os tipos de atos enunciativos locutivos selecionados pelo 

locutor, alertando que, pelo fato de apresentar as três modalidades de atos enunciativos: 

alocutivo, elocutivo e delocutivo, poderíamos incorrer no equívoco de classificar o tipo de 

interação da instituição como um “mosaico” semelhante à interação do Banco Itaú. O que 

verificamos é que os enunciados que empregam as modalidades alocutivas e delocutivas 

são extremamente sintéticos, intrometendo-se em blocos de enunciados que empregam o 

ato enunciativo delocutivo que constitui a maior parte do texto. Destacamos, inicialmente,  

os enunciados que apresentam  as modalidades elocutivas (a) e alocutivas (b) CEB do 

Banco de Brasília 

 (a) Declaração com convicção: o sistema de pessoa, identificado pelo pronome 

possessivo nossa, inclui na mesma declaração a instituição e seus funcionários avaliados 

positivamente pela tripla qualificação adjetival conduta honesta, leal e justa. 

A ética é um dos valores que orientam a nossa atuação: conduta honesta, leal e 

transparente.  

(b) Interpelação: o apelo direto ao interlocutor é configurado em língua pelo 

pronome de tratamento você que instaura a segunda pessoa do discurso (a quem se fala), 

item básico do ato enunciativo alocutivo. O efeito de sentido produzido, nesses casos, é a 

apropriação do você por parte de qualquer leitor. Isso significa que se o leitor é um 

funcionário, ou seja, o enunciatário direto, ele se identifica como o interlocutor a quem é 

dirigido o código de ética cujos princípios e normas deve seguir.  Se, por exemplo, for um 

cliente, ou seja, um enunciatário indireto, ele se identifica como o interlocutor a quem é 

dada a conhecer a conduta da instituição e de seus funcionários em relação a si próprios e 

em relação aos diversos segmentos da sociedade, entre os quais o cliente se inclui. 

Neste documento, você vai encontrar a íntegra do Código de Ética do BRB.  

(b) Advertência: novamente o sistema de pessoa configurado em língua pela 

expressão cada um de nós coloca em cena o interlocutor. Contudo, nesse caso, apenas o 

enunciatário direto, ou seja, o funcionário, é afetado pelo ato alocutivo da advertência, pois 

apenas ele pode responder pelo sucesso do programa de conduta. A expressão cada um de 

nós, nos demais interlocutores, produz o efeito de sentido de exclusão, pois eles lêem nós 

como eles, funcionários. 
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O sucesso deste programa de conduta depende do esforço de cada um de nós.  

 Apenas os três curtos enunciados compõem a modalidade enunciativa elocutiva e 

alocutiva. O restante do CEB compõe-se por meio de atos enunciativos delocutivos. Nesse 

sentido, as asserções do tipo da exposição com matizes de apreciação, de constatação, de 

exigência e de resolução configuram-se em língua e produzem sentidos de modo 

semelhante aos demais CEB.  

A exposição com matiz de apreciação configura-se por meio de itens lingüísticos que 

incluem, normalmente, a marca do presente do indicativo, o pronome de terceira pessoa e a 

qualificação adjetival: 

No BRB, a postura ética de confiabilidade e honestidade irrepreensíveis é dever de todos. 

O respeito aos valores e padrões morais vigentes na sociedade evidencia o seu padrão ético. 

A exposição com matiz de constatação, da mesma forma, tem preferência pelo presente 

do indicativo e pelo pronome de terceira pessoa, no entanto, pelo fato de apenas constatar, 

não apresenta juízos de valor, o que implica em qualificação adjetival e adverbial reduzida 

e de caráter mais neutro. 

Com essa iniciativa, o Banco de Brasília confirma sua atuação como empresa ética e 

cidadã, considerando os princípios éticos na cultura da Instituição. 

No BRB, todos têm igualdade de tratamento e respeita-se a Constituição Federal, os 

Direitos Humanos, princípios de justiça social e da proteção do meio ambiente.  

O que caracteriza a exposição com matiz de exigência, tanto neste como nos CEB 

anteriores, é o emprego do verbo auxiliar modal dever seguido da forma auxiliada no 

infinitivo na voz ativa ou passiva como observamos no exemplo:   

Ao perceber erros cometidos deve-se imediatamente comunicar ao superior hierárquico.  

Por último, a exposição com matiz de resolução também apresenta, como nos CEB 

anteriores, variedade no emprego dos modos e tempos verbais, já que para apresentar uma 

resolução, ou seja, uma disposição legal, o porta-voz tem à sua disposição o presente do 

indicativo, o futuro do indicativo tanto na voz ativa como na voz passiva, com o reforço 

ocasional do verbo auxiliar modal dever, como no exemplo:  
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Em caso de descumprimento dos princípios de conduta funcional, deverão ser adotados os 

procedimentos específicos para manutenção dos padrões de conduta ética aqui estabelecidos, em 

consonância com as regulamentações vigentes.  

Observamos, no exemplo acima, de exposição com matiz de resolução, a presença de uma 

nominalização deôntica manutenção que é forma preferida pelo porta-voz desse CEB para 

a configuração dos enunciados subordinados ao enunciado normativo nuclear que introduz 

todas as obrigações de fazer.  

Ao relacionar-se com os diversos setores da sociedade, o BRB deverá pautar suas ações 

em determinados padrões de conduta: 

Receptividade às sugestões apresentadas e tratamento adequado, quando em favor da  

melhoria do atendimento.  

 Quando uma norma é apresentada dessa forma, por meio de nominalizações 

deônticas, o efeito de sentido produzido é de atenuação da força que toda ordem carrega. Se 

o enunciado acima apresentasse outras modalizações, os efeitos de sentido seriam 

diferentes. No caso do emprego do infinitivo, existiria ainda uma atenuação da ordem, mas 

ela não seria tão fraca quanto na nominalização: 

Receber as sugestões apresentadas e tratá-las adequadamente, quando em favor da  

melhoria do atendimento.  

No caso do emprego do verbo auxiliar “dever” a força da ordem já aumentaria: 

(O BRB)  deve receber as sugestões apresentadas e deve tratá-las adequadamente, quando 

em favor da  melhoria do atendimento.  

Quando se muda de ato enunciativo e se emprega a modalidade alocutiva da injunção, a 

ordem mais clara e mais direta apresenta-se com uma força maior:  

Receba as sugestões apresentadas e trate-as adequadamente, quando em favor da  

melhoria do atendimento.  

É evidente que a fonte enunciativa, a instituição financeira, não pode ordenar a si própria, 

por meio de seu porta-voz, que aja dessa ou de outra maneira. 
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 Finalmente, a modalidade delocutiva de obrigação de não-fazer é empregada de 

modo semelhante aos demais códigos que preferem o infinitivo para configurar este tipo de 

modalização:  

Não são aceitáveis as seguintes condutas: 

Usar do cargo, função ou informações sobre negócios e assuntos da Instituição ou de seus  

clientes para influenciar decisões que venham a favorecer interesses próprios ou de 

terceiros.  

O aspecto mais marcante da configuração lingüística no que diz respeito à 

modalização do CEB do Banco de Brasília  é o emprego das nominalizações para a 

apresentação das obrigações de fazer (vinte e oito vezes). O efeito de sentido  produzido –  

certamente não pretendido pelo banco – é de distanciamento e de não-comprometimento 

institucional. 

2.3.6 A comparação entre as modalidades enunciativas nos CEB  

 O levantamento da freqüência dos atos enunciativos locutivos nos CEB revela a 

preferência pela modalidade delocutiva, a mesma selecionada por nosso corpus de controle, 

o CC do Banco Central de Portugal e o CC do Banco Central Europeu.. O quadro abaixo 

apresenta os seguintes resultados: dos noventa e cinco atos enunciativos locutivos, sessenta 

e oito são delocutivos, vinte e três são alocutivos e, apenas quatro, são elocutivos. 

Apresentar, portanto, valores, princípios e normas, por meio de atos que não ressaltem do 

quadro enunciativo nem o locutor, nem os interlocutores, preferindo o salientar o propósito 

comunicativo é o que se espera de exemplares de códigos de ética profissionais.  

Quadro da freqüência dos atos enunciativos locutivos nos  CEB 

Freqüência dos atos enunciativos locutivos nos  CEB INSTITUIÇÃO 
BANCÁRIA 

ELOCUTIVOS ALOCUTIVOS DELOCUTIVOS total  
Banco do Brasil Ø Ø 11 11 

BNDES Ø Ø 15 15 

Nossa Caixa Ø Ø 15 15 

Banco Itaú  03 21 16 40 

Banco de Brasília  01 02 12 15 

total 04 23 69 96 
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 O levantamento de todos os itens lingüísticos que configuram a rede de interação 

dos CEB, disponibilizado no Quadro do levantamento de itens lingüísticos de modalização 

dos CEB, na página seguinte, revela a predominância de um item sobre os demais: os 

verbos. O sistema dos modos e tempos verbais corresponde a 44% do total de itens. O que é 

esperado, pois suas desinências, além de identificarem a modalização, também identificam 

as pessoas do discurso. 

Em seguida, os termos  referentes ao sistema de pessoa representam adequadamente 

o distanciamento que se espera de um código de ética: noventa e oito itens, em média, um 

item por enunciado. Os pronomes possessivos constituem a maioria absoluta desse sistema. 

Os que se referem à primeira pessoa do discurso (primeira pessoa gramatical, no plural) 

totalizam dezesseis itens, quinze do CEB do Banco Itaú e um do CEB do Banco de 

Brasília. Os que se referem à segunda pessoa do discurso (terceira pessoa gramatical) 

totalizam dezoito itens exclusivamente do Banco Itaú, cujo CEB é o único que emprega a 

modalidade alocutiva de ato enunciativo. Os que se referem à terceira pessoa do discurso 

(terceira pessoa gramatical) totalizam quarenta e nove itens, assim distribuídos: Banco do 

Brasil, dezoito; BNDES, quinze; Nossa Caixa, dez; e Banco de Brasília, seis. O CEB do 

Banco Itaú, apesar de empregar também a modalidade delocutiva de ato enunciativo, não 

emprega nenhuma vez os pronomes possessivos ou mesmo pessoais de terceira pessoa. 

É por intermédio da qualificação adjetival e adverbial que o locutor deixa sua 

“assinatura” nos enunciados. Os adjetivos selecionados e os advérbios e sintagmas 

preposicionados com valor adverbial qualificam as instituições e seus membros 

promovendo sua imagem positiva. Nesse sentido, o locutor que mais se esmera na 

promoção da imagem institucional é o porta-voz do Banco do Brasil com setenta e dois 

itens qualificadores. Em seguida, vêm o Banco de Brasília e o Banco Itaú com, 

respectivamente, cinqüenta e três e quarenta e oito itens. Os locutores da Nossa Caixa e do 

BNDES são mais comedidos quanto ao número de qualificadores e apresentam, 

respectivamente, vinte e quatro e dezoito itens. 

Os verbos e as expressões modalizadoras estão ausentes no CEB do Banco do Brasil 

e aparecem em  pequeno número nos CEB do BNDES (sete ocorrências) e do Banco de 

Brasília (dez ocorrências). Já os CEB da Nossa Caixa e do Banco Itaú apresentam,  
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respectivamente, vinte e vinte e sete ocorrências. O verbo auxiliar modal por excelência dos 

CEB é o “dever” por expressar exigência. As expressões modalizadoras que modificam 

todo o restante do enunciado são raras. O CEB que mais as utiliza é o do Banco Itaú. São 

elas: é fundamental...; é vedado...; e não se admite... 

Finalmente, quanto às nominalizações deônticas é preciso esclarecer que apenas 

contabilizamos as que desenvolvem os enunciados que apresentam a obrigação de fazer e 

ocupam o lugar normalmente reservado ao verbo. Se fôssemos computar todas as 

ocorrências do corpus, esse número aumentaria bastante. Voltaremos a discutir a 

nominalização deôntica no próximo capítulo. 

Quadro do levantamento de itens lingüísticos de modalização dos CEB 

Levantamento de itens lingüísticos de modalização dos CEB 
INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA modos e 
tempos 
verbais 

sistema 
de 

pessoa 

qualificação 
adjetival  

qualificação 
adverbial 

verbos e  
expressões 

modalizadoras 

nom. 
deônticas total 

Banco do Brasil 88 19 66 06 Ø Ø 179 

BNDES 61 17 06 12 07 Ø 103 

Nossa Caixa 62 11 18 06 20 Ø 117 

Banco Itaú 81 38 29 19 27 06 200 

Banco de 
Brasília 40 13 42 11 10 32 148 

total 332 98 161 54 64 38 747 

 A porcentagem dos itens lingüísticos que formam a rede da interação em 

cada CEB é o dado fundamental para o estabelecimento do CEB mais e menos 

“modalizado”. Os resultados do quadro da página seguinte, Quadro da porcentagem de 

itens lingüísticos de modalização dos CEB, atestam um porcentual médio de 11% por cento 

de palavras que formam os itens modalizadores dos CEB. O CEB do Banco do Brasil 

destoa do conjunto pelo excesso de itens e o BNDES, por escassez.  
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Quadro da porcentagem de itens lingüísticos de modalização dos CEB 

Porcentagem de itens lingüísticos de modalização dos CEB INSTITUIÇÃO 
BANCÁRIA 

palavras do CEB itens de modalização porcentagem 
Banco do 

Brasil 856 179 20% 

BNDES 1651 103 6% 

Nossa Caixa 1307 117 8% 

Banco Itaú 1700 200 11% 

Banco de 
Brasília 1292 148 11% 

total 6806 747 11% 

Ressaltamos que a modalização esperada de um código de ética que trata de valores, 

princípios e normas é de equilíbrio entre itens modalizadores avaliativos e modalizadores 

deônticos e o que constatamos em relação ao CEB do Banco do Brasil é a completa 

ausência de modalização deôntica. 

2.4  Os enunciados axiológicos e normativos nos CEB 

Até aqui verificamos que os CEB, de modo geral, preocupam-se mais com a 

imagem da instituição por meio da apresentação de valores e princípios do que com a 

formulação de normas de conduta de seus funcionários.  No primeiro caso, temos a 

predominância de enunciados axiológicos, no segundo, de enunciados normativos. Há 

ainda a possibilidade de um enunciado ser híbrido, ao mesmo tempo axiológico e 

normativo. Essa categorização dos enunciados pode ser conferida na página 76 do volume 

2.  Uma amostra é fornecida a seguir. 

Os enunciados axiológicos – vazados em orações declarativas131 – são apreciativos 

ou depreciativos, pois apresentam sempre um juízo de valor. Preocupam-se com o bem, o 

mal, o melhor e o preferível, procuram, pois, criar efeitos de sentido de euforia ou de 

                                                 
131 Vide  p. 111, quadro que apresenta a relação entre tipo de enunciado, modalidade enunciativa e tipo de 
oração.  
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disforia. No caso dos CEB, a preocupação com a imagem da instituição leva à apresentação 

quase que exclusivamente  de aspectos positivos, eufóricos. Nesse sentido, a qualificação 

adjetival tem um papel fundamental. Todos os CEB apresentam enunciados axiológicos.  

Banco do Brasil 

Entre os valores éticos que fundamentam suas relações, o Banco do Brasil e seus 

funcionários adotam os seguintes como prioritários e comuns a todos os relacionamentos: justiça, 

responsabilidade, confiança, civilidade e respeito.  

BNDES 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES é uma empresa 

pública federal que tem por missão contribuir para o desenvolvimento econômico e social do País. 

Essa característica eleva o grau de responsabilidade de seus administradores e empregados quanto 

à lisura e transparência na condução dos negócios da Instituição. 

Nossa Caixa 

Visando promover elevados padrões éticos em todos os níveis funcionais, foi elaborado o 

Código de Ética para a Nossa Caixa, a partir de valores sugeridos com a participação de diversas 

áreas do Banco, atendendo inclusive as exigências de resolução do BACEN. 

Banco Itaú  

Os princípios éticos que orientam nossa atuação também fundamentam nossa imagem de 

empresa sólida e confiável. 

Banco de Brasília  

Ética não é apenas uma questão de conduta. O cumprimento aos seus princípios básicos é 

de fundamental importância para a boa imagem de quem os pratica e, principalmente, da 

instituição onde eles são adotados. 

Os enunciados normativos – vazados em orações imperativas – preocupam-se com 

regras, deveres, direitos e obrigações e sempre aplicam-se às ações humanas,  tratando do 

que é necessário fazer ou não-fazer.  

Banco do Brasil 

 Não apresenta nenhum enunciado normativo. 
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BNDES 

A Comissão de Ética Profissional guardará sigilo quanto à identidade do empregado que 

cumprir o dever estabelecido no inciso IX deste artigo. 

Nossa Caixa 

As eventuais infrações ao presente Código de Ética serão examinadas por um Comitê de 

Ética, conforme disposto no MIP Estrutura Organizacional, Capítulo V - Regulamento de Comitês. 

Banco Itaú  

É proibido fornecer informações de propriedade da Instituição a concorrentes. 

Banco de Brasília  

Não são aceitáveis as seguintes condutas: 

Aceitar ou oferecer, direta ou indiretamente, favores ou presentes de caráter pessoal, que 

resultem de relacionamento com o Banco e que possam influenciar decisões, facilitar 

negócios ou beneficiar terceiros. 

Usar equipamentos e outros recursos do Banco para fins particulares sem autorização. 

Os enunciados híbridos são os fronteiriços entre os normativos e os axiológicos, 

pois apresentam características de ambos: ao mesmo tempo que avaliam, preocupam-se 

com uma norma; ou, ao mesmo tempo que normatizam, avaliam também. Justamente por 

serem híbridos esses enunciados podem ser vazados tanto em orações declarativas como em 

orações imperativas, predominando, no entanto, as orações imperativas. 

Banco do Brasil 

Não apresenta nenhum enunciado axiológico-normativo. 

BNDES 

São deveres dos empregados do sistema BNDES, sem prejuízo daqueles estabelecidos na 

consolidação das leis do trabalho e nas normas adotadas pela administração do sistema BNDES: 

Tratar de forma cortês colegas, clientes e terceiros e respeitar sua privacidade, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação; 
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Nossa Caixa 

Quaisquer informações que devam ser veiculadas ao público devem ser previamente 

checadas e analisadas de acordo com padrões estabelecidos pela unidade competente, de forma a 

proporcionar dados confiáveis e auto-explicativos, atendendo plenamente às necessidades dos 

clientes;  

Banco Itaú  

Empregue, no exercício das suas funções, a mesma atitude que qualquer pessoa honrada e 
de caráter íntegro empregaria na relação com outras pessoas e na administração dos seus próprios 
negócios. 

Banco de Brasília  

Ao relacionar-se com os diversos setores da sociedade, o BRB deverá pautar suas ações 

em determinados padrões de conduta: 

Transparência e honestidade na contratação de operações e na prestação de serviços. 

Atendimento digno, cortês, justo e eficiente e todo o respeito aos seus direitos de 

consumidor. 

Encontramos nos CEB, apenas três enunciados que simplesmente apresentam estado 

de coisas: 

Nossa Caixa 

A composição do Comitê de Ética está definida no MIP Estrutura Organizacional, 

Capítulo V - Regulamento de Comitês, item 3.2. 

O Comitê de Ética é um Órgão consultivo da Presidência, a quem cabe analisar e julgar as 

questões que lhe forem submetidas, recomendando correção de conduta ou sanções disciplinares, 

cabendo recurso de suas conclusões à Diretoria Executiva: 

O presente Código de Ética entrou em vigor na data de 27.06.2000, a partir de sua 

aprovação pelo Conselho de Administração da Nossa Caixa.  

Banco de Brasília  

Neste documento, você vai encontrar a íntegra do Código de Ética do BRB. 
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Finalmente, o quadro abaixo, com o levantamento completo dos tipos de enunciados 

dos CEB, confirma a preferência pela avaliação positiva das instituições.  

Quadro do levantamento dos tipos de enunciados dos CEB 

Levantamento dos tipos de enunciados dos CEB 
INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA 
axiológico normativo híbrido neutro total 

Banco do Brasil 11 Ø O Ø 11 

BNDES 05 05 05 Ø 15 

Nossa Caixa 04 04 05 02 15 

Banco Itaú 04 12 24 Ø 40 

Banco de 
Brasília 05 02 07 01 15 

total 29 23 41 03 96 

Observamos que o Banco do Brasil realiza essa avaliação positiva abolindo 

qualquer tipo de norma. Todos os seus enunciados são axiológicos. O BNDES é o mais 

equilibrado na distribuição de tipos de enunciados. Também a Nossa Caixa que, de quebra, 

apresenta dois enunciados “neutros”. O Banco Itaú que, como já vimos, apresenta uma 

interação em mosaico, prefere os enunciados “híbridos”. Finalmente, o Banco de Brasília 

também apresenta esta opção. Concluímos que os porta-vozes institucionais apostam em 

enunciados axiológicos e híbridos tanto para a apresentação de valores, princípios e de 

normas, e as ordens, especificamente as injunções (modalidade alocutiva) e as obrigações 

de fazer (modalidade delocutiva) aliam-se à qualificação adverbial que instrui seu modo 

e/ou indica sua finalidade.  

2.5  As relações internas e externas nos CEB 

Os bancos inserem-se na esfera pública das instituições financeiras como um campo 

social legitimado que pode estabelecer sua própria axiologia desde que não entre em 

conflito com os valores essenciais da esfera maior que engloba a sociedade como um todo. 

Os CEB que analisamos apresentam como medida cautelar sua adesão aos valores mais 

amplos que norteiam as relações humanas e os institui como princípios. Nesse sentido, o 

porta-voz do Banco Itaú enuncia de modo exemplar: 
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Empregue, no exercício das suas funções, a  mesma atitude que qualquer pessoa honrada e 

de caráter íntegro empregaria na relação com outras pessoas e na administração dos seus próprios 

negócios. 

Se esta injunção, ou seja, se este imperativo132 fosse cumprido universalmente, não importa 

em que ramo profissional, os códigos de ética ficariam resumidos apenas aos imperativos 

hipotéticos técnicos ou de regras da destreza que envolvem o agir específico profissional, 

pois, de acordo com Kant, o dever obriga a consciência moral a agir, e a vontade 

verdadeiramente boa deve agir sempre conforme o dever e por respeito ao dever.  

As outras pessoas de que fala o porta-voz do Banco Itaú é uma expressão genérica 

que abarca o amplo leque de relacionamentos previstos pelos CEB. Todos eles podem ser 

divididos de acordo com as esferas. Na esfera maior, a própria instituição financeira 

relaciona-se com outras instituições ou grupos. Trata-se das relações extra-muros com os 

diversos segmentos da sociedade: clientes, acionistas, fornecedores, setor público, mídia, 

concorrentes, entidades de classe e a comunidade de modo geral. Na esfera menor, da 

própria instituição, relacionam-se, por exemplo, os funcionários, as agências, os 

funcionários e administradores. Trata-se das relações internas do banco, que se 

caracterizam principalmente pela hierarquia funcional, são as relações intra-muros. Muitas 

vezes, as relações extra e intra-muros observam os mesmos princípios ou são tratadas 

conjuntamente no mesmo enunciado. As relações que cada CEB estabelece podem ser 

verificadas nos quadros da página 77 à  79 do volume 2.  

 Em síntese, os CEB propõem nos relacionamentos as seguintes atitudes e 

comportamentos que revelam uma faceta importante para a imagem de cada instituição.  

Banco do Brasil 

Diferentemente dos demais, o CEB da instituição, por meio de seu porta-voz,  não 

propõe atitudes ou comportamentos, prefere enunciá-los como rotina, já que opta por 

descrever ações que afirma realizar, ao invés de propor ações que devam ser realizadas. O 

relacionamento extra-muros fundamenta-se, de modo geral, nos princípios da justiça, 

responsabilidade, confiança, civilidade e respeito. Particularmente, o cliente é tratado de 

modo digno e cortês; a concorrência, com civilidade; a mídia, de modo independente e 

                                                 
132 Vide a partir da p. 38 a ética, segundo Kant. 
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respeitoso; e prioriza a via negocial na resolução de conflitos de interesses com as 

entidades de classe.  O relacionamento intra-muros baseia-se na confiança, lealdade e 

justiça. Existe ainda uma preocupação com a vida privada do funcionário que é considerado 

na sua inteireza como profissional e como homem. A instituição tem a percepção de que 

não dá para cindir o funcionário, separando sua vida profissional – esfera institucional – da 

esfera privada. Prefere, então, apoiar , por exemplo, iniciativas benéficas aos familiares. 

BNDES 

O BNDES, por ter se transformado a partir de 1971 em empresa pública federal, 

deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade em 

todos os seus relacionamentos.  O CEB da instituição, por meio de seu porta-voz, em todas 

as decisões, atitudes e atividades profissionais, adota princípios e padrões compatíveis com 

a responsabilidade pública e social. O relacionamento mais amplo, extra-muros, é descrito 

da seguinte forma: Na sua relação com a sociedade, a Instituição, ancorada no proceder 

ético, apóia as ações estimuladoras do exercício da cidadania e o desenvolvimento dos 

valores éticos. A proposta de relações com qualquer setor baseia-se na cortesia e o cliente 

deve ser tratado de forma estritamente profissional.  

No que diz respeito à esfera privada do funcionário, a instituição opta pela 

separação das esferas, quer dizer, preocupa-se com o proveito que o empregado pode tirar 

de sua situação profissional em benefício próprio ou de terceiros. É vedado a ele utilizar-se 

do cargo ou função para intimidar colegas com a finalidade de obter favores pessoais ou 

profissionais e solicitar, sugerir ou receber vantagens de qualquer espécie na obtenção de 

benefícios pessoais ou para terceiros. 

Nossa Caixa 

O CEB da instituição, que representa o segmento das caixas econômicas e o único 

banco público do Estado de São Paulo, por meio de seu porta-voz, observa primeiramente 

os princípios definidos pela Constituição do Estado: Legalidade, Impessoalidade, 

Moralidade e Transparência. A relação extra-muros deve pautar-se sempre por  princípios 

de simplicidade, honestidade e gentileza.  Intra-muros, todas as unidades da empresa 

devem manter bom relacionamento.  Da mesma forma que o BNDES, a instituição opta 
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pela separação das esferas, quer dizer, o empregado não deve tirar proveito de sua situação 

profissional em benefício próprio ou de terceiros.  

Banco Itaú  

O CEB da instituição, por meio de seu porta-voz, esmera-se por apresentar 

princípios para orientar as relações tanto externas quanto internas. Notamos que há uma 

preocupação em particularizar cada tipo de relacionamento. Nesse sentido, extra-muros, a 

relação com a concorrência deve ser leal; com os fornecedores, deve garantir a melhor  

relação custo-benefício para a empresa; com o setor público, deve agir com honestidade e 

integridade; com os acionistas, deve preocupar-se em transmitir informações por meio de 

comunicação precisa, transparente e oportuna.  

As relações intra-muros também são especificadas, por exemplo, entre colegas deve 

existir cortesia, respeito, espírito de equipe, lealdade, confiança, imparcialidade, conduta 

compatível  com os valores da Instituição e a busca por resultados. Da mesma forma que o 

BNDES e a Nossa Caixa, a instituição opta pela separação das esferas, alertando que o  

empregado não deve tirar proveito de sua situação profissional em benefício próprio ou de 

terceiros.  

Banco de Brasília  

O CEB da instituição apresenta, de modo amplo, geral e irrestrito, adesão a todo e 

qualquer valor e procura instituí-los como princípios. Prefere pecar pelo excesso a esquecer 

algum valor instituído pela sociedade, mesmo os que não se refiram a atividades 

financeiras. Nesse sentido, seu porta-voz prega: No BRB, todos têm igualdade de 

tratamento e respeita-se a Constituição Federal, os Direitos Humanos, princípios de 

justiça social e da proteção do meio ambiente. A ação de todos os que trabalham na 

instituição deve ser norteada pelos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e 

Transparência. 

O tipo de relacionamento extra-muros, ou seja, com os diversos setores da 

sociedade é, em parte, cópia do CEB do Banco do Brasil, mascarada pela “artimanha da 

metáfora gramatical133”. Na verdade, muitas ações apresentadas pelo Banco do Brasil são 

transformadas em nominalizações pelo Banco de Brasília. O exemplo de relacionamento 

                                                 
133 Vide p. 139. 
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com os clientes serve como ilustração: Enquanto o primeiro afirma que prestam 

orientações e informações claras, confiáveis e tempestivas, o segundo diz que seu padrão 

de conduta é oferecer respostas claras, confiáveis e tempestivas. 

As relações específicas intra-muros são praticamente ignoradas. As únicas 

recomendações são as seguintes: manter bom relacionamento entre as unidades do Banco e 

comunicar erros cometidos ao superior hierárquico. Finalmente, no que diz respeito à 

esfera privada do funcionário, a instituição ao mesmo tempo que opta pela separação das 

esferas, declarando que o empregado não deve tirar proveito de sua situação profissional 

em benefício próprio ou de terceiros, diz, da mesma forma que o Banco do Brasil,  oferecer  

apoio às iniciativas que resultem em benefícios e melhoria da qualidade de vida dos 

funcionários e seus familiares. 

Verificamos que todos os CEB das cinco instituições apresentam uma preocupação 

em apresentar valores e princípios que justifiquem uma imagem positiva que as faz 

merecedoras de crédito e de confiança tanto no espaço interno quanto na esfera maior da 

sociedade em que se inserem. Os quadros enunciativos das cinco instituições tanto extra 

quanto intra-muros, apesar de serem tratados de modo distinto em alguns casos, é 

praticamente o mesmo. A preferência pela polaridade positiva também é comum aos  CEB 

das cinco instituições. Apenas um problema existe quanto ao enquadramento, no que diz 

respeito ao componente interpessoal, do CEB do Banco do Brasil como exemplar do 

gênero de código de ético profissional pelo fato de a instituição ignorar a edição de normas 

de conduta, optando pela descrição de ações institucionais e funcionais. 
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Capítulo 3: O Texto Como Representação 

3.1 As representações  

No início dos capítulos 1 e 2 fomos construindo a metáfora do “texto como tecido” 

procurando na figura do tear e do tecelão estabelecer relações, respectivamente, com o 

componente textual e com o componente interpessoal dos CEB. Resta-nos completar a 

metáfora discorrendo sobre a matéria prima e sobre os fios empregados pelo tecelão para 

fabricar seu tecido. Em outras palavras, vamos abordar o componente ideacional.  

Flusser134 (1963:22) constrói uma excelente imagem da passagem das sensações 

para uma linguagem. Diz ele: Há, aparentemente, uma instância entre sentido e intelecto, 

que transforma dado em palavra. O intelecto “sensu stricto” é uma tecelagem que usa 

palavras como fios. O intelecto “sensu lato” tem uma ante-sala na qual funciona uma 

fiação que transforma algodão bruto (dados dos sentidos) em fios (palavras). A maioria da 

matéria-prima, porém, já vem em forma de fios.  

Adotando a metáfora de Flusser, imaginamos que o tecelão do CEB tem consciência 

de que a maioria da matéria-prima de que precisa para tecer já vem em forma de fios-

palavras, alguns já previamente tecidos e prontos para serem empregados. O algodão bruto, 

ou seja, as representações  da esfera ampla da sociedade em que a instituição se insere, dos 

valores e princípios que institui e das normas que a regulam, lhe foi entregue já fiado e, em 

alguns trechos, já está pronto, sendo reservado ao tecelão o papel de arranjar fios e pedaços 

de tecido de modo que o direito pronto não mostre as emendas do lado do avesso.  

Isso não acontece apenas na situação comunicativa estabelecida por meio dos 

códigos de ética.  Na verdade, todo falante herda o sistema fundamental da língua que não 

pode ser alterada por ele, que a emprega no decorrer de toda a vida para as mais diferentes 

situações comunicativas. O que os falantes, em uma comunidade lingüística, podem mudar 

são as designações. De acordo com Benveniste135, o homem cria novas palavras, mas não 

altera o sistema fundamental da língua. 

                                                 
134 FLUSSER, V. Língua e realidade. São Paulo: Herder, l963 
135 Vide p. 67. 
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 Os CEB, de modo geral, apresentam duas faces no que diz respeito às 

representações. De um lado são representações tecidas por palavras e expressões 

consagradas e respeitadas por toda comunidade lingüística, ainda que, em algumas 

ocasiões, os que as empregam o fazem de modo leviano, desconhecendo ou menosprezando 

o peso e a responsabilidade que carregam. Trata-se dos valores e dos princípios. De outro 

lado, são representações tecidas por palavras e expressões que parte da comunidade não 

conhece e, provavelmente, não tenha interesse em conhecer. Trata-se das normas e das 

exigências que se referem a comportamentos específicos da atividade bancária intra ou 

extra-muros e que precisam relacionar-se com os valores e princípios. Todas essas 

representações são configuradas lingüisticamente no interior das orações por meio de 

processos que formam o sistema de transitividade explicitado por Halliday136. 

 O registro do campo, que se refere à configuração das representações, é o mais 

extenso. Os nomes organizados em sintagmas nominais, os verbos organizados em 

sintagmas verbais, os circunstantes organizados por sintagmas preposicionados com valor 

adverbial participam do sistema de transitividade. Selecionamos para análise o que 

consideramos significativo desse registro para caracterizar os CEB como textos exemplares 

do gênero código de ética profissional. Primeiramente, a matéria-prima, nesse sentido, 

realizamos um levantamento do léxico tendo em vista a verificação das designações dadas 

aos valores e princípios, seguidas das seleções dos verbos e dos nomes mais recorrentes. A 

seguir, levamos em consideração o próprio sistema de transitividade. Nossa preocupação 

concentra-se nos tipos de processos da predicação principal, ou seja, com os núcleos das 

orações e na predicação secundária, ou seja, nas nominalizações que se apresentam como 

estruturas argumentais que desempenham também o papel de processos encaixados no 

processo principal.  

2.2 As designações dos valores e dos princípios  

Valores e princípios tendem a se confundir. Dizemos de um homem de princípios 

que ele tem valores éticos e são justamente esses valores que o tornam um homem de 

caráter em quem se pode confiar. Da mesma forma, os valores apregoados pela instituição 

                                                 
136 Vide a partir da p.123 . 
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valem como princípios que fundamentam e orientam sua conduta e a fazem merecedora da 

confiança dos segmentos da sociedade ligados a ela. Estabelecemos como critério para o 

levantamento tanto dos valores quanto dos princípios a destinação que os próprios CEB lhe 

deram. Verificamos que, em uma instância, o que é apresentado como  valor, em outra,  

passa a ser considerado como princípio de conduta. Há casos em que a própria instituição 

tem clareza a esse respeito como, por exemplo, o CEB do Banco do Brasil que eleva os 

valores à categoria de princípios: 

Entre os valores éticos que fundamentam suas relações, o Banco do Brasil e seus 

funcionários adotam os seguintes como prioritários e comuns a todos os relacionamentos: 

justiça, responsabilidade, confiança, civilidade e respeito.  

Esclarecemos que os princípios considerados fundamentais por quatro instituições 

são os mesmos que norteiam a legislação federal ou estadual, excetuando o Banco Itaú, 

representante nesta pesquisa do setor privado, que tem mais liberdade na escolha de 

princípios.  

Os quadros: (1) dos valores (p.232); (2) dos princípios fundamentais (p.233); e (3) 

dos princípios de conduta (p.235) apresentam o panorama “ético” dos CEB na medida em 

que destacam todas as designações empregadas, numa demonstração de que as instituições 

comungam de muitos valores e princípios. O último quadro, (4) da datação (p.237), revela 

há quanto tempo as mesmas designações de princípios e valores fazem parte do nosso 

léxico. 

 O CEB do BNDES isenta-se na apresentação de valores, pelo menos, os 

especificamente designados como tais, e opta por apresentar apenas princípios. A seleção 

feita pelos demais CEB, no quadro (1),  atesta que a axiologia do campo social legitimado 

das instituições financeiras elege como essencial o valor de integridade; como prioritários 

os valores de responsabilidade e respeito; seguidos por confiança, confiabilidade, 

honestidade e idoneidade. Outros valores selecionados identificam a axiologia de cada 

CEB, atribuindo um caráter, uma feição própria à instituição, ou seja, colaboram para a 

criação e/ou manutenção de uma imagem que a individualiza.  
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O valor campeão, adotado pelas quatro instituições, a integridade, pretende ser o 

atestado de que a instituição está inteira, de que não sofreu qualquer dano. A 

responsabilidade (presente nos CEB do Banco do Brasil, da Nossa Caixa e do Banco de 

Brasília) atesta que a instituição se obriga a responder por suas ações; o respeito (presente 

nos CEB do Banco do Brasil, do Banco Itaú e do Banco de Brasília), que ela acata as 

exigências da instância superior (governo, Banco Central) e atende às necessidades dos 

diversos segmentos da sociedade em que atua.  

Seguem dois valores que se assemelham. Um, muito antigo em termos de pertença 

ao léxico, o da confiança (presente nos CEB do Banco do Brasil e do Banco Itaú) e outro, 

bem recente, o da confiabilidade (presente nos CEB da Nossa Caixa e do Banco de 

Brasília). O primeiro remete à probidade moral incompatível com a incompetência e com a 

traição, o segundo não tem a força do primeiro, apresenta, antes, uma  atitude, uma 

disposição da instituição diante de problemas que possam surgir. Também a honestidade 

(presente nos CEB da Nossa Caixa e do Banco de Brasília), atributo de quem apresenta 

probidade e honradez e a idoneidade (presente nos CEB do Banco do Brasil e do Banco de 

Brasília), que mais especificamente se refere ao bom pagador de dívidas, são comuns a 

mais de uma instituição. 

 Além de compartilhar valores, cada instituição seleciona os que  a individualizam. 

Nesse sentido, o Banco do Brasil elege a civilidade e a justiça que contribuem, 

respectivamente, para demonstrar que, em qualquer situação, a instituição respeita e 

considera o outro e age em conformidade com o que é justo e direito.  

A Nossa Caixa elege a seriedade, a solidez e a cordialidade. Desses três, o último 

tem o caráter de abrandar, de temperar os outros dois, pois quem é cordial manifesta 

explicitamente afeto e simpatia, enquanto quem é sério apresenta gravidade de maneiras, e 

a solidez é atributo de quem é firme e estável.  

O Banco Itaú elege a lealdade, que preconiza um valor fundamental para qualquer 

instituição, afinal quem é leal é fiel aos compromissos assumidos e respeita princípios e 

regras que norteiam a honra e a probidade.  

Finalmente, o Banco de Brasília elege a transparência o que sugere que a 

instituição faz questão de deixar às claras qualquer tipo de operação. 
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 (1) Quadro dos valores selecionados pelos CEB 

Instituições 
Valores Banco do 

Brasil BNDES Nossa 
Caixa Itaú Banco de 

Brasília 
Integridade      

Responsabilidade      
Respeito      

Confiança      
Confiabilidade      
Honestidade      
Idoneidade      
Civilidade      

Justiça      
Seriedade      
Solidez      

Cordialidade      
Lealdade      

Transparência      

 Os princípios fundamentais, listados no quadro (2), quase sempre aparecem ligados 

a uma instância superior à qual se deve obediência. Nesse sentido, três CEB  alertam que se 

ligam à Administração Pública.  

O Banco do Brasil obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

publicidade e eficiência, próprios da Administração Pública; e  

O BNDES – como ente da Administração Pública Federal indireta – e seus 

empregados devem obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade.  

O CEB da Nossa Caixa afirma que observará os princípios definidos pela 

Constituição do Estado, para a administração pública, quais sejam:  Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade,  Transparência. 

O CEB do Banco de Brasília, sem indicar a entidade superior a que se subordina,  

afirma que toda e qualquer ação deverá ser norteada pelos princípios da Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade e Transparência. 
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O CEB do Banco Itaú prefere uma forma diferente de apresentação dos princípios 

fundamentais (modalizada por meio do ato enunciativo elocutivo da declaração137), apenas 

ele procura explicitar os princípios que adota, por exemplo, ao declarar que o respeito se 

refere à valorização do ser humano em sua privacidade, individualidade e dignidade.  

Todavia não identifica uma instância a que se subordina, pois se trata de uma instituição do 

setor privado.  

 Os princípios dos três  CEB são praticamente os mesmos. O que difere é a eficiência  

selecionada pelo Banco do Brasil. Há de se observar que dois princípios adotados pelas 

instituições são sinônimos: publicidade, selecionado pelo Banco do Brasil e pelo BNDES e 

transparência, selecionado pela Nossa Caixa e pelo Banco de Brasília.  

(2) Quadro dos princípios fundamentais selecionados pelos CEB 

Instituições 
Princípios 

fundamentais Banco do 
Brasil BNDES Nossa 

Caixa 
Banco 
Itaú 

Banco de 
Brasília 

Legalidade      
Impessoalidade      

Moralidade      
Publicidade      

Transparência      
Eficiência      

Integridade      
Confiança      
Lealdade      
Respeito      

 Além dos princípios fundamentais, pilares “éticos” das instituições, os demais 

podem ser considerados como de conduta especificamente atrelados ao relacionamento com 

os diferentes segmentos da sociedade. São princípios configurados em língua, de 

preferência,  por meio de sintagmas preposicionais com valor adverbial, o que nos levou a 

categorizá-los como modus operandi das instituições. Eles podem ser conferidos no quadro 

(3). Os exemplos, a seguir, de cada CEB, dão uma idéia de como se apresentam. 

                                                 
137 Vide   p. 209. 
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Banco do Brasil 

O Banco do Brasil e seus funcionários comercializam os produtos e serviços da 

Organização com honestidade e transparência.  

BNDES 

Agir com integridade, competência, dignidade e ética quando lidarem com o 

público, clientes, colegas e membros dos demais órgãos públicos; 

Nossa Caixa 

Gerir com probidade e austeridade as atividades da Nossa Caixa, integrados em 

equipe, de acordo com as políticas definidas pelo Conselho de Administração e/ou 

Diretoria Executiva;  

Banco Itaú 

Atenda aos Clientes com cortesia e eficiência, oferecendo informações claras, 

precisas e transparentes. 

Banco de Brasília 

Atendimento às solicitações do setor público com fidedignidade e tempestividade. 

Os princípios, em sua maioria, apresentam-se dessa forma, acompanhando as 

normas que o CEB estipula para as ações de seus funcionários na rotina profissional.  A 

lista é extensa e diversificada e praticamente contém apenas itens “altruístas” que 

beneficiam os segmentos que se relacionam com a instituição. Notamos também que o 

modus operandi aproxima as instituições. Há uma, no entanto, que se destaca das demais 

pelo fato de ser mais “realista” e adicionar a  competitividade ao seu modus operandi. 

Trata-se do Banco Itaú que dispõe que a concorrência leal deve ser o elemento básico em 

todas as nossas operações e relações com outros Bancos e instituições do mercado 

financeiro. Nossa competitividade deve ser exercida com base nesse princípio. 
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 (3)  Quadro dos princípios de conduta selecionados pelos CEB 
Instituições Princípios de conduta  

(modus operandi) Banco do 
Brasil BNDES Nossa 

Caixa Itaú Banco de 
Brasília 

Honestidade      
Transparência      

Confiança      
Lealdade      
Eficiência      

Integridade      
Justiça      

Civilidade      
Competência      

Dignidade      
Lisura      

Austeridade      
Cordialidade      

Responsabilidade      
Probidade      
Gentileza      

Simplicidade      
Cortesia      

Espírito de equipe      
Competitividade      
Fidedignidade      
Imparcialidade      

Respeito      
Tempestividade      

Zelo      

 Grande parte dos valores/princípios dos CEB aproxima-se das virtudes aristotélicas, 

apesar de empregar novas designações. Duas são encontradas nos CEB: justiça e dignidade. 

Para Aristóteles138, tanto a justiça quanto a dignidade devem orientar todas as ocupações 

humanas e pertencer ao homem de bem em qualquer circunstância de sua vida. Ambas são 

virtudes morais que nascem do hábito e dos costumes e, por isso mesmo, precisam ser 

exercitadas, pois a circunstâncias mais inesperadas colocam o homem diante de dilemas. 

                                                 
138 Vide p. 33. 
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Não devemos estranhar  sua presença nos CEB que tratam de normas de conduta de uma 

profissão desafiada diariamente por uma realidade adversa à prática dessas virtudes. 

 Quatro virtudes aristotélicas, que não aparecem listadas nos CEB, podem, mesmo 

assim, ser relacionadas às instituições financeiras e aos seus funcionários. A magnificência 

e a liberalidade referem-se aos projetos de desenvolvimento social em que os bancos estão 

envolvidos139, no entanto, a proporção real entre os gastos acarretados pelos benefícios que 

oferecem às comunidades e os lucros que auferem pela divulgação dos mesmos, sem falar 

nos incentivos fiscais, não ficam claros.  A prudência e a temperança devem caracterizar o 

comportamento e as atitudes dos funcionários e da própria instituição.  Nos CEB, essas 

virtudes são traduzidas por vários valores/princípios: dignidade, honestidade, lealdade, 

respeito, moralidade, austeridade, integridade são alguns exemplos.  

 Quando verificamos, no quadro (4) abaixo, os primeiros registros da designação dos 

princípios e dos valores presentes nos CEB, concluímos que alguns são tão provectos que já 

existiam na fase medieval de nossa língua como confiança, cortesia, dignidade, 

honestidade, justiça, lealdade, simplicidade e zelo e outros são tão recentes que não 

alcançaram a maioridade e ainda encontram-se restritos ao léxico da esfera burocrático-

administrativa, como é o caso de tempestividade. 

 Finalmente, os princípios e valores pertencem à categoria gramatical do 

substantivos abstratos140 que, quanto à estrutura morfológica, categorizam-se em primitivos 

e derivados. Como exemplos dos primeiros, temos apenas três designações: confiança, 

respeito e zelo. Todos os demais são substantivos deadjetivais que se referem a qualidades 

atribuídas à instituição e aos funcionários quanto ao seu modo de ser (modus essendi) e ao 

seu modo de agir (modus operandi). Pela ordem em que estão dispostos no quadro (4) de 

datação, os princípios e valores encontrados nos CEB são originados dos seguintes 

adjetivos: cortês, digno, honesto, justo, leal, simples, competente, moral, austero, civil, 

íntegro, legal, liso, público, eficiente, probo, imparcial, sólido, transparente, fidedigno, 

gentil, cordial, responsável, competitivo, tempestivo, impessoal e confiável. 

                                                 
139 Vide p 23 e seguintes. 
140 Vide p. 132. 
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 Todos os CEB comungam de grande parte desses atributos. Alguns podem ter 

selecionado a cordialidade, outros, a tempestividade. Nenhum ousaria descartar, por 

exemplo, a integridade e a honestidade.  

(4)  Quadro dos princípios de conduta selecionados pelos CEB 
Datação por século: primeiro registro em língua portuguesa 

(fonte: Dicionário Houaiss) Valores e 
Princípios XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 
Confiança         

Cortesia         

Dignidade         

Honestidade         

Justiça         

Lealdade         

Simplicidade         

Zelo         

Respeito         

Competência         

Moralidade         

Austeridade         

Civilidade         

Integridade         

Idoneidade         

Legalidade         

Lisura         

Publicidade         

Eficiência         

Probidade         

Imparcialidade         

Solidez         

Transparência         

Fidedignidade         

Gentileza         

Cordialidade         

Responsabilidade         

Competitividade         

Tempestividade         

Impessoalidade         

Confiabilidade         
Total 08 01 03 03 04 05 04 04 
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O levantamento dos princípios e valores dos CEB deixa claro que existe 

preocupação de todas as instituições com sua divulgação. Muitos valores são considerados 

princípios de conduta, nesse sentido, todos os CEB cumprem devidamente seu papel de 

apresentar ou propor  atitudes da instituição e dos funcionários que orientam ou devem 

orientar seus comportamentos, isto é, suas condutas na rotina das atividades bancárias. 

3.3 As seleções dos verbos e dos nomes 

 A extensão do sistema de transitividade o torna praticamente impossível de ser 

analisado. Nesse sentido, preferimos apresentar as principais constâncias nos CEB no que 

diz respeito aos verbos, ou seja, aos processos e aos nomes, ou seja, os 

participantes/argumentos que compõem o sistema de transitividade, comprovando a 

existência de um léxico comum aos CEB. 

Ser, o verbo mais constante, documentado a partir do século X, é uma das primeiras 

palavras registradas em nosso léxico. Representante prototípico dos processos relacionais é 

empregado nos CEB principalmente nas definições e na apresentação de atributos. No 

primeiro caso, é núcleo do processo relacional intensivo no modo identificativo e, no 

segundo, do processo relacional intensivo no modo atributivo. A maior parte do emprego 

do verbo ser, como auxiliar na voz passiva, não foi levantada. 

Em seguida, destacamos o verbo  pautar, núcleo de processo material que se liga a 

um participante/argumento que é seu escopo, empregado também na forma pronominal. 

Pautar foi introduzido em nosso léxico apenas no século XVIII, com a acepção concreta de 

traçar linhas à maneira de pauta. Nos CEB, é empregado em uma acepção mais abstrata de 

orientar, nortear as condutas da instituição e de seus funcionários.  

O terceiro verbo mais empregado é manter que se situa na fronteira entre os 

processos materiais e os relacionais já que é empregado na acepção de fazer perdurar em 

determinado estado, proteger e assegurar. De modo sugestivo, sua etimologia 

manu+tenere (a primeira datação do verbo é o século XIII) indica literalmente ter na mão, 

segurar com a mão.  

Acrescentamos à lista o verbo oferecer apesar de não aparecer no CEB do BNDES. 

Este verbo, representante dos processos materiais, pertence ao nosso léxico desde o século 
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XIII. Concretamente é empregado na acepção de dar de presente a, uma acepção mais 

abstrata, a de colocar-se à disposição de, tornar disponível a e proporcionar, também é 

encontrada nos CEB.  

A seguir, o quadro das freqüências dos quatro verbos  e exemplos retirados dos 

CEB.  

Quadro dos verbos compartilhados pelos CEB 

VERBOS COMPARTILHADOS PELOS CEB 

BANCO 
DO BRASIL BNDES NOSSA CAIXA BANCO ITAÚ BANCO DE 

BASÍLIA TOTAL 

ser   (5) ser   (7) ser   (7) ser   (6) ser  (4) 29 

pautar  (2) pautar 
pautar  (4) 

pautar-se (2) 
pautar-se 

pautar  (2)/ 
pautar-se 

13 

manter  (2) manter manter   (3) manter   (2) manter 09 

oferecer  (2)  oferecer oferecer oferecer 05 

11 09 17 10 09 56 

Nos CEB, o verbo ser, no processo relacional intensivo no modo identificativo, 

integra uma entidade à sua definição. Encontramos dois tipos de definições: do termo ética 

e da própria instituição bancária. Os CEB que definem a própria instituição são o do  (a) 

BNDES e do (b) Banco Itaú. 

(a) O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES é uma empresa 

pública federal que tem por missão contribuir para o desenvolvimento econômico e social do País. 

(b) Somos uma Instituição que atua no mercado financeiro visando ao desenvolvimento 

contínuo, à liderança de performance e à satisfação dos nossos clientes. 

Os CEB que procuram definir o termo ética ou seu papel  nas instituições são o do 

(a) BNDES que apresenta duas definições, a primeira, geral e teórica, a segunda, prática; o 

da (b) Nossa Caixa que, no exemplo abaixo, faz questão de estabelecer fronteira entre 

teoria e prática; e o do (c) Banco de Brasília que também faz distinção entre ética com 

“maiúscula” e com “minúscula”. 

 (a) A Ética é o ideal de comportamento (procedimento moral) que orienta o ser humano, 

em relação aos seus semelhantes, a decidir entre o bom e o mau (o justo e o injusto, o conveniente e 

o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, o honesto e o desonesto), visando ao bem comum, à 
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honra e à tradição dos serviços públicos. A Ética é o arcabouço da Instituição, aí compreendidos a 

Empresa e os seus empregados. 

(b) A ética é a ciência que estuda a moral e os costumes, sem no entanto, ser confundida 

com estes, e que estabelece um conjunto de princípios, normas e condutas visando alcançar a 

melhor forma de agir coletivamente.  

(c) Ética não é apenas uma questão de conduta. O cumprimento aos seus princípios 

básicos é de fundamental importância para a boa imagem de quem os pratica e, principalmente, da 

instituição onde eles são adotados. 

  (c) A ética é um dos valores que orientam a nossa atuação: conduta honesta, leal e 

transparente. 

O verbo ser também participa, no CEB do Banco do Brasil, do  processo relacional 

intensivo no modo atributivo, aquinhoando a própria instituição com uma série de 

qualificações. O Banco do Brasil  é transparente ...  ágil e fidedigno ... proativo. 

O verbo pautar é encontrado nos cinco CEB como núcleo de processo material que 

tem no escopo a sua extensão que pode ser as ações, as relações, enfim, os comportamentos 

dos funcionários nos relacionamentos com os mais diversos segmentos da sociedade. 

Banco do Brasil 

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. 

Seus funcionários pautam suas ações pelos valores contidos neste Código e pelas Normas 

de Conduta Profissional da Empresa.  

BNDES 

Pautar seu comportamento profissional pela isenção no julgamento e pelo comedimento 

nas suas manifestações públicas. 

Nossa Caixa 

Este código deverá pautar toda e qualquer ação da Nossa Caixa, através de seus dirigentes 

e empregados. 

A comunicação tanto com o cliente interno quanto com o cliente externo deve pautar-se 

por princípios de simplicidade, honestidade e gentileza.  
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Banco Itaú 

As relações no ambiente de trabalho devem pautar-se pela cortesia e respeito. 

Banco de Brasília  

Ao relacionar-se com os diversos setores da sociedade, o BRB deverá pautar suas ações 

em determinados padrões de conduta. 

Como já dissemos, manter situa-se na fronteira entre os processos materiais e os 

relacionais, pois sua acepção nos CEB é de fazer perdurar em determinado estado, donde 

concluímos que existe um processo relacional (algo existe em determinado estado) que 

deve ou não permanecer e, por isso mesmo, medidas cautelares (fazer perdurar ou não 

fazer perdurar) precisam ser tomadas, o que acarreta possíveis processos materiais. A 

polaridade positiva (a) de manter é encontrada nos CEB do Banco do Brasil, do BNDES da 

Nossa Caixa e a (b) negativa, nos CEB do Banco de Itaú e do Banco de Brasília. 

(a) Banco do Brasil 

O Banco do Brasil e seus funcionários mantêm civilidade no relacionamento com a 

concorrência.  

O Banco do Brasil mantém atitude independente e respeitosa no relacionamento com a 

mídia. 

(a) BNDES 

O BNDES mantém um ambiente de trabalho adequado, visando ao bem-estar, à 

segurança, à higiene e à saúde, apoiando o comportamento ético e assegurando tratamento justo 

para seus colaboradores. 

(a) Nossa Caixa 

Manter um relacionamento respeitoso com as entidades representativas de classe e buscar 

a solução de eventuais conflitos através da negociação;  

(b) Banco Itaú 

Em particular, NÃO são aceitáveis as seguintes condutas: 

Manter relações comerciais particulares, de caráter habitual, com clientes ou 

fornecedores.  

(b) Banco de Brasília 

 Não são aceitáveis as seguintes condutas: 
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 Manter vínculos comerciais com empresas em que o funcionário ou pessoas de seu 

relacionamento familiar ou pessoal tenham interesse ou participação, direta ou indireta, sem 

autorização da Instituição. 

Oferecer é núcleo em processos materiais mais ou menos concretos. Verificamos os 

dois tipos de ocorrências. Nos CEB  do Banco do Brasil e da Nossa Caixa, oferecer é 

empregado com polaridade positiva no sentido menos concreto de (a) proporcionar, tornar 

disponível. Nos CEB do Banco Itaú e do Banco de Brasília o emprego de oferecer  

apresenta polaridade negativa na acepção de (b) dar de presente. Coincidentemente, os 

enunciados dos CEB do Banco Itaú e do Banco de Brasília são os mesmos. 

(a) Banco do Brasil 

Relacionam-se com clientes idôneos, oferecem-lhes tratamento digno e cortês e respeitam seus 

direitos de consumidor.  

(a) Nossa Caixa 

Oferecer serviços bancários confiáveis e de qualidade que atendam às necessidades do público e 

do mercado;  

(b) Banco Itaú e Banco de Brasília 

Em particular, NÃO são aceitáveis as seguintes condutas: 

Aceitar ou oferecer, direta ou indiretamente, favores ou presentes de caráter pessoal, que resultem 

de relacionamento com o Banco e que possam influenciar decisões, facilitar negócios ou beneficiar 

terceiros. 

 Outros verbos, que são compartilhados pelo menos por três CEB, foram elencados 

no quadro abaixo. É necessário observar que alguns são perfeitamente enquadrados nos 

principais processos propostos por Halliday. Trata-se de verbos que não deixam dúvidas 

quanto a seu papel, principalmente por entrarem na constituição de textos do gênero código 

de ética profissional que, de preferência, evitam dupla interpretação quanto às 

representações de nomes e de ações. É típico dos processos relacionais o verbo ter do tipo 

possessivo no modo atributivo; os verbos aplicar, atuar, usar e utilizar são exemplares nos 

CEB de processos materiais; e os verbos reconhecer e respeitar indicam atitudes da 

instituição ou dos funcionários, são, portanto, núcleos de processo mentais.  Os demais 
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situam-se nas fronteiras, apenas um exame de cada ocorrência permite enquadrá-los nos 

processos, como é o caso de aceitar que pode apresentar uma disposição mental da 

instituição ou dos funcionários ou uma ação concreta, material que acarreta no recebimento 

de algo. 

Quadro dos verbos compartilhados por 3 CEB 

VERBOS COMPARTILHADOS POR 3 CEB 

BANCO 

DO BRASIL 
BNDES NOSSA CAIXA BANCO ITAÚ BANCO DE 

BASÍLIA TOTAL 

  ter  (3) ter  (2) ter 06 

 usar  usar  (3) usar  (2) 06 

reconhecer  (3)   reconhecer  (2)  05 

 observar observar  (2) observar  04 

relacionar-se  (2) relacionar-se   relacionar-se 04 

 aplicar  (2)  aplicar   (2)  04 

 estabelecer  (3) estabelecer   04 

aceitar   aceitar aceitar 03 

 buscar buscar  buscar 03 

atuar atuar  atuar  03 

 exercer exercer exercer  03 

respeitar respeitar   respeitar 03 

 utilizar utilizar  utilizar 03 

08 13 09 13 08 51 

 
 

Os nomes compartilhados pelos CEB são bem mais numerosos que os verbos. Já 

analisamos os que se referem a princípios e valores, no entanto, precisamos registrar que os 

próprios termos  princípios e valores, juntamente com relações e relacionamentos são os 

mais repetidos em todos os CEB, conforme pode ser verificado no quadro a seguir. 

Consideramos como conteúdo ideacional básico dos  CEB os substantivos relacionados 
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tanto no quadro abaixo (nomes compartilhados pelos 5 CEB) quanto no quadro seguinte 

(nomes compartilhados por 4 CEB). 

Quadro dos nomes compartilhados pelos 5 CEB 
 

NOMES COMPARTILHADOS PELOS 5 CEB 

Banco do Brasil BNDES Nossa Caixa Banco Itaú Banco de Brasília to-
tal 

relação  (3) 
relacionamento(s) (4) 

relação  (5) 
relação  (2) 

relacionamento(s)  (3) 
relação  (14) 

relacionamento(s)  (5) 
relacionamento(s)  (4) 40 

princípios  (3) princípios  (5) princípios  (8) princípios  (9) princípios (10) 35 
valor(es)  (7) valor(es)  (6) valor(es)  (2) valor(es)  07 valor(es)  (5) 27 

ação(ões) ação(ões)  (4) ação(ões)  (4) ação(ões)  10 ação(ões)  (5) 24 
padrão(ões) padrão(ões)  (3) padrão(ões)  07 padrão(ões)  06 padrão(ões)  (5) 22 

desenvolvimento   (2) desenvolvimento   (3) desenvolvimento   (2) desenvolvimento   06 desenvolvimento   (2) 15 
atuação atuação   (2) atuação   (4) atuação   (2) atuação   (3) 12 

compromisso(s) compromisso(s)  (4) compromisso(s) compromisso(s)  (3) compromisso(s)  (2) 11 
decisões decisões   (2) decisões decisões   (4) decisões   (2) 10 

benefício(s) benefício(s)  (4) benefício(s)  (3) benefício(s) benefício(s) 10 
exercício exercício   (4) exercício exercício  (2) exercício 09 
sigilo   (3) sigilo   (2) sigilo   (2) sigilo sigilo 09 

direitos  (2) direitos direitos   (2) direitos direitos   (3) 09 
comunicação comunicação comunicação comunicação   (2) comunicação 06 

26 41 38 54 40 199 

É digno de nota que dois dos nomes não compartilhados pelo CEB do Banco do 

Brasil sejam justamente normas e condutas.  Nesse sentido, lembramos que, ao estudarmos 

o componente interpessoal, no capítulo anterior, no levantamento feito das modalidades dos 

atos enunciativos, não foi encontrado nenhum enunciado normativo, ou seja, nenhuma 

asserção do tipo de exposição de obrigação de fazer ou de não-fazer, nenhuma injunção ou 

interdição. O CEB do Banco do Brasil emprega, é verdade, os termos comportamentos e 

atitudes, mas em enunciados axiológicos. 

Podemos agrupar muitos desses nomes em dois conjuntos com fronteiras mais ou 

menos precisas. No primeiro conjunto, os nomes que se ligam à instituição e aos seus 

funcionários: princípios, valor(es), atitudes, conduta(s), sigilo, imagem, atuação, 

ação(ões), padrão(ões), serviço, normas, comportamento(s), recursos, segurança. No 

segundo, os que ligam a instituição e funcionários aos diversos segmentos da sociedade: 

relação, relacionamento(s) negócios, compromisso(s), benefício(s), comunicação e 

tratamento. 
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Quadro dos nomes compartilhados por 4 CEB 
NOMES COMPARTILHADOS POR 4 CEB 

Banco do Brasil BNDES Nossa Caixa Banco Itaú Banco de Brasília total 
 conduta(s) (5) conduta(s)  (8) conduta(s) (10) conduta(s) (11) 34 

interesse(s) (3) interesse(s)  interesse(s) (9) interesse(s)  (6) 19 
negócios  4 negócios  (2)  negócios  (6) negócios  (5) 17 

 serviços  serviços  (5) serviços  (2) serviços  (6) 16 
imagem   (3)  imagem   (2) imagem   (4) imagem   (4) 13 

 normas   (5) normas   (3) normas   (2) normas  (2) 12 

comportamento(s)  (2) comportamento(s) (6)  comportamento(s) comportamento(s)   (2) 11 
qualidade   (4)  qualidade   (3) qualidade    qualidade   (2) 10 

atitudes atitudes  atitudes   (2) atitudes   (3) 07 

 conhecimento   2 conhecimento    conhecimento (3) conhecimento 07 
necessidade(s)  (3)  necessidade(s)   (2) necessidade(s) necessidade(s) 07 

 operações   (2) operações   (2) operações   (2) operações 07 

tratamento tratamento   (2)  tratamento tratamento   (3) 07 
conflito(s)  conflito(s) conflito(s)   (2) conflito(s)   (2) 06 

 recursos recursos recursos   (3) recursos 06 

segurança segurança  segurança segurança 04 

22 29 28 50 51 180 
 

3.4 O sistema de transitividade 

Optamos por visualizar a rede das relações, interdependência e junções no interior 

das orações dos CEB, isto é, o sistema de transitividade, por meio de dois quadros. O 

primeiro, que se encontra da página 80  à 85 do volume 2, classifica, da primeira parte dos 

CEB (correspondente aos estágios da Introdução e dos Princípios Gerais), cada processo 

em material, mental, relacional ou verbal e os organiza em colunas de 

participantes/argumentos, do núcleo do processo e dos circunstantes.  

O segundo, que se encontra da página 86 à 117 do volume 2, dispõe os processos da 

segunda parte dos CEB (correspondente aos estágios das Relações Internas e das Relações 

Externas), apresentando-os em uma grade (tear) que destaca nas colunas menores as 

junções  que ligam os participantes/argumentos ao núcleo do processo. Nesse segundo 

quadro, abandonamos as orações dependentes que estabelecem relação de explicitação de 

um termo da oração nuclear e as que estabelecem relação de circunstanciação da oração 
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nuclear. Todos os critérios de criação da grade e de seu preenchimento estão descritos nas 

páginas 86 e 87 do volume 2. 

Temos a convicção de que a leitura desses quadros realiza uma análise satisfatória 

do sistema de transitividade, pois os mesmos deixam a descoberto as estruturas preferidas 

surpreendentemente semelhantes de cada um dos CEB. A densidade lexical141 da 

modalidade escrita, de que nos fala Halliday (1994:350-2), que resulta em enunciados 

complexos, fica demonstrada pelo grande número de nominalizações. Trata-se de metáforas 

gramaticais que, como palavras valenciais, se tornam novos núcleos de predicações 

secundárias que, por sua vez, podem também apresentar novas nominalizações, núcleos de 

mais predicações formando uma espécie de “cascata”. Duas constatações são visualizadas 

por meio da grade. A primeira diz respeito ao ator, primeiro  participante/argumento do 

núcleo do processo da predicação principal que continua sendo participante direto ou 

indireto da(s) predicação(ões) secundária(s). A segunda diz respeito ao último 

participante/argumento da cadeia de predicações que é sempre o termo mais concreto.  

Destacamos  um exemplo do quadro VIII do CEB da Nossa Caixa: 

   predicação 
principal                 

  (devem) estar 
engajados 

 predicação 
secundária       

 Todos os 
 funcionários     em               

        busca  
permanente 

  predicação 
secundária         

      a   de           

            eficiência   predicação 
secundária     

          a   em       

               atendimento     

            o   a   

                   clientes 

                 seus e 

                   usuários de serviços 

O primeiro participante todos os funcionários, na primeira coluna, liga-se a todas as 

instâncias representadas pelas sucessivas nominalizações. O último participante da cadeia, 

                                                 
141 Vide p.75. 
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na última coluna da grade, clientes e usuários de serviços é o termo mais concreto. Além 

disso, é  o beneficiário  do primeiro participante, também termo concreto. O primeiro e o 

último participante são elos finais que se ligam pelos sucessivos processos visualizados em 

nossa grade – ela própria – metáfora dos relacionamentos propostos pelos CEB, de um 

lado, instituição e os funcionários, de outro, os diversos segmentos da sociedade. 

As sucessivas nominalizações, as metáforas gramaticais de que nos fala Halliday142, 

se “desempacotadas” apresentariam as seguintes configurações:  (atendimento) Todos os 

funcionários atendem a seus clientes e usuários de serviços; (eficiência) Todos os 

funcionários são eficientes; (busca) Todos os funcionários buscam ser eficientes. Se depois 

de “desfeitos os pacotes” das nominalizações, tentamos organizar um enunciado mais 

congruente, ou seja, mais “literal” que pode ter esta configuração: Todos os empregados 

devem estar engajados em buscar permanentemente serem eficientes quando atendem seus 

clientes e usuários de serviços. Encontramo-nos diante de uma construção sintática muito 

mais complexa o que nos leva a preferir a forma mais compacta, mais densa da metáfora 

gramatical, muito mais simples em termos de intrincância gramatical.  

3.4.1 Os processos nas predicações principais 

O levantamento  feito por meio dos quadros VII e VIII, no volume 2, considera os 

verbos das predicações principais, ou seja, os núcleos dos processos das orações principais 

ou independentes. Como prevíamos, a maior parte dos processos encontrados são materiais, 

aproximadamente 70%. Os processos restantes ficam assim distribuídos: 20% são 

relacionais, 9%, mentais e menos de 1% são verbais.  

 

                                                 
142 Vide p. 139. 
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Quadro do levantamento dos processos nas predicações principais CEB 

Levantamento dos processos nas predicações principais CEB 
INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA 
material relacional mental verbal total 

Banco do Brasil 37 08 12 Ø 57 

BNDES 44 10 Ø Ø 54 

Nossa Caixa 31 09 02 02 44 

Banco Itaú 44 14 07 Ø 65 

Banco de 
Brasília 19 09 03 Ø 31 

total 175 50 24 02 251 

É preciso, no entanto, considerar que alguns verbos encontram-se nas fronteiras 

mais ou menos fluidas dos processos. São verbos que, dependendo da leitura realizada, 

caracterizam-se como núcleo de processo material ou mental, material ou relacional. 

Tivemos, pois, de tomar decisões nos casos em que notamos oscilações de significados que 

redundam em diferentes produções de sentido. Supomos, inclusive, que essas oscilações 

sejam proveitosas para os CEB que, em alguns momentos, (a) afirmam e não se 

comprometem, (b) ordenam mas não fazem muita questão que se cumpra. 

(a) O Banco do Brasil e seus funcionários defendem os direitos humanos, os 

princípios de justiça social e o ecossistema.  

Defender é núcleo de um processo que pode ser categorizado como material ou 

mental. No segundo caso, evidencia que a atitude (processo mental) da instituição é 

favorável aos direitos humanos, os princípios de justiça social e o ecossistema. No 

primeiro, considera-se que a instituição desenvolve efetivamente (processo material) 

projetos em defesa dos direitos humanos e do ecossistema, ou ainda, que se nega em 

participar de projetos que firam os princípios de justiça social. 

(b) Evite dar tratamento preferencial a quem quer que seja por interesse ou 

sentimento pessoal. 

Dar  é núcleo de um processo material que se completa no escopo tratamento,  

ambos constituem-se nos itens da construção perifrástica dar tratamento qualificado pelo 
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adjetivo preferencial que apresenta uma polaridade negativa, pois contraria os princípios de 

justiça social que as instituições apregoam. É notório  que o cliente “cinco estrelas”  recebe 

um tratamento preferencial  (não cabe aqui nenhum julgamento de valor). Entre o pólo do 

interesse financeiro e o do valor da igualdade, o CEB “ordena” quando dispõe no 

imperativo Evite dar tratamento preferencial, mas o faz de modo “atenuado” pois, prefere a 

construção perifrástica que passa a ter polaridade positiva pelo emprego do imperativo 

evite. Peso muito maior existiria se ordenasse Trate todos os clientes de modo 

absolutamente justo, ou ainda, É proibido tratar o cliente de modo preferencial.  

Os processos materiais designam as condutas esperadas ou não esperadas do ator 

que, nos CEB, são os dirigentes, os administradores, os funcionários, terceiros contratados 

e a própria instituição. Além desse primeiro participante/argumento os processos materiais 

apresentam uma meta e, ocasionalmente explicita mais um participante, o beneficiário.  

No exemplo do CEB do Banco do Brasil, Articula os interesses e as necessidades da 

Administração Pública com os vários segmentos econômicos da sociedade. Banco do 

Brasil é o ator do processo material articula que tem como meta os interesses e as 

necessidades da Administração Pública  e como  beneficiário os vários segmentos da 

sociedade. 

Os processos materiais também podem ser considerados mais ou menos concretos. 

Os mais concretos, em menor número, ligam-se a metas específicas; os menos concretos, 

mais numerosos, a metas mais vagas.  

No exemplo do BNDES Utilizar, para fins estranhos às suas atividades 

profissionais, os equipamentos, meios de comunicação e instalações, colocados à sua 

disposição pelo Banco. O ator, o empregado, citado no enunciado normativo nuclear É 

vedado ao empregado do Sistema BNDES, é impedido de realizar o processo material 

“concreto” que se refere a uma meta bem específica os equipamentos, meios de 

comunicação e instalações.  

No exemplo da Nossa Caixa Na realização das respectivas atividades, os 

empregados devem utilizar os métodos e técnicas mais atualizados e consistentes, de forma 

a otimizar os resultados econômico-financeiros do Banco; o ator os empregados participa 

de um processo material menos concreto apesar de o verbo, núcleo do processo, ser o 
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mesmo do exemplo anterior, utilizar. Isso se deve ao fato de a meta os métodos e técnicas 

mais atualizados e consistentes não ser precisa.   

O principal processo relacional, o que apresenta como núcleo o verbo ser já foi 

apresentado no item anterior As seleções dos verbos e dos nomes. Vimos também que o 

verbo manter encontra-se na fronteira entre os processos materiais e relacionais. Outro 

verbo que pende ora para o processo material ora para o relacional é observar.  

No exemplo do CEB do Banco Itaú Observe os mais elevados padrões de 

honestidade e integridade o primeiro participante é o possuidor no processo relacional 

possessivo no modo atributivo, pois só possuindo os mais elevados padrões de honestidade 

e integridade poderá “observá-los”. 

Por último, os processos mentais como respeitar, valorizar e reconhecer são mais 

freqüentes no CEB do Banco do Brasil que, assumidamente, não apresenta normas de 

conduta preferindo expor suas ações e fazer uma apreciação sobre elas. O exemplo deixa 

bem claro que o enunciado apresenta um processo mental em que o primeiro 

participante/argumento o Banco do Brasil e seus funcionários é experienciador  e o 

segundo, os valores culturais e a importância das comunidades, fenômenos, 

respectivamente dos processos mentais respeitam  e reconhecem: O Banco do Brasil e seus 

funcionários respeitam os valores culturais e reconhecem a importância das comunidades.  

No entanto, ratificamos que ambos os processos respeitar  e reconhecer encontram-

se na fronteira com os processos materiais, restando ao analista, fundamentado no 

conhecimento acumulado nos estudos dos CEB das instituições e na comparação com seus 

projetos institucionais, a decisão de enquadrá-los apenas como “atitudes mentais” ou se as 

mesmas “concretizam-se” em “projetos materiais” mais concretos.  

3.4.2 Os processos nas predicações secundárias 

O núcleo de uma predicação secundária é um nome valencial – substantivo, adjetivo 

ou advérbio – que é completado por um ou dois complementos.  Tratamos dos substantivos 

deverbais ou deadjetivais, ou seja, das nominalizações para verificar esse tipo de expansão 

do sistema de transitividade. Não selecionamos os substantivos compartilhados por mais de 
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um CEB ou os que se referem especificamente a princípios e valores, ambos já tratados no 

início do capítulo.  

As listas das nominalizações exclusivas de cada CEB revelam a preferência de cada 

instituição na seleção de suas metáforas gramaticais que, pelo seu caráter mais vago, são 

ideais para apresentar, sem excesso de comprometimento, as “intenções” das instituições. O 

exemplo, a seguir, do CEB do Banco de Brasília, comprova que a instituição pode apoiar 

iniciativas mas não deixa claro quando ou onde serão apoiadas nem quais as que 

efetivamente receberão apoio, nem que tipo de apoio será dado.  

Apoio às iniciativas que resultem em benefícios e melhoria da qualidade de vida 

dos funcionários e seus familiares. 

O CEB do Banco do Brasil não compartilha dez nominalizações: aspirações, 

diversidade, empreendimentos, especulações, fornecimento, implementação, 

independência, inovação, legitimidade, reconhecimento. Novamente o caráter de vaguidão 

pode ser observado no exemplo:  

O Banco do Brasil e seus funcionários compartilham aspirações de 

desenvolvimento profissional, reconhecimento do desempenho e zelo pela qualidade de 

vida dos funcionários.  

Que os funcionários aspirem a uma ascensão em suas carreiras é perfeitamente aceitável, 

mas o papel da instituição  que também afirma aspirar ao desenvolvimento profissional dos 

funcionários  seria mais claro se o CEB declinasse, por exemplo, um projeto institucional 

ou uma área do banco que incentivasse esse desenvolvimento profissional.  

As nominalizações do CEB do BNDES são bem mais numerosas (selecionamos 

trinta) e mais específicas que as do CEB do Banco do Brasil: aplicabilidade, 

aprofundamento, aquisição(ões), assistência, atribuições, capacitação, comedimento, 

credibilidade, declaração, difusão, elevação, equilíbrio, identificação, intimidações, 

irregularidades, isenção, lucratividade, manifestações, ofertas, preocupações, pressões, 

prestação, procederes, procedimento, propaganda, providências, reciprocidade, resultado, 

transação, vedação(ões). O exemplo, a seguir, apresenta uma norma relativa  à prestação 

dos serviços que deve subordinar-se aos princípios éticos institucionais já citados no CEB o 

que fornece precisão à nominalização prestação dos serviços qualificada por adequada. 
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Agir consciente de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se 

materializam na adequada prestação dos serviços. 

São dezessete as nominalizações encontradas no CEB da Nossa Caixa: alterações, 

avanço, contribuição, correção, efetivação, esforços, execução, exigências, infrações, 

modernização, prevenção, recurso, responsabilidades, riscos, solução, utilidade, 

utilização. Apesar da falta de paralelismo observada entre as duas partes do enunciado que 

se ligam por intermédio de “bem como”, o exemplo do CEB da Nossa Caixa deixa claro 

que a instituição se previne especificamente contra crimes de lavagem de dinheiro.  

Deve ser evitado o estabelecimento de vínculos de qualquer natureza com 

organizações ou clientes cujas condutas não sejam compatíveis com padrões éticos e de 

responsabilidade, bem como contribuir para a prevenção de crimes de lavagem de 

dinheiro;  

Dezessete também é o número de nominalizações exclusivas do CEB do Banco 

Itaú: aplicação, atualidade, atualização, convicção, críticas, identidade, individualidade, 

liderança, opinião, oportunidades, pertinência, prejuízos, rentabilidade, sentimento, 

subsídios, valorização, violação. O CEB do Banco Itaú revela, por meio de algumas 

nominalizações, como a presente no exemplo a seguir, que, apesar de promover uma 

imagem ética, não deixa de lado o verdadeiro caráter de um banco que não sobrevive sem 

lucros.  

O compromisso com a satisfação de nossos Clientes deve refletir-se no respeito aos 

seus direitos e na busca por soluções que atendam a seus interesses, sempre em 

consonância com os objetivos de desenvolvimento e rentabilidade da Instituição. 

Consideramos essa atitude mais “ética” , ou seja, mais adequada à axiologia de uma 

instituição financeira que a apresentada pelo CEB do BNDES que apregoa que As 

preocupações do dia-a-dia com a eficiência, a competitividade e a lucratividade não 

podem prevalecer à Ética. 

Finalmente, doze nominalizações pertencem com exclusividade ao CEB do Banco 

de Brasília: abstenção, apoio, esforço, fortalecimento, iniciativa, inserção, prestação, 
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prioridade, proteção, receptividade, repasse, veiculação. No capítulo 1143,  já alertamos 

que o recurso da metáfora gramatical é empregado nesse CEB  para dar “nova roupagem” a 

alguns enunciados do CEB do Banco do Brasil. 

As nominalizações encontradas nos CEB, tanto as exclusivas quanto as 

compartilhadas, são núcleos dos processos das predicações secundárias. Seguindo a 

tendência dos processos das predicações principais, também nas predicações  secundárias, a 

maioria é constituída por (a) processos materiais representados por nominalizações 

deverbais. Poucas nominalizações deverbais são núcleos de (b) processos mentais. As 

nominalizações deadjetivais, em menor número, são núcleos de (c) processos relacionais.  

(a) No exemplo, O Banco do Brasil é ágil e fidedigno no fornecimento de 

informações aos acionistas.  fornecimento, derivado de fornecer, é núcleo do processo 

material na derivação secundária e pode ser assim desenvolvido: O Banco do Brasil 

fornece informações aos acionistas. 

(b) No exemplo, A Instituição tem a convicção de que, para se consolidar e 

desenvolver, deve partir de objetivos empresariais... convicção, derivado de convencer é 

núcleo do processo mental na derivação secundária e pode ser assim desenvolvido A 

Instituição está convencida de que... 

(c) No exemplo, Não sonegar à empresa informações obtidas no desempenho do 

cargo ou da função, que sejam de utilidade da mesma. utilidade, derivado de útil é núcleo 

do processo relacional na derivação secundária e pode ser assim desenvolvido: informações 

obtidas que sejam úteis à empresa. 

 O expressivo número de predicações secundárias encaixadas na predicação 

principal deve-se à necessidade de os CEB transmitirem um conteúdo ideacional denso e 

complexo, pois densas e complexas são todas as ações e atitudes das instituições financeiras 

envolvidas nos mais diversos tipos de operações rotineiras. De certa forma, também ajudam 

a camuflar objetivos maiores que certamente não são filantrópicos, apresentando na 

superfície construções como Assumir a integral responsabilidade.... Atendimento às 

solicitações do setor público com fidedignidade e tempestividade que são muito vagas.  

                                                 
143 Vide p. 182. 
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Chegamos à conclusão de que todos os CEB resolvem de modo satisfatório o 

estabelecimento da rede de significados do componente ideacional, o sistema de 

transitividade. Nesse registro, todos eles podem ser considerados exemplares do gênero 

código de ética. As representações de valores, princípios e normas que os CEB das cinco 

instituições criam são muito semelhantes. O que não é de se estranhar, pois pertencem ao 

mesmo campo social legitimado com uma axiologia própria e se preocupam em demonstrar 

que imagem mais “ética” que a deles dificilmente se encontra em outras instituições da 

esfera pública.  
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CONCLUSÃO GERAL 

Ao final de nossa pesquisa, é necessário registrar que o trabalho foi árduo na medida 

em que as dimensões do universo que pretendíamos abranger eram amplas. A questão da 

ética aplicada, tema da pesquisa, é apaixonante e atual. Outros percursos poderiam ter sido 

realizados para a solução dos problemas que levantamos. No entanto, afirmamos com 

convicção  que o caminho que escolhemos para a validação de nossas hipóteses, apesar de 

não ter sido o mais fácil, coaduna-se com nosso perfil de pesquisadora que se compraz em 

enfrentar obstáculos.   

Confirmamos a hipótese de que os códigos de ética das instituições financeiras 

preocupam-se com a promoção de uma imagem ética positiva perante os diversos 

segmentos da sociedade, elegendo princípios e valores que se aplicariam igualmente a 

qualquer grupo social voltado ao bem-estar de seus membros e de todos os que se ligam a 

ele.   Confirmamos também a hipótese de que a heterogeneidade dos textos dos códigos de 

ética bancários analisados não impede que se apresentem como exemplares do gênero 

código de ética, na medida em que editam princípios, valores e normas, valendo-se de 

registros condizentes de textualização, de modalização e de representação de princípios, de 

valores e de normas.  

Para a validação dessas hipóteses, estabelecemos os seguintes objetivos: apresentar 

o contexto em que se circunscrevem os códigos de ética; estabelecer parâmetros para o 

reconhecimento do estatuto genérico dos códigos de ética; e, finalmente, analisar as redes 

de significados nos níveis da mensagem, da interação e da representação dos textos de 

cinco códigos de ética bancários. 

Nosso primeiro objetivo foi atingido. O contexto em que se circunscrevem os 

códigos de ética  foi apresentado na medida em que traçamos desde o perfil da Federação 

que representa os bancos, das instituições bancárias cujos códigos analisamos e do próprio 

bancário, interlocutor direto dos códigos. Além disso, preocupamo-nos com a dimensão 

histórico-social, ao resgatar códigos antigos que mantêm laços com os códigos de ética 

profissionais e estudos sobre a Ética feitos por filósofos que discutiram a dimensão ética 

tanto do homem como indivíduo, como do pertencente a um grupo. Tivemos a felicidade de 
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conhecer uma pequena parte do universo do conhecimento representado por Aristóteles e 

por Kant que concordam que o homem deve sempre eleger o bem comum e possuir uma 

vontade que seja boa para alcançá-lo.  

As normas dos códigos antigos e os valores e princípios  discutidos por esses 

filósofos subsistem nos códigos de ética bancários?  Foi a primeira pergunta da pesquisa. 

Podemos afirmar que subsistem em parte. As sociedades antigas, bem menos 

complexas que as atuais, conduziam-se por códigos cujos mandamentos diretos, explícitos 

emanavam de uma instância superior que se apresentava na primeira pessoa, exigia a 

observância das leis, oferecendo proteção aos cumpridores e punindo os transgressores. 

Comportamentos indesejados eram previstos e interdições eram prescritas. Desejava-se 

uma conduta e uma injunção era prescrita. Tudo deve ter sido produto de muitas gerações, 

contudo preocupamo-nos aqui apenas com a última configuração textual que se apresenta  

de forma simples e direta.  

Os códigos antigos atenderam as necessidades de populações inteiras por muitos 

séculos; seu raio de influência era muito grande e a figura do legislador ocupava um lugar 

fora da esfera social, de tal forma que podia “vigiar” seus integrantes para recompensá-los 

ou puni-los. Se as leis eram justas e aplicadas de modo imparcial, ninguém podia se 

queixar. Se eram injustas  ou aplicadas de modo parcial, os que ousavam se rebelar eram 

sufocados. No entanto,  dentre os códigos, um se destaca pelo fato de ser sensível aos 

resultados causados pelas leis injustas. Trata-se do Código de Sólon comentado por 

Aristóteles. Sólon não era um legislador que se colocava fora da esfera sobre a qual 

legislava. Era um cidadão escolhido pelos demais para legislar em virtude da excelência de 

suas virtudes; mesmo assim, era falível e transitório porque era humano.  O grande 

progresso, pelo que pudemos observar, foi o homem chamar a si a responsabilidade por 

seus próprios atos ao escolher um semelhante para legislar que, por sua vez, escolhe  outros 

homens virtuosos para  compor o dicastério, ou seja, o tribunal de justiça. A partir de então, 

não apenas as cidades organizam suas leis tendo à frente um cidadão ou um grupo de 

cidadãos, mas toda organização fora da esfera privada, que era constituída basicamente pelo 

grupo familiar, também começa a legislar. 
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Atualmente, apesar de existirem legislações que atingem toda a sociedade, as 

instituições financeiras constituem-se em esfera social legitimada com prerrogativas para 

eleger valores e princípios que se coadunam com seus propósitos, mesmo que estejam 

exclusivamente ligados à administração do dinheiro.  O código de uma instituição dessa 

esfera a apresenta como detentora de valores, observadora de princípios e cobradora do 

cumprimento de normas de conduta de seus integrantes. A complexidade é grande na 

redação das normas dessa natureza, na medida em que o móbil de suas ações aparentemente 

não é nobre.  

Os valores não precisavam ser explicitados nos códigos antigos, pois eram inerentes 

aos princípios vazados em mandamentos de fazer ou de não fazer. Para que ressaltar a 

honestidade, a lealdade ou a integridade, se já se pressupunha que o homem que não 

transgride a lei é um “homem de princípios”? Mais objetiva e funcional era a expressão da 

interdição nesses códigos. Por exemplo, no Decálogo, dois dos mandamentos exigem o 

respeito à propriedade privada. Não roubar e Não cobiçar os bens alheios são duas 

proibições que alertam tanto o homem de caráter quanto o homem desprovido de uma 

vontade boa.  O primeiro não é ladrão, é um “homem de princípios”, mas pode desejar o 

que lhe falta, o que não é um mal em si. Segundo Aristóteles, o homem precisa ter ambição. 

A felicidade, alvo de todo ser humano, não pode ser completa sem os bens exteriores que 

devem ser instrumentos para o alcance de bens mais nobres. No entanto, a linha entre 

desejar a posse de bens e desejar o que o outro tem é muito tênue. Essa questão é 

apresentada nos códigos de ética bancários de modo diferente dos códigos antigos que 

preferem o caminho curto e direto da interdição com apresentação ou não de penas 

correspondentes. Os porta-vozes institucionais preferem, atualmente, proclamar que os 

funcionários agem ou devem agir de acordo com princípios e expressam, nos códigos, uma 

série de valores que compõe ou deve compor o perfil da instituição financeira e do 

bancário.   

Como o homem é um animal político, o que ele faz acaba afetando os que convivem 

com ele. Começando por ele próprio (nele habita a própria vontade), e se estendendo à sua 

família, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus superiores, sua empresa, seu país, seu 

planeta, enfim. A preocupação com a dimensão planetária aparece tanto nos Dez 
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Mandamentos quanto nos códigos que analisamos. O primeiro mandamento, que prevê a 

submissão de toda criatura a Deus, ordena:  

Amar a Deus sobre todas as coisas. 

Ora, todas as coisas engloba tudo o que existe na terra, nas águas e nos céus. A 

versão do Decálogo, no Antigo Testamento, versículo 8, diz:  

Não farás para ti escultura, nem imagem alguma de tudo o que há no alto 

do céu, ou embaixo da terra, ou que habita as águas de baixo da terra.  

Evidentemente, a preocupação cósmica se expressava a partir da supremacia de Javé 

sobre toda a natureza. Atualmente, a preocupação com o meio ambiente não se liga 

necessariamente  à divindade que impera sobre tudo e sobre todos. A consciência de que 

elementos vitais para a condição de vida na terra estão se deteriorando ou se esgotando 

atinge tal proporção que até os códigos de ética bancários a elegem como princípio 

institucional: 

No BRB, todos têm igualdade de tratamento e respeita-se a Constituição 

Federal, os Direitos Humanos, princípios de justiça social e da proteção do meio 

ambiente. 

O Banco do Brasil e seus funcionários defendem os direitos humanos, os 

princípios de justiça social e o ecossistema.  

É claro que o modo de dizer, os registros empregados, isto é, as construções e as 

seleções lexicais refletem a época em que se vive. Depreendemos isso, por exemplo, pela 

leitura dos códigos antigos cotejados com os códigos de ética atuais. Esses últimos são 

fruto de nosso tipo de vida, de nossas exigências, das complexidades de nossa época, das 

representações que temos das coisas, dos seres, das percepções que temos de nossa vida 

interior e exterior, por isso o modo atual de apresentar as normas de conduta 

necessariamente difere do modo de apresentá-las de épocas distantes.  
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Segundo Halliday, organizamos as representações do mundo exterior e interior por 

meio de uma rede de significados (o sistema de transitividade) que se organiza em 

processos materiais, relacionais, mentais, verbais, comportamentais e existenciais. 

Podemos estabelecer um paralelo entre esses processos e as normas de conduta que 

seguimos. Nosso “estar no mundo” pode ser também categorizado tendo em vista os vários 

processos. Agimos sobre nós mesmos, sobre nossos semelhantes, sobre todos os seres 

vivos, sobre todas as coisas. Criamos, destruímos, construímos, modificamos, subtraímos, 

acrescentamos, dividimos. Incontáveis interferências nossas são benéficas ou maléficas, 

mesmo quando deixamos de agir, estamos interferindo. Todas são representadas em língua 

pelos processos materiais.  

Nos códigos antigos, a preferência recai sobre os processos materiais que 

representam o que não se deve fazer, isto é, as interdições. A polaridade presente é 

predominantemente negativa. O sétimo mandamento Não roubar é um exemplo de 

imperativo categórico tão amplo que não apresenta nenhum alvo ou meta particular. Isso 

significa que a propriedade, palavra já empregada em nossa língua, desde o século XIV, na 

acepção de pertença ou direito legal de possuir algo, é considerada sagrada desde o Antigo 

Testamento, ou mesmo antes. O código de Hamurábi, dezoito séculos antes de nossa era, já 

prevê sanções para casos específicos de roubo, como atesta o exemplo:  

Se alguém rouba um boi ou uma ovelha ou um asno ou um porco ou um 

barco, se a coisa pertence ao Deus ou a Corte, ele deverá dar trinta vezes tanto; se 

pertence a um liberto, deverá dar dez vezes tanto; se o ladrão não tem nada para 

dar, deverá ser morto. 

Nos códigos de ética bancários, ressalta-se o padrão de conduta a ser seguido pelos 

funcionários. A polaridade predominante é essencialmente positiva. Nenhum porta-voz 

seleciona a palavra roubo ou ladrão para figurar no código. O número de vedações, 

geralmente, é menor e apresentada de tal forma que a negação não aparece nas construções 

dos processos materiais. 

Pensamos, percebemos, sentimos, somos experienciadores de fenômenos. Fazemos 

tudo isso em relação a nós mesmos e a tudo que nos rodeia sem que um fio de cabelo seja 
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arrancado ou que uma simples folha caia de uma árvore. Trata-se dos processos mentais. 

Mesmo nesse plano podemos transgredir. Acontece que muito do que se passa na vida 

mental pode, no momento seguinte, interferir na realidade exterior. Nesse sentido, os Dez 

Mandamentos reservam os dois últimos imperativos para regular nossos pensamentos:  

Não cobiçar a mulher do próximo. 

Não cobiçar os bens alheios.  

Além da evidência do poder patriarcal expresso em  a mulher do próximo - propriedade do 

marido - notamos que as intenções de se apoderar do alheio também são controladas. Na 

verdade, o roubo cometido e bem sucedido é aquele que passou primeiro por processos 

mentais meticulosos, ou seja, foi bem premeditado. Os processos mentais são raramente 

empregados nos códigos de ética bancários. O que se pensa, o que se sente não interessa. O 

que importa é que se aja de modo adequado e que não se faça o que não é permitido. 

A preocupação crucial de um banco é o dinheiro, palavra de origem latina 

(denarius, i) que circula entre nós desde o século XIII. Com ele, compramos bens, serviços, 

a força de trabalho do homem.   Movimentamos a economia de um país, movimentamos o 

mundo. Ele representa também uma tentação para o homem antigo ou moderno. 

Antigamente, eram correntes expressões como: dinheiro do sacristão, dinheiro de São 

Pedro, como se vê, é o profano convivendo com o sagrado. Usava-se dinheiro como milho, 

quando era muito, e dinheiro como sardinhas, quando era pouco. Hoje, o dinheiro pode ser 

conversível, corrente, em espécie. Podemos empatar dinheiro, nadar em dinheiro. Há 

também os que lavam dinheiro. Mesmo assim, a palavra dinheiro ou palavras relacionadas 

a ele são extremamente raras nos códigos de ética bancários. Por curiosidade, listamos os 

123 sinônimos que o Dicionário Houaiss acolhe: 

algum, arame, bagaço, bagalhoça, bagarote, bago, baguines, bagulho, bala, barro, 

bazaruco, bilhestre, bilhestro, bolsa, bomba, boró, borós, broça, brocha, cabedal, 

cacau, calique, cantante, capim, capital, caraminguá, carcanhóis, caroço, 

cascalho, cédula, changa, chapa, chavo, chelpa, cheta, china, chinfre, cobre, 

cobres, cominho, conques, contado, coscorrinho, cunfres, cunques, cuprém, erva, 
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estilha, falépia, felpa, ferros, fundos, gadé, gaita, gás, gimbo, grana, guines, 

guino, guita, jabaculê, jibungo, jimbo, jimbongo, jimbra, joão-da-cruz, lã, 

legume, lençol, luz, maco, maquia, marcaureles, marco, massa, metal, milho, 

moeda, mosca, mufunfa, música, narta, níquel, nota, numerário, numo, óleo, 

ouro, pacotes, parnau, parné, parneque, parni, parrolo, pasta, pataca, pataco, 

patacos, pecúnia, pecuniária, pelga, pila, pilcha, pilim, prata, quido, roço, tacho, 

taco, teca, tostão, tubos, tuncum, tusta, tusto, tutu, unto, vento, verba, vintém, 

zergulho, zinco. 

Certamente, nenhum desses termos circula nos códigos modernos. A preferência é pelas 

construções perifrásticas que suavizam  seu emprego, por exemplo, resultados econômico-

financeiros. A única ocorrência encontrada foi no código de ética da Nossa Caixa e refere-

se ao crime de lavagem de dinheiro:  

Deve ser evitado o estabelecimento de vínculos de qualquer natureza 

com organizações ou clientes cujas condutas não sejam compatíveis com padrões 

éticos e de responsabilidade, bem como contribuir para a prevenção de crimes de 

lavagem de dinheiro;  

Parece que as instituições são tão ciosas da gerência do dinheiro que não o esbanjam nem 

em seus códigos.  

Existe ainda outro processo do sistema de transitividade empregado nas 

representações do código de ética bancário: é o processo relacional. Relacionamo-nos com 

as coisas, com as outras pessoas. Pela palavra, temos o poder de integrar duas partes de um 

ser, podemos estabelecer uma relação entre duas entidades, atribuir qualidades a elas. 

Trata-se dos processos relacionais. Halliday afirma que o processo relacional diz que uma 

coisa é “alguma coisa a mais”. Somos honestos, as instituições têm princípios, o 

funcionário é proativo. Todos estes são exemplos de processos relacionais. Nos códigos de 

ética que analisamos, a maior parte deles ajuda a estabelecer uma imagem extremamente 

positiva da instituição. Um exemplo de cada código corrobora nossa afirmação: 

Entre os valores éticos que fundamentam suas relações, o Banco do Brasil e 

seus funcionários adotam os seguintes como prioritários e comuns a todos os 

relacionamentos: justiça, responsabilidade, confiança, civilidade e respeito. 
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O BNDES mantém um ambiente de trabalho adequado, um ambiente de 

trabalho adequado, visando ao bem-estar, à segurança, à higiene e à saúde, apoiando 

o comportamento ético e assegurando tratamento justo para seus colaboradores. 

A Ética é a ciência que estuda a moral e os costumes, sem no entanto, ser 

confundida com estes, e que estabelece um conjunto de princípios, normas e 

condutas visando alcançar a melhor forma de agir coletivamente. 

Nossa ação deve ser sempre marcada pela integridade, confiança e lealdade, 

bem como pelo respeito e valorização do ser humano, em sua privacidade, 

individualidade e dignidade. 

No BRB, todos têm igualdade de tratamento. 

 No entanto, quando confrontamos as asserções acima com a realidade que nos cerca 

e com dados fornecidos, por exemplo, pela imprensa, só podemos lamentar que não 

correspondam muitas vezes à verdade. No caso específico da igualdade de tratamento, 

dificilmente podemos acreditar que exista. Na Folha Dinheiro, às páginas B1 e B3, do dia 

24 de julho de 2005, Cíntia Cardoso apresenta o seguinte título para sua reportagem:  

Bancos são acusados de discriminação racial 

A repórter apresenta os dados coletados pelo Ministério Público do Trabalho confirmando 

que a composição racial dos quatro maiores bancos de São Paulo, dentre os quais se 

encontra o Banco Itaú, é de 92% de funcionários brancos e, apenas, 8% de negros. 

Inicia-se, atualmente, de acordo com as instituições bancárias, uma política de promoção de 

“diversidade”. Quando a diretora do Desenvolvimento de Pessoas do Itaú foi entrevistada, 

ela confirmou a existência de 6% de negros na administração central do banco. Mas que 

isso está sendo corrigido e que, nos novos pontos de negócio do banco, esse número chega 

a 30%. Que isso realmente aconteça, é o que esperamos. Afinal, palavras parecem não 

custar nada, pois são proferidas, ditadas e escritas com tanta facilidade como se tivessem 

apenas a gramatura da folha de papel. É triste perceber o modo leviano com que são 

tratadas palavras centenárias como honestidade, lealdade, confiança e imparcialidade. 
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De acordo com Kant, somos legisladores de nossa própria conduta. De que 

servem, então, os  códigos de ética? Bastaria ouvir a voz da consciência calcada na vontade 

boa, no caráter íntegro para que trilhássemos o caminho do bem. Nesse caso, seria 

necessária a elaboração de códigos de ética, se contêm normas que, de antemão, todo ser 

racional já conhece e sabe que deve seguir?  

Aristóteles, na Ética a Nicômaco, afirma que a virtude, a prudência e a sabedoria 

pertencem às almas cultas, aos corações bem nascidos e são seus verdadeiros prazeres. Se 

transportarmos sua visão da ética para os dirigentes de empresas que, em última instância, 

cuidam do dinheiro alheio, é fundamental que tenham uma conduta exemplar, capaz de 

orientar os subordinados em suas atividades diárias e disseminar entre eles a visão, valores 

e princípios da organização.  

O dirigente então deve ter a virtude ética por inteiro; pois sua tarefa é liderar 

e a razão lidera.144 

Inapelavelmente, a conduta que se espera, não apenas do bancário, mas, de modo 

geral, da classe-que-vive-do-trabalho é regulamentada pelos códigos de ética, todavia, 

independentemente das atitudes e dos comportamentos exigidos no exercício de sua 

profissão, ele precisa considerar-se primeiro como homem de bem. Langaro (1992:29-32) 

lembra que não se pode separar a personalidade do profissional de seu caráter como ser 

humano e apresenta conselhos de inspiração kantiana que adaptamos aqui: 

1) Não devemos agir contra a consciência: ela constitui a fonte subjetiva 

primária que deve nos orientar sempre. 

2) Devemos atender ao dever moral: os fins não justificam os meios. 

3) Devemos agir sempre com a consciência verdadeira: ela é a regra de nossas 

ações. 

4) Não se deve, jamais, agir com a consciência frouxa: ela conduz ao erro, ao 

farisaísmo, ao cinismo e ao prejuízo alheio. 

                                                 
144 Os Pensadores. Aristóteles  (1999:166)  
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5) É permitido agir com consciência provável, desde que tenham sido tomadas 

as cautelas necessárias, a prudência e o acurado exame do problema. 

Ao lado dos deveres, todo trabalhador deve ter assegurados seus direitos básicos, 

não importa a função que exerça, nem o lugar em que viva. A Terceira Parte da Declaração 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais  (1966) assegura: 

Artigo 7º - Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda 

pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem 

especialmente: 

1. Uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os trabalhadores:  

• um salário eqüitativo e uma remuneração igual por um trabalho de igual valor, 

sem qualquer distinção; em particular, as mulheres deverão ter a garantia de 

condições de trabalho não inferiores às dos homens e perceber a mesma 

remuneração que eles, por trabalho igual;  

• uma existência decente para eles e suas famílias, em conformidade com as 

disposições do presente Pacto;  

• Condições de trabalho seguras e higiênicas;  

• Igual oportunidade para todos de serem promovidos, em seu trabalho, à 

categoria superior que lhes corresponda, sem outras considerações que as de 

tempo, de trabalho e de capacidade;  

• O descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e férias 

periódicas remuneradas, assim como a remuneração dos feriados. 

Não duvidamos da necessidade do registro escrito de qualquer tipo de norma, 

mormente das criadas com a finalidade específica de orientar a conduta de profissionais da 

esfera das instituições financeiras que são obrigados a um confronto constante com a 

tecnologia que faz o papel de guardiã em empresas que se assemelham à prisão pan-óptica 

de Bentham145. No mundo visualmente asséptico das instituições financeiras que se 

                                                 
145 Jeremy Bentham (1748-1832) dedicou-se durante toda vida ao direito. Seu projeto era elaborar um código completo 
de leis perfeitas. No final da vida,  no Código Institucional, afirma que seu interesse, do começo ao fim da obra, é pelo 
alcance da felicidade de todos os indivíduos, possível pela observância das leis desse código. Para Bentham, a utilidade e 
a felicidade caminham juntas. (fonte: Dicionário de Ética e de Filosofia Moral, 2003.) 
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apresentam como templos de altares de mármore e aço escovado, os sacrários subterrâneos 

dos cofres vêm sendo substituídos pelos virtuais aos quais temos acesso, à parte que nos 

cabe, por meio de uma senha secreta. Os códigos de ética são a parte visível e de consumo 

“extra-muros” deste mundo cuja legislação de consumo “intra-muros”, só conhecida por 

seus funcionários e dirigentes, deve ser pesada e inexorável. Simples clientes, sem 

“estrelas”, sem privilégios, conhecemos dessas fortalezas o que nos permitem ver. Por 

exemplo, os códigos de ética que circulam em versão impressa ou eletrônica sobre os quais 

nos debruçamos. 

O segundo e o terceiro objetivos da pesquisa referem-se à constituição do código de 

ética bancário como gênero. Nesse sentido, estabelecemos paulatinamente os parâmetros 

para o reconhecimento do estatuto genérico dos códigos de ética. À medida que líamos 

criticamente os cinco códigos de ética que constituem o corpus (do Banco do Brasil, do 

BNDES, da Nossa Caixa, do Banco Itaú e do Banco de Brasília) e também os dois códigos 

de conduta (do Banco Central Europeu e do Banco Central de Portugal), que constituem o 

corpus de controle, fomos observando as estruturas multifuncionais mais freqüentes, a 

organização das diferentes redes de significados. Tínhamos, de antemão, como opção 

teórica a gramática de base funcionalista da linha de Halliday e a constituição do gênero 

pela teoria dos registros que Eggins organiza a partir da gramática sistêmico-funcional de 

Halliday. No entanto, a leitura exploratória do corpus indicou que apenas o registro do 

modo e o registro do campo dos textos dos códigos poderiam ser adequadamente analisados 

na perspectiva da gramática de Halliday que fornece subsídios para a análise adequada das 

redes de significados nos níveis da mensagem e da representação. Chegamos à conclusão 

que o registro do teor, ou seja do componente interpessoal, seria analisado com mais 

propriedade, se procurássemos apoio na lingüística da enunciação de linha francesa.  Dessa 

forma, incluímos ao aparato teórico as modalidades enunciativas locutivas como são 

tratadas por Charaudeau.    
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A partir desses posicionamentos teóricos, fomos organizando o “modelo” do código 

de ética que foi sendo confirmado na análise criteriosa das estruturas multifuncionais 

recorrentes que visualizamos no volume 2 da tese. Criamos quadros, a partir do texto dos 

cinco códigos do corpus que apresentam, pela ordem, a estrutura esquemática; a estrutura 

temática; as relações, interdependências e junções das orações; a configuração das 

modalidades enunciativas locutivas; as  modalidades enunciativas e os enunciados 

axiológicos e normativos; as relações entre a instituição bancária, os funcionários, outras 

instituições e os vários segmentos da sociedade; a transitividade: os processos na primeira 

parte dos códigos; e a transitividade: relações, interdependências e junções no interior das 

orações.  

Registramos que nossa  tarefa de rastrear as diversas redes de significados dos três 

componentes metafuncionais não foi fácil. Foi um trabalho exaustivo de estudo teórico e 

análise simultânea do corpus que exemplifica toda a fundamentação e depois se mostra 

inteiro nos quadros. Ao mesmo tempo que visualizamos as recorrências nas seleções das 

mais diversas estruturas multifuncionais tomamos conhecimento do que era original, 

específico e que individualiza cada um dos códigos.  

Só, então, foi possível responder à segunda pergunta da pesquisa: Há entre os 

códigos de ética bancários uma homogeneidade mínima de organização textual que permita 

enquadrá-los como gênero? 

A resposta é afirmativa. Os exemplares que analisamos pertencem ao gênero código 

de ética. Cada um, é verdade, tem o seu estilo que acaba por individualizá-lo; todos, no 

entanto, organizam-se de modo mais ou menos uniforme quanto às estruturas esquemática e 

temática que foram cotejadas com o corpus de controle, o Código de Conduta do Banco 

Central de Portugal e o Código de Conduta do Banco Central Europeu. Todos também 

tratam de princípios, valores e normas de conduta específicos dessa atividade profissional. 

Quanto ao componente textual, identificado pelo modo como o próprio texto se 

configura, verificamos que há mais constâncias que diferenças entre os códigos analisados. 
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Alguns optam por não dar título às partes que compõem a estrutura do texto, no entanto, a 

leitura de seu conteúdo corrobora que os grandes temas tratados são semelhantes aos outros 

códigos.   

Chegamos à conclusão que o lugar de maior liberdade que o gênero código de ética 

propicia e que individualiza cada instituição é o componente interpessoal. São as redes de 

significados criadas pela seleção de itens lingüísticos que modalizam o que se diz, ou seja, 

as modalidades dos atos alocutivos, elocutivos e delocutivos, as responsáveis pela 

identidade que cada instituição deseja imprimir em seu código de ética.  

Finalmente, o conteúdo ideacional, ou seja, as representações de cada código, 

coaduna-se perfeitamente com o que se espera de instituições bancárias que precisam 

elencar princípios, valores, normas de conduta específicos de seu campo de atuação, mas 

que não podem  entrar em choque com os princípios de justiça social. O emprego de 

nominalizações, nesse sentido, tem um papel decisivo em todos os códigos. 

Sabemos que o resultado de nosso esforço pode parecer fragmentado. Justificamos 

que o exame de cada componente de cinco textos para encontrar as freqüências que 

justificassem sua inclusão como exemplares de um gênero só pôde  ser feito, no percurso 

que escolhemos, deixando à mostra o que na metáfora do tear é a montagem da tela (texto 

como mensagem), o trabalho do tecelão (texto como interação) e os fios que ele recebe para 

tecer (texto como representação). 

Por último, perguntamos: será que vale a pena o estudo de códigos de ética 

profissionais?  

A resposta é sim. Quando, como analistas da linguagem verbal, fundamentamo-nos 

na gramática sistêmico-funcional e na lingüística da enunciação, passamos a ter a 

convicção de que teríamos embasamento para uma análise, ainda que não aprofundada, 

visto que escolhemos a exploratória e ampla da estrutura e do funcionamento dos textos dos 

códigos, primeiro passo para análises futuras de cada componente. Verificamos também 
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que o modelo que propomos pode ser usado em outros gêneros da modalidade escrita 

formal. 

Quando procuramos desenhar o cenário dos códigos, revelando em linhas gerais 

como o homem tem legislado e regulado sua vida nas mais diversas esferas sociais e como, 

por trás disso, sempre existiu um arcabouço representado pela própria ética, não pudemos 

fechar os olhos e tapar os ouvidos para o que acontece no mundo de hoje. Os princípios , os 

imperativos categóricos direcionados para o bem coletivo ainda comandam o agir em 

sociedade? Cultivamos em nossa vivência diária valores que se coadunem com esses 

princípios? Ou o homem do novo milênio só se conduz na esteira das normas prescritas por 

temer, os dirigentes, a execração pública; a classe-que-vive-do-trabalho, a perda de seu 

ganha-pão? 
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CÓDIGO DE HAMURÁBI1 

PRÓLOGO  

Quando o alto Anu, Rei de Anunaki e Bel, Senhor da Terra e dos Céus, determinador dos 

destinos do mundo, entregou o governo de toda humanidade a Marduk... quando foi pronunciado o 

alto nome da Babilônia; quando ele a fez famosa no mundo e nela estabeleceu um duradouro reino 

cujos alicerces tinham a firmeza do céu e da terra - por esse tempo de Anu e Bel me chamaram, a 

mim, Hamurábi, o excelso príncipe, o adorador dos deuses, para implantar a justiça na terra, para 

destruir os maus e o mal, para prevenir a opressão do fraco pelo forte... para iluminar o mundo e 

propiciar o bem-estar do povo. Hamurábi, governador escolhido por Bel, sou eu, eu o que trouxe a 

abundância à terra; o que fez obra completa para Nippur e Durilu; o que deu vida à cidade de Uruk; 

o que supriu água com abundância aos seus habitantes;... o que tornou bela a cidade de Borsippa;... 

o que enceleirou grãos para a poderosa Urash;... o que ajudou o povo em tempo de necessidade; o 

que estabeleceu a segurança na Babilônia; o governador do povo, o servo cujos feitos são 

agradáveis a Anunit”. 

II - CRIMES DE FURTO E DE ROUBO, REIVINDICAÇÃO DE MÓVEIS 
8º - Se alguém rouba um boi ou uma ovelha ou um asno ou um porco ou um barco, se a coisa 

pertence ao Deus ou a Corte, ele deverá dar trinta vezes tanto; se pertence a um liberto, deverá dar 

dez vezes tanto; se o ladrão não tem nada para dar, deverá ser morto. 

III - DIREITOS E DEVERES DOS OFICIAIS, DOS GREGÁRIOS E DOS VASSALOS EM GERAL, 
ORGANIZAÇÃO DO BENEFÍCIO 

27º - Se um oficial ou um gregário foi feito prisioneiro na derrota do rei, e em seguida o seu 

campo e o seu horto foram dados a um outro e este deles se apossa, se volta a alcançar a sua aldeia, 

se lhe deverá restituir o campo e o horto e ele deverá retomá-los. 

IV - LOCAÇÕES E REGIMEN GERAL DOS FUNDOS RÚSTICOS, MÚTUO, LOCAÇÃO DE CASAS, DAÇÃO 
EM PAGAMENTO 

42º - Se alguém tomou um campo para cultivar e no campo não fez crescer trigo, ele deverá 

ser convencido que fez trabalhos no campo e deverá fornecer ao proprietário do campo quanto trigo 

exista no do vizinho. 

V - RELAÇÕES ENTRE COMERCIANTES E COMISSIONÁRIOS 
102º - Se um negociante emprestou dinheiro a um comissionário para suas empresas e ele, no 

lugar para onde se conduz, sofre um dano, deverá indenizar o capital ao negociante. 

 

VI - REGULAMENTO DAS TABERNAS (TABERNEIROS PREPOSTOS, POLÍCIA, PENAS E TARIFAS) 
108º - Se uma taberneira não aceita trigo por preço das bebidas a peso, mas toma dinheiro e 

o preço da bebida é menor do que o do trigo, deverá ser convencida disto e lançada n’água. 

                                                 
1 http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/hamurabi.htm 
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VII - OBRIGAÇÕES (CONTRATOS DE TRANSPORTE, MÚTUO)  PROCESSO EXECUTIVO E SERVIDÃO 
POR DÍVIDAS 

112º - Se alguém está em viagem e confia a um outro prata, ouro, pedras preciosas ou outros 

bens móveis e os faz transportar por ele e este não conduz ao lugar do destino tudo que deve 

transportar, mas se apropria deles, dever-se-á convencer esse homem que ele não entregou o que 

devia transportar e ele deverá dar ao proprietário da expedição cinco vezes o que recebeu. 

VIII - CONTRATOS DE DEPÓSITO 
122º - Se alguém dá em depósito a outro prata, ouro ou outros objetos, deverá mostrar a uma 

testemunha tudo o que dá, fechar o seu contrato e em seguida consignar em depósito. 

XI - ADOÇÃO, OFENSAS AOS PAIS, SUBSTITUIÇÃO DE CRIANÇA 
188º - Se o membro de uma corporação operária, (operário) toma para criar um menino e lhe 

ensina o seu ofício, este não pode mais ser reclamado. 

XIII - MÉDICOS E VETERINÁRIOS; ARQUITETOS E BATELEIROS (SALÁRIOS, HONORÁRIOS E 
RESPONSABILIDADE) CHOQUE DE EMBARCAÇÕES 

218º - Se um médico trata alguém de uma grave ferida com a lanceta de bronze e o mata ou 

lhe abre uma incisão com a lanceta de bronze e o olho fica perdido, se lhe deverão cortar as mãos. 

XIV - SEQUESTRO, LOCAÇÕES DE ANIMAIS, LAVRADORES DE CAMPO, PASTORES, OPERÁRIOS. 
DANOS, FURTOS DE ARNEZES, DÁGUA, DE ESCRAVOS (AÇÃO REDIBITÓRIA, RESPONSABILIDADE 
POR EVICÇÃO, DISCIPLINA) 

282º - Se um escravo diz ao seu senhor: “tu não és meu senhor”, será convencido disso e o 

senhor lhe cortará a orelha. 

EPÍLOGO 

As justas leis que Hamurábi, o sábio rei, estabeleceu e (com as quais) deu base estável ao 

governo ... Eu sou o governador guardião ... Em meu seio trago o povo das terras de Sumer e Acad; 

... em minha sabedoria eu os refreio, para que o forte não oprima o fraco e para que seja feita 

justiça à viúva e ao órfão ... Que cada homem oprimido compareça diante de mim, como rei que 

sou da justiça. Deixai-o ler a inscrição do meu monumento. Deixai-o atentar nas minhas 

ponderadas palavras. E possa o meu monumento iluminá-lo quanto à causa que traz, e possa ele 

compreender o seu caso. Possa ele folgar o coração (exclamando) “Hamurábi é na verdade como 

um pai para o seu povo; ... estabeleceu a prosperidade para sempre e deu um governo puro à terra. 

Quando Anu e Enlil (os deuses de Uruk e Nippur) deram-me a governar as terras de Sumer e Acad, 

e confiaram a mim este cetro, eu abri o canal. Hammurabi-nukhush-nish (Hamurabi-a-abundância-

do-povo) que traz água copiosa para as terras de Sumer e Acad. Suas margens de ambos os lados 

eu as transformei em campos de cultura; amontoei montes de grãos, provi todas as terras de água 

que não falha ... O povo disperso se reuniu; dei-lhe pastagens em abundância e o estabeleci em 

pacíficas moradias. 
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O DECÁLOGO2 

1 Moisés convocou todo o Israel, e disse-lhe: Ouve, ó Israel, as cerimônias e as ordenações, 
que eu hoje intimo aos teus ouvidos: e aprendei-as, e ponde-as em prática. 

2 O senhor nosso Deus fez um pacto conosco em Horeb. 

3 Não fez este pacto com nossos pais, mas conosco,  que somos e vivemos hoje. 

4 Falou-nos face a face no monte, no meio do fogo. 

5 E eu fui, naquele tempo, o intérprete e o mediador entre o Senhor e vós, para vos anunciar 
as  suas palavras, porque vós temestes aquele fogo, e não subistes ao monte. Ora ele disse: 

6 Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão: 

7 Não terás em minha presença deuses estranhos. 

8 Não farás para ti escultura, nem imagem alguma de tudo o que há no alto do céu ou 
embaixo da terra, ou que habita as águas debaixo da terra. 

9 Não as adorarás, nem lhes prestarás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, 
que castigo a iniqüidade dos pais sobre os filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me 
aborrecem,  

10  e que uso de misericórdia por muitos milhares com aqueles que me amam e guardam os 
meus preceitos. 

11 Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; porque não ficará impune aquele que 
tomar o seu nome por uma coisa vã. 

12 Observa o dia de sábado, para o santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. 

13  Seis dias trabalharás, e farás todas as tuas obras. 

14 O sétimo dia é o dia do sábado, isto é, o dia do descanso do Senhor teu Deus; Não farás 
nele trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, 
nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu;  nem o forasteiro que está dentro de tuas 
portas: para que  o teu escravo e a tua escrava descansem como tu. 

15 Lembra-te que também serviste no Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão 
poderosa e braço estendido. Por isso te mandei que observasses o dia de sábado. 

16 Honra teu pai e tua mãe, como te  mandou o Senhor teu Deus, para viveres longo tempo, e 
para seres bem sucedido na terra que o Senhor teu Deus está para te dar. 

17 Não matarás. 

18  Não cometerás adultério. 

19 Não furtarás. 

20 Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 

21 Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a  sua casa, nem o seu campo, nem o seu 
servo, nem a sua serva,  nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. 

                                                 
2 Bíblia Sagrada (1989:189-190) – Edições Paulinas 
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22  Estas palavras disse o Senhor a toda a vossa multidão sobre o monte, do meio do fogo e 

da nuvem e da escuridão, com voz forte, sem juntar mais nada; e as escreveu em duas tábuas de 
pedra, que me entregou. 

23 Mas, depois que ouvistes a voz do meio das trevas, e vistes arder o monte, vós todos os 
príncipes das tribos e os anciãos viestes ter comigo, e dissestes: 

24 Eis que o Senhor, nosso Deus, nos mostrou a sua majestade e a sua grandeza; ouvimos a 
sua voz do meio do fogo, e experimentamos hoje que, falando Deus ao homem, o homem ficou 
com vida. 

25 Por que morreremos pois nós, e este grande fogo nos devorará? Porque se tornarmos a 
ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. 

26 Que é o homem, qualquer que seja, que possa ouvir a voz de Deus vivo, que fala do meio 
do fogo, como nós o ouvimos, e possa viver?  

27Aproxima-te antes tu, e ouve tudo o que o Senhor nosso Deus te disser; e (depois) no-lo 
dirás, e nós ouvindo cumpri-lo-emos. 

28Tendo ouvido isto o Senhor, disse-me: Eu ouvi o som das palavras que este povo te disse; 
em tudo falaram bem. 

29 Quem dera que eles tivessem tal espírito, que me temessem, e guardassem em todo o 
tempo todos os meus mandamentos, para que fosse bem a eles e a seus filhos para sempre? 

30 Vai e dize-lhes: Voltai para as vossas tendas. 

31 Tu, porém, fica aqui comigo, e eu te direi todos os meus mandamentos, e cerimônias, e 
ordenações, que lhes ensinarás, para que as observem na terra, que lhes hei de dar em possessão. 

32 Guardai, pois, e fazei o que o Senhor Deus vos mandou; não declinareis nem para a direita 
nem para a esquerda, 

33 Mas andai pelo caminho, que o Senhor Vosso Deus vos prescreveu, para que vivais e vos 
suceda bem, e para que os vossos dias se prolonguem na terra cuja posse obtereis. 

 
O CATECISMO DE WESTMINSTER3 

Ao lado da releitura dos Dez Mandamentos autorizada pela Igreja Católica, existe a releitura da 
Igreja Reformada, o Catecismo de Westminster que apresenta uma análise dos Dez Mandamentos, à luz de um 
modelo de perguntas. Em alguns mandamentos são apresentadas razões, isto é, por que ou para que se deve 
cumpri-los, já outros são enunciados sem apresentação de justificativa para seu cumprimento.  

Para o primeiro tipo, as perguntas são quatro, a saber: 

1. Qual é o mandamento? 

2. Que exige o mandamento? 

3. Que proíbe o mandamento? 

4. Qual é a razão anexa ao mandamento? 

Para o segundo tipo, é eliminada a quarta pergunta. 

Como exemplo de cada tipo de enunciado, selecionamos o terceiro e  sexto mandamentos: 

Terceiro mandamento: “ NÃO TOMARÁS O NOME DO SENHOR TEU DEUS EM VÃO, porque o 
Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu 
Deus ”. 

P. 1. Qual é o terceiro mandamento? 

R. O terceiro mandamento é: “Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por 
inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu Deus”. 

                                                 
3 www.cacp.org.br/breve_catecismo_de_westminster.htm 
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P. 2. Que exige o terceiro mandamento? 

R. O terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras 
e obras de Deus. 

P. 3. O que proíbe o terceiro mandamento? 

R. O terceiro mandamento proíbe toda a profanação ou abuso das coisas por meio das quais Deus se faz 
conhecer. 

P. 4. Qual é a razão anexa ao terceiro mandamento? 

R. A razão anexa ao terceiro mandamento é que, embora os transgressores deste mandamento escapem do castigo 
dos homens, o Senhor nosso Deus não os deixará escapar do seu justo juízo. 

Sexto mandamento:  “NÃO MATARÁS ”. 

P. 1. Qual é o sexto mandamento? 

R. O sexto mandamento é: “Não matarás”. 

P. 2. Que exige o sexto mandamento? 

R. O sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. 

P. 3. Que proíbe o sexto mandamento? 

R. O sexto mandamento proíbe o tirar a nossa própria vida, ou a do nosso próximo injustamente, e tudo 
aquilo que para isso concorre. 

CÓDIGO DE BOM-TOM4 

No que se refere à introdução propriamente dita que, por sinal, é longa (vinte páginas), procuramos 
destacar trechos que estabelecem o papel que se confere o autor, J. I. Roquette, um cônego, que instala um 
enunciador do código: um aristocrata, pai de dois jovens, Eugênia e Teófilo, seus enunciatários, representantes de 
uma geração que Roquette quer “civilizar”. 

INTRODUÇÃO 
(…) A sociedade tem também sua gramática, que é necessário estudar, e os que desprezam suas regras, se não 
levam palmatoadas, ou outro qualquer castigo, são olhados como homens sem educação, e muitas vezes rejeitados 
de seu seio. E como nem sempre me podereis ter ao vosso lado para vos advertir do que deveis fazer em tais e tais 
casos, quero dar-vos por escrito algumas regras de civilidade e de bem viver, que vos serão úteis em todo o curso 
de vossa vida. (…) Ensinar-vos-ei tudo que deveis saber para vos apresentardes dignamente em qualquer 
sociedade, assim portuguesa como francesa. E não penseis que estas regras são arbitrárias: não, meus filhos, são 
outras tantas leis que é mister observar; eu as encontrei escritas em livros, e rigorosamente observadas nas 
sociedades e no trato do mundo. (…). A civilidade, ou para falar uma linguagem mais moderna, a polidez não é 
outra coisa senão a manifestação, a prova visível, e por assim dizer palpável, da bondade de cada qual que deve 
sempre transluzir no trato do mundo. É a moeda cunhada com o metal precioso composto das virtudes amáveis que 
encerram os corações generosos. (…) 
“Se a verdadeira polidez vem do coração”, como há pouco vos disse, ficai sabendo que “para ser polido é mister 
ser bom.” 

DOS JOGOS E JOGADORES 
Bem quisera, eu, meu filho, que não pegasses nunca em cartas, e que nem as conhecesses; porém, para fazer a 
vontade a alguns amigos e parentes de idade, ou porque às vezes falta um parceiro, é indispensável que um 
mancebo bem criado saiba jogar. Porém, toma a firme resolução de nunca jogares o que chamam “jogos de parar” 
ou “de dado”; e ainda que instem contigo para que o faças, responde decididamente que não, e tem palavra; todos 
aprovarão a tua firmeza em resistir a um divertimento em que nenhum lugar têm a razão e o juízo, senão a 
temeridade e o acaso. 

DOS CRIADOS 
A caridade e a humanidade para com os que nos servem é a primeira e a principal recomendação que tenho a fazer-vos.  
Não exijais nunca de vosso criado nenhum serviço repugnante e ascoroso. (…) 
Não interrompais sem motivo importante, e que vossos criados conheçam, suas comidas e horas de dormir;  (…)  

J.I.Roquette (1997) 

                                                 
4 ROQUETTE, J.I. Código de Bom-tom, ou, Regras da civilidade e de bem viver no século XIX. Org. Lilia Moritz 
Schwarcz. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
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HISTÓRICO DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS 

O BANCO DO BRASIL5 

O passado do Banco do Brasil reflete a maioria dos problemas e dos sucessos socioeconômicos por 

que passou nosso país a partir do início do século XIX. Em linhas gerais, com informações recolhidas de um 

extenso texto retirado do site da instituição, eis o histórico do banco. 

O alvará de criação, datado de 12 de outubro de 1808, apresenta como objetivo facilitar os meios e 

os recursos de que as rendas reais e as públicas necessitarem para socorrer às despesas do Estado. Assim o 

primeiro Banco do Brasil foi instituído intencionalmente como organização comercial autônoma. As notas 

emitidas pelo banco circulavam no Rio de Janeiro e as suas emissões cobriam os déficits orçamentários 

provocados pela manutenção de uma corte numerosa e pela política externa expansionista de Dom João VI, 

cujo retorno a Portugal em 1821, levando consigo as reservas metálicas do Banco, legou uma situação 

financeira alarmante para o herdeiro do trono.  Em 1828, o Banco estava falido e a oposição exigiu sua 

extinção imediata.  

A discussão sobre a conveniência de criar o segundo Banco do Brasil recomeçou em 1853, depois 

do discurso de Dom Pedro II perante a Assembléia Legislativa: Recomendo-vos a criação de um banco 

solidamente constituído, que dê atividade e expansão às operações do comércio e da indústria. Nas 

circunstâncias que já nos achamos, semelhante instituição é elemento indispensável de nossa organização 

econômica. 

O Banco do Brasil, no início da República, passou a se chamar Banco da República dos Estados 

Unidos do Brasil por ocasião da fusão com o Banco dos Estados Unidos do Brasil, decretada por Rui Barbosa, 

então Ministro da Fazenda, em dezembro de 1890. 

O terceiro e atual Banco do Brasil surgiu em 1905, quando uma crise bancária levou  o Banco da 

República dos Estados Unidos do Brasil à beira da falência. Recebeu, então, apoio do Tesouro Federal que 

comprou aproximadamente 1/3 das ações da nova instituição, ficando sob controle direto da União.  

Em 1945, o banco já contava com 259 agências distribuídas pelo território nacional e status de 

mais importante estabelecimento de crédito em funcionamento no País.  

No governo de Juscelino Kubitschek, respondendo aos novos desafios do desenvolvimento 

econômico, o Banco do Brasil duplica seu capital social – antiga reivindicação dos acionistas – para duzentos 

milhões de cruzeiros.  

Além da especialização de instituições por linhas de crédito, o fato mais relevante da Lei de Reforma 

Bancária, de 1964 foi a criação do Banco Central do Brasil, como gestor da política monetária, cujas 

diretrizes eram determinadas pelo Conselho Monetário Nacional. Foram atribuídas ao Banco Central funções 

antes executadas pelo Banco do Brasil e pela Sumoc: emissão de moeda, controle do redesconto e dos 

depósitos de reservas obrigatórias, regulação das atividades bancárias, financeiras e dos capitais estrangeiros.  

A primeira crise do petróleo, na segunda metade da década de 1970, gerou um período de 

instabilidade econômica. Mesmo assim, o Banco do Brasil continuou com a política de expansão de suas 

operações no País e no exterior, constituindo-se num dos principais instrumentos do Governo para a 

superação dos desequilíbrios originados pelo choque do petróleo na agropecuária, na exportação e na energia.  
                                                 
5 www.bancodobrasil.com.br 
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A segunda crise do petróleo, em 1979, marcou o início de uma fase em que o crescimento da economia se 

tornou mais lento e instável. A inflação tomou uma tendência crescente que acabou por desaguar em níveis 

hiperinflacionários.  

A aceleração da inflação, no final de 1985, forçou o governo a instituir um novo plano de 

estabilização, o Plano Cruzado que se baseou no congelamento dos preços, dos salários e do câmbio, na 

desindexação da economia, na criação de um novo padrão monetário, o cruzado, e no aumento de taxas de 

juros para conter a demanda.  

Em 1987, o banco inicia a ocupação do novo espaço de mercado, com a criação da financeira, da 

empresa de leasing, da corretora de seguros e da administradora de cartões de crédito. Esse ano também 

marcou  o início das atividades da Fundação Banco do Brasil, que passou a centralizar as atividades de apoio 

às áreas científica, tecnológica e social.  

O início de 1990 foi marcado pelo Plano Collor que aumentou ainda mais o grau de distorção 

existente na economia com o congelamento de depósitos de clientes e de parte do capital de giro das 

instituições financeiras.  

O Plano Real, de 1994, caracterizou-se por aumento no nível de taxas de juros e sobrevalorização do 

câmbio e destacou-se ainda por não se basear em controle e tabelamento de preços. As novas condições de 

baixa inflação e aumento do nível de inadimplência levaram a uma situação de crise no sistema financeiro, 

tornando clara a situação de insolvência de diversos bancos, tanto privados quanto estaduais.. 

Em termos de redução de custos, entre 1995 e 1996, racionalizou-se a rede de dependências, com redução de 

seu número em 541 unidades, das quais 170 eram agências; redução de porte de muitas outras e diminuição 

do número de funcionários em 34 mil, representando o rompimento do modelo de relações trabalhistas até 

então existente. Ao final de 1996, eram 85 mil funcionários e 4.443 pontos de atendimento, dos quais 2.931 

eram agências.  

O Banco do Brasil funciona hoje como uma sociedade de economia mista, ou seja, pessoa jurídica 

de direito privado, configurando-se como um banco comercial, apesar de exercer uma série de atividades não 

pertinentes a instituições desse tipo. Compete-lhe, entre outras atribuições: a) receber, a crédito do Tesouro 

Nacional, o produto da arrecadação de tributos ou de rendas federais, bem como o produto das operações de 

crédito da União; b) realizar os pagamentos e os suprimentos necessários à execução do Orçamento Geral da 

União; c) adquirir e financiar estoques de produção exportável; d) executar a política de preços mínimos dos 

produtos agropastoris; e e) ser o agente pagador e recebedor fora do país.  

O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES6 

O BNDES, desde sua criação, tem como missão tornar o Brasil um país mais justo e competitivo. É 

o que afirma o seu site. O próprio nome da instituição já descreve sua função. Passamos a apresentar 

resumidamente as informações recolhidas na Internet. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, ex-autarquia federal criada 

pela Lei nº1.628, de 1952, foi enquadrado como uma empresa pública federal, com personalidade jurídica de 

direito privado e patrimônio próprio, em 1971. Vincula-se ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior e tem como objetivo apoiar empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento do 

                                                 
6 www.bndes.gov.br 
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país. Desta ação resultam a melhoria da competitividade da economia brasileira e a elevação da qualidade 

de vida da sua população.  

A partir de 1990, a privatização tornou-se parte integrante das reformas econômicas iniciadas pelo 

Governo. A magnitude e escopo da privatização foram significativamente ampliados. A seguir os principais 

resultados de 1990 a 1996. 

Triênio de 1990/1992: Criação do Plano Nacional de Desestatização – PND.  Total de 18 

desestatizações. Arrecadados US$ 4 bilhões. 

Biênio de 1993/1994: Total de 15 desestatizações. Arrecadados US$ 4,5 bilhões. 

Biênio de 1995/1996: Criação do Conselho Nacional de Desestatização – CND. Ampliação do 

PND. Total de 19 desestatizações. Arrecadados US$ 5,1 bilhões.Inicia-se uma nova fase do PND, em que os 

serviços públicos são transferidos ao setor privado. A agenda inclui os setores de eletricidade e concessões na 

área de transporte e telecomunicações, o que acrescenta aos objetivos do PND a melhoria da qualidade dos 

serviços públicos prestados à sociedade brasileira, através do aumento dos investimentos a serem realizados 

pelos novos controladores. 

O BNDES continua financiando os grandes empreendimentos industriais e de infra-estrutura tendo 

marcante posição no apoio aos investimentos na agricultura, no comércio e serviço e nas micro, pequenas e 

médias empresas, e aos investimentos sociais direcionados para a educação e saúde, agricultura familiar, 

saneamento básico e ambiental e transporte coletivo de massa.  

Suas linhas de apoio contemplam financiamentos de longo prazo e custos competitivos, para o 

desenvolvimento de projetos de investimentos e para a comercialização de máquinas e equipamentos novos, 

fabricados no país, bem como para o incremento das exportações brasileiras. Contribui, também, para o 

fortalecimento da estrutura de capital das empresas privadas e desenvolvimento do mercado de capitais.  

O BNDES considera de fundamental importância, na execução de sua política de apoio, a 

observância de princípios ético-ambientais e assume o compromisso com os princípios do desenvolvimento 

sustentável.  

Para chegar a 50 anos de atuação marcante na história do Brasil, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social teve de pôr em prática, desde a sua criação, dois conceitos básicos: 

planejamento e decisão. Com a necessidade de implantar seus projetos, o Banco sempre teve à sua frente 

personalidades com capacidade de perceber as necessidades do País e liderar os processos de transformação. 

É o que afirma a instituição. 

CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO: NOSSA CAIXA, NOSSO BANCO7 

No dia 22 de março de 1917, a Caixa Econômica do Estado, na Capital, iniciava suas atividades 

com um depósito no valor de um conto de réis, efetuado pelo estudante Paulo Francisco de Andrade Arantes, 

de 15 anos, natural de Batatais, filho do Presidente do Estado Altino Arantes. A partir de então, não parou de 

crescer. São as seguintes as transformações mais importantes da vida da instituição. 

Em 1935, as Caixas Econômicas se transformam em autarquia, passando a constituir um único 

instituto “semi-autônomo”, com economia e patrimônio próprios, denominado Caixa Econômica do Estado de 

São Paulo. Em 1951, a lei nº 1.164 reúne todas as Caixas Econômicas, autônomas e anexas, em uma única 

                                                 
7 www.nossacaixa.com.br 
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entidade autárquica, denominada Caixa Econômica do Estado de São Paulo. Em 1971, a Caixa Econômica 

do Estado de São Paulo se transforma em Sociedade Anônima. Em 1990, em Banco Múltiplo com o objetivo 

de propiciar maior agilidade, lucro e poder de competição à instituição, fatores essenciais ao cumprimento de 

suas metas.  

No entanto, perante o mercado, apresentava uma reduzida disponibilidade de produtos e serviços 

para seus clientes, principalmente pessoas jurídicas, perdendo importante espaço na disputa do mercado 

financeiro. Isso vai ocasionar em 1994 um déficit de liquidez da ordem de R$ 360 milhões, recorrendo a 

empréstimos junto ao Banco Central e, diariamente, ao mercado interbancário.  

A reestruturação se inicia em 1995 quando a Nossa Caixa implanta uma política de Recursos 

Humanos para adequar seu quadro de funcionários à nova realidade do mercado, investindo em treinamento e 

no bem-estar dos profissionais, para um melhor desempenho. Implementa uma reforma operacional, 

racionalizando o trabalho e melhorando a oferta de produtos e serviços aos clientes.  

Em 2001, Nossa Caixa é escolhida, por duas vezes consecutivas, como a melhor instituição 

financeira do Brasil, na categoria Banco Público, conforme pesquisa encomendada pela revista Conjuntura 

Econômica e publicada na edição de maio/2002. Em 

2004, a Nossa Caixa está entre as dez maiores instituições financeiras do País, atuando basicamente 

no estado de São Paulo. A Nossa Caixa é uma instituição que está entre os 5 maiores bancos do Brasil em 

depósitos totais, e entre as 10 maiores instituições por ativos totais, o que significa estar disputando o mercado 

em igualdade de condições com as maiores instituições financeiras.  

BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.8 

O Banco Itaú Holding Financeira S.A. , que passamos a denominar “Banco Itaú S.A.” foi fundado 

em 1945, tendo sua origem no Banco Central de Crédito, depois Banco Federal de Crédito. Após um período 

de crescimento interno de quase 20 anos, com a modernização do sistema financeiro brasileiro deflagrada 

pelo governo federal o Itaú Holding ingressou num período de fusões, sendo a primeira delas entre o Banco 

Federal de Crédito e o Banco Itaú S.A. Seguiram-se as fusões com o Banco Sul Americano e com o Banco da 

América. Esse período se estendeu entre 1964 e 1969.  

 A década de 70 foi um período de rápido crescimento não só pela expansão interna, mas pelas 

sucessivas aquisições dos Bancos Aliança, Português do Brasil e União Comercial. No final dessa década o 

Itaú Holding deu os primeiros passos para sua atuação internacional, com a abertura das agências de New 

York e Buenos Aires.  

Na década de 80, o conturbado ambiente político e econômico do país aconselhava o retorno ao 

crescimento interno. O Itaú Holding adquiriu apenas um pequeno banco, o Pinto de Magalhães. No final da 

década, foi um dos primeiros a transformar-se em banco múltiplo, formalizando juridicamente sua 

organização interna que já assim se delineara desde os anos 70. Nessa década, entretanto, o Itaú Holding 

estabeleceu-se firmemente como “Banco Eletrônico”, evidenciando sua prioridade à tecnologia de ponta. 

Na década de 90, teve início um novo ciclo organizacional, que se delineou a partir das 

modificações do ambiente competitivo externo e de uma nova liderança interna, ciclo esse que se estende até 

o presente momento. Sucessivamente, formou-se a nova infra-estrutura que daria base não só a um novo 
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período de forte expansão interna como de total segmentação mercadológica. Em meados da década de 90, 

tem início uma nova fase de expansão por meio de aquisições e alianças. De 1997 a 2001, numa bem sucedida 

seqüência de participações em leilões de privatização de bancos estaduais, o Itaú Holding adquire o Banerj 

(Rio de Janeiro),o Bemge (Minas Gerais), o Banestado (Paraná) e o BEG (Goiás).  

Em 2002, o Banco Itaú S.A. anunciou também uma reorganização societária, que culminou na 

criação do Banco Itaú Holding Financeira S.A., instituição financeira que incorporou, em 24 de março de 

2003, a totalidade das ações do Banco Itaú S.A., que assim tornou-se sua subsidiária integral. 

BANCO DE BRASÍLIA S.A9 

De acordo com o site da instituição, e conservando seu tom encomiástico, o BRB é uma sociedade 

de economia mista, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal, foi criada em dezembro de 

1964, obtendo, do Banco Central do Brasil, autorização para funcionar em julho de 1966. Com sua criação 

pretendia-se dotar o Distrito Federal de um agente financeiro que possibilitasse captar recursos necessários 

para o desenvolvimento da região. O BRB tem por característica ser um banco recolhedor e fazer o 

pagamento dos salários de todos os seus funcionários. Assim paga desde o trocador de ônibus aos servidores 

das Secretarias de Educação, Saúde e Segurança, passando pela Fundação Educacional, Fundação Hospitalar, 

entre outras. 

Em 1986 teve sua denominação alterada de Banco Regional de Brasília S.A. para Banco de Brasília 

S.A., permanecendo a sigla BRB. Em 1991 transformou-se em banco múltiplo com as seguintes carteiras: 

Carteira Comercial, Carteira de Câmbio, Carteira de Desenvolvimento e Carteira Imobiliária.  

Desenvolvendo suas atividades com aproximadamente 1800 funcionários, o BRB atua como 

principal provedor de serviços bancários para o Governo do Distrito Federal, administrando recursos de suas 

empresas e recebendo todos os seus impostos e taxas. Além disso, os servidores do governo local recebem 

seus salários por intermédio do BRB. 

São mais de 100 Pontos de Atendimento, contando também com lojas de seguros e várias lojas de 

conveniência, isto sem mencionar os mais de 600 equipamentos de auto-atendimento que fazem do 

atendimento do BRB um dos mais completos e capilarizados no Distrito Federal e que conta ainda com 

representações nos principais estados da região sudeste brasileira - São Paulo, Rio de Janeiro - e no estado de 

Goiás.  

O BRB oferece um leque de produtos e serviços em condições tão competitivas quanto os dos 

melhores bancos do varejo comercial que atuam em território nacional, tendo como um dos principais pontos 

de competitividade o estreito relacionamento com a sua clientela e com a sociedade do Distrito Federal. Em 

Brasília seus principais concorrentes são o Banco do Brasil, Banco Real e o Itaú, segundo maior banco 

privado do Brasil. 
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CORPUS  

CÓDIGO DE ÉTICA DO BANCO DO BRASIL 

O Código de Ética do Banco do Brasil sistematiza os valores essenciais praticados pelo Conglomerado nos 
relacionamentos com os diversos segmentos da Sociedade.  
Propicia a disseminação e o compartilhamento desses valores, nos âmbitos interno e externo, e estimula a 
reflexão sobre o exercício profissional responsável. Possibilita, também, o contínuo aperfeiçoamento das 
Normas de Conduta Profissional e um elevado padrão ético à Organização.  
O Banco do Brasil valoriza a reflexão ética como forma de aprimorar comportamentos e atitudes e considera 
o funcionário seu legítimo representante, reconhecendo-o como seu agente ético por excelência.  
Seus funcionários pautam suas ações pelos valores contidos neste Código e pelas Normas de Conduta 
Profissional da Empresa.  
Entre os valores éticos que fundamentam suas relações, o Banco do Brasil e seus funcionários adotam os 
seguintes como prioritários e comuns a todos os relacionamentos: justiça, responsabilidade, confiança, 
civilidade e respeito.  
O exercício compartilhado dos princípios deste Código sustenta o sucesso duradouro do Banco do Brasil e 
consolida a imagem de empresa ética que pauta sua atuação não apenas nos preceitos legais do negócio 
bancário mas, sobretudo, em reconhecidos valores sociais. 

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. Apóiam ações 
desenvolvimentistas e participam de empreendimentos direcionados à melhoria das condições sociais da 
população.  
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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.  

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 DO BNDES 

Introdução 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES é uma empresa pública federal que tem 
por missão contribuir para o desenvolvimento econômico e social do País. Essa característica eleva o grau de 
responsabilidade de seus administradores e empregados quanto à lisura e transparência na condução dos 
negócios da Instituição. 
Os princípios éticos e as normas de conduta consubstanciados no Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, no 
Código de Conduta da Alta Administração Federal e neste Código aplicam-se a todos os administradores e 
empregados do BNDES e de suas Subsidiárias, BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial 
de Financiamento Industrial - FINAME. 
A Ética é o ideal de comportamento (procedimento moral) que orienta o ser humano, em relação aos seus 
semelhantes, a decidir entre o bom e o mau (o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e 
o inoportuno, o honesto e o desonesto), visando ao bem comum, à honra e à tradição dos serviços públicos. A 
Ética é o arcabouço da Instituição, aí compreendidos a Empresa e os seus empregados. 
Os procederes morais em sociedade e na empresa são, por vezes, imperceptíveis. As preocupações do dia-a-
dia com a eficiência, a competitividade e a lucratividade não podem prevalecer à Ética. O comportamento 
moral orienta o teor das decisões (o que devo fazer) e o processo para a tomada de decisão (como devo fazer). 
O empregado, em sua atividade, deve observar os regulamentos internos da Empresa e o código ético da 
categoria profissional a que estiver vinculado. Ele, diante do imprevisto, deve estabelecer sempre o equilíbrio 
entre a conduta e a finalidade em seu comportamento, de modo a consolidar a moralidade do ato 
administrativo. 
São intrínsecos o compromisso ético do empregado e o comportamento ético da Empresa para a qual ele 
trabalha. O BNDES - como ente da Administração Pública Federal indireta - e seus empregados devem 
obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 
O BNDES mantém um ambiente de trabalho adequado, visando ao bem-estar, à segurança, à higiene e à 
saúde, apoiando o comportamento ético e assegurando tratamento justo para seus colaboradores. 
Da mesma forma, seu compromisso é garantir que as informações pessoais, inclusive médicas e sobre 
benefícios, sejam restritas ao próprio empregado e ao pessoal responsável pela guarda, manutenção e 
tratamento desses dados. 
A Administração incentiva o diálogo permanente com os empregados visando ao aprofundamento e à difusão 
dos princípios éticos, mediante programas, materiais de treinamento e outros recursos, e assegura que os 
sistemas, as políticas e os procedimentos operacionais e administrativos adotados estejam de acordo com as 
diretrizes éticas do BNDES. 
Na sua relação com a sociedade, a Instituição, ancorada no proceder ético, apóia as ações estimuladoras do 
exercício da cidadania e o desenvolvimento dos valores éticos. 
É fundamental, para o aperfeiçoamento do compromisso ético, que as normas do Código sejam aplicadas, 
também, ao servidor público ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista, requisitado 
para prestar serviços no Sistema BNDES, aos empregados das empresas de prestação de serviços de natureza 
permanente, temporária ou excepcional. 
A Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES - FAPES e o Condomínio do Edifício de Serviços 
do Rio de Janeiro - EDSERJ devem, igualmente, recomendar aos seus empregados o cumprimento das 
normas do Código. 
O Código de Ética do BNDES, adiante apresentado, se constitui, assim, ao mesmo tempo, num compromisso 
individual, coletivo e institucional. 

CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS DO SISTEMA BNDES 
Capítulo I - Disposição Preliminar 
Art. 1º. Este Código prescreve os padrões de conduta profissional exigidos dos empregados do Sistema 
BNDES, assim entendidos os empregados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES e suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento 
Industrial (FINAME), estabelece deveres e vedações e disciplina a constituição e atuação da Comissão de 
Ética Profissional. 
Parágrafo único. As normas deste Código também se aplicam ao servidor público ou empregado de empresa 
pública ou sociedade de economia mista requisitado para prestar serviços no Sistema BNDES. 
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Capítulo II - Da Conduta Profissional 
Art. 2º. São exigidos dos empregados do Sistema BNDES os seguintes padrões de conduta profissional: 
I – Agir com integridade, competência, dignidade e ética quando lidarem com o público, clientes, colegas e 
membros dos demais órgãos públicos; 
II – Atuar e encorajar colegas e clientes a atuar profissionalmente de forma ética e de modo a assegurar 
credibilidade à instituição; 
III – Buscar a manutenção e a elevação da sua competência técnica e contribuir para a capacitação de todos na 
Instituição, procurando sempre atingir o melhor resultado global para a Empresa; 
IV – Pautar seu comportamento profissional pela isenção no julgamento e pelo comedimento nas suas 
manifestações públicas. 
Capítulo III - Dos Deveres 
Art. 3º. São deveres dos empregados do Sistema BNDES, sem prejuízo daqueles estabelecidos na 
Consolidação das Leis do Trabalho e nas normas adotadas pela Administração do Sistema BNDES: 
I – Adotar princípios e padrões compatíveis com a responsabilidade pública e social do Banco em todas as 
decisões, atitudes e atividades profissionais. 
II – Agir consciente de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada 
prestação dos serviços; 
III – Exercer suas atribuições de forma honesta, leal e justa; 
IV – Tratar de forma cortês colegas, clientes e terceiros e respeitar sua privacidade, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação; 
V – Resistir a eventuais pressões e intimidações de beneficiários, interessados e outros, que visem obter 
quaisquer favores ou vantagens indevidos, por meio de ações imorais, ilegais ou antiéticas; 
VI – Relacionar-se com o cliente de forma estritamente profissional, preservando a isenção necessária ao 
desempenho das suas funções; 
VII – Guardar sigilo sobre as operações, bem como sobre as informações ainda não tornadas públicas, do 
Sistema BNDES, seus clientes, prestadores de serviços e fornecedores, das quais tenha conhecimento por sua 
atuação profissional; 
VIII – Encaminhar à Gerência Executiva de Administração de Recursos Humanos – GERHU declaração 
informando qualquer transação com títulos, ações ou outros produtos financeiros, emitidos por companhias 
abertas ou fechadas, cujo valor seja igual ou superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais), observado o disposto no 
inciso V do Artigo 4º, a seguir. 
IX – Dar ciência à Comissão de Ética Profissional, de que trata o Capítulo V, de quaisquer atividades ilegais, 
irregulares ou contrárias à ética, de que tenha conhecimento. 
Parágrafo único. A Comissão de Ética Profissional guardará sigilo quanto à identidade do empregado que 
cumprir o dever estabelecido no inciso IX deste artigo. 
Capítulo IV - Das Vedações 
Art. 4º. É vedado ao empregado do Sistema BNDES: 
I – Utilizar-se do cargo ou função para intimidar colegas com a finalidade de obter favores pessoais ou 
profissionais; 
II – Solicitar, sugerir ou receber vantagens de qualquer espécie, utilizando o nome do BNDES, o cargo ou a 
função na obtenção de benefícios pessoais ou para terceiros; 
III – Fazer uso de informação privilegiada, obtida no exercício profissional, em benefício próprio ou de 
terceiros, na realização de negócios de qualquer natureza; 
IV – Estabelecer relações comerciais ou profissionais com empresas que façam parte da carteira de clientes do 
Sistema BNDES, bem como seus acionistas controladores e empresas do mesmo grupo econômico; 
V – Adquirir ou alienar quaisquer títulos, ações ou outros produtos financeiros, emitidos por companhias 
abertas ou fechadas, à exceção daqueles realizados através de fundos de investimento ou daqueles em que 
tenha sido cumprida uma carência mínima de 12 (doze) meses decorridos entre a data de aquisição e da 
respectiva venda; 
VI – Receber, em razão de suas atribuições, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, inclusive 
convites de caráter pessoal para viagens, hospedagens e outras atrações, salvo de autoridades estrangeiras, nos 
casos protocolares em que houver reciprocidade. 
VII – Prejudicar, deliberadamente, a reputação de outros empregados, cidadãos, entidades e empresas; 
VIII – Usar de artifícios para dificultar o exercício de direitos por qualquer pessoa física ou jurídica; 
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IX – Permitir que empatias ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com os colegas e o público 
em geral; 
X – Exercer quaisquer atividades profissionais conflitantes com o exercício do cargo ou função ou 
incompatíveis com o horário de trabalho; 
XI – Compactuar com irregularidades, não tomando as providências pertinentes quando da identificação do 
fato; 
XII – Intermediar, inclusive enquanto licenciado, serviços com o BNDES e/ou suas Subsidiárias, ou mesmo 
indicar quem o faça, principalmente os de assistência técnica e consultoria. 
XIII – Envolver-se em operações do Sistema BNDES com empresas em que seja sócio ou mantenha relações 
de parentesco (cônjuge, ascendente, descendente) com os acionistas. 
XIV – Utilizar, para fins estranhos às suas atividades profissionais, os equipamentos, meios de comunicação e 
instalações, colocados à sua disposição pelo Banco. 
§ 1º. As dúvidas quanto à aplicabilidade do disposto no inciso V deverão ser encaminhadas à Comissão de 
Ética Profissional, de que trata o Capítulo V; 
§ 2º. A vedação de que trata o inciso V deste artigo não compreende as aquisições efetuadas em ofertas 
públicas registradas na Comissão de Valores Mobiliários – CVM; 
§ 3º. Não são considerados presentes, para os fins do inciso VI deste artigo, os brindes que não tenham valor 
comercial, ou que sejam distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, 
divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais, ou datas comemorativas, que não ultrapassem o valor 
unitário de R$ 100,00 (cem reais). Os presentes acima desse valor que, por qualquer motivo, não possam ser 
devolvidos, serão preferencialmente incorporados ao patrimônio do BNDES e/ou suas Subsidiárias, ou 
doados ao Comitê da Cidadania dos Funcionários do Sistema BNDES para serem alienados e o produto 
revertido para entidades assistenciais sem fins lucrativos. 
§ 4º. As vedações de que tratam os incisos VI e XII, aplicam-se igualmente aos terceiros de relação pessoal ou 
de família (cônjuge, ascendente ou descendente) do empregado. 
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CÓDIGO DE ÉTICA DA NOSSA CAIXA 

A Nossa Caixa vem empreendendo esforços no sentido de manter suas atividades e procedimentos, em 
conformidade com as normas externas e com os melhores padrões do mercado financeiro. 
Trata-se de um trabalho de melhoria contínua, focado na Missão da Empresa, que foi definida com a 
contribuição de todos os funcionários: 
“Ser uma Instituição Financeira moderna e eficiente, buscando permanentemente a excelência no atendimento 
ao público, através de produtos e serviços de qualidade, e contribuir para o desenvolvimento social e 
econômico, garantindo o acesso da população aos meios financeiros.”  
A Missão é importante para nortear os princípios e padrões que orientam as práticas das pessoas dentro de 
uma Organização, pautadas nos seus valores.  
Visando promover elevados padrões éticos em todos os níveis funcionais, foi elaborado o Código de Ética 
para a Nossa Caixa, a partir de valores sugeridos com a participação de diversas áreas do Banco, atendendo 
inclusive as exigências de resolução do BACEN. Este código deverá pautar toda e qualquer ação da Nossa 
Caixa, através de seus dirigentes e empregados. 

Conceito 
A ética é a ciência que estuda a moral e os costumes, sem no entanto, ser confundida com estes, e que 
estabelece um conjunto de princípios, normas e condutas visando alcançar a melhor forma de agir 
coletivamente.  
Em uma empresa a ética visa não só ao estabelecimento de um melhor convívio social, mas à manutenção do 
alto conceito da instituição junto à sociedade. 
“A ética diz ao homem como e dentro de que parâmetros ele deve agir. As técnicas determinam o que ele 
deve fazer”.  

Objetivos Gerais 
A Nossa Caixa, na condição de instituição financeira vinculada à administração indireta do Estado de São 
Paulo, terá todas as suas relações internas e externas norteadas pelo presente Código de Ética. Este Código 
dispõe sobre os padrões éticos de conduta que deverão nortear todas as suas atividades, além dos 
regulamentos internos do Banco, que são de conhecimento de todos os empregados.  

Capítulo I 
- Dos Fundamentos Éticos 
Toda e qualquer ação da Nossa Caixa através de seus dirigentes e empregados, bem como de terceiros que 
exerçam atividades em seu nome ou prestem serviços em suas dependências, observará os princípios 
definidos pela Constituição do Estado, para a administração pública, quais sejam:  
Legalidade  
Impessoalidade  
Moralidade  
Transparência  

Capítulo II 
- Princípios de Conduta Institucional 
A Nossa Caixa no relacionamento com os diversos setores da sociedade terá suas posições e ações baseadas 
nas seguintes disposições:  
Pautar suas ações pelo respeito às regras de mercado e pela legislação bancária;  
Manter um relacionamento respeitoso com as entidades representativas de classe e buscar a solução de 
eventuais conflitos através da negociação;  
Oferecer serviços bancários confiáveis e de qualidade que atendam às necessidades do público e do mercado;  
Garantir sigilo em suas operações de cunho bancário e cumprir sempre as condições previamente pactuadas;  
Não participar de situações ou conceder benefícios de cunho ilícito, abusivo ou anti-social;  
Manter consonância com os códigos de ética e conduta estabelecidos por entidades de classe com as quais se 
relaciona.  
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Capítulo III 
- Princípios Éticos Funcionais  
Os dirigentes e empregados, em qualquer área de atuação ou de atividades na Nossa Caixa, observarão as 
seguintes disposições:  
Ser guardião do sigilo e das informações/opções estratégicas do Banco;  
Exercer a função de preposto da organização nos estritos termos da legislação vigente e de suas normas 
internas;  
Ter conduta ética condizente com as responsabilidades do cargo e função que exerce;  
Não sonegar à empresa informações obtidas no desempenho do cargo ou da função, que sejam de utilidade da 
mesma;  
Assumir a integral responsabilidade decorrente de atos praticados no exercício do cargo ou da função;  
Empregados que exercem funções técnicas dentro do Banco devem pautar-se por uma atuação dentro dos 
princípios éticos de sua atuação;  
Gerir com probidade e austeridade as atividades da Nossa Caixa, integrados em equipe, de acordo com as 
políticas definidas pelo Conselho de Administração e/ou Diretoria Executiva;  
Todos os funcionários devem estar engajados na busca permanente da eficiência no atendimento a seus 
clientes e usuários de serviços, preservando assim, a imagem da Nossa Caixa;  
Os empregados devem sentir-se livres para dar sugestões e fazer reclamações, sempre que isso possa reverter 
em benefícios para a empresa;  
Na realização das respectivas atividades, os empregados devem utilizar os métodos e técnicas mais 
atualizados e consistentes, de forma a otimizar os resultados econômico-financeiros do Banco;  
Deve ser evitado o estabelecimento de vínculos de qualquer natureza com organizações ou clientes cujas 
condutas não sejam compatíveis com padrões éticos e de responsabilidade, bem como contribuir para a 
prevenção de crimes de lavagem de dinheiro;  
A divulgação da publicidade do Banco deve ser pautada por princípios de conduta estabelecidos por códigos 
do setor, além de considerar os direitos do consumidor e possibilitar-lhe o maior número de informações 
possíveis;  
Todos devem se engajar na manutenção da imagem que possuímos junto ao público: honestidade, integridade, 
seriedade, solidez, confiabilidade, cordialidade e responsabilidade;  
A ética deve ser a tônica de nossas relações com clientes, parceiros, fornecedores e concorrentes;  
Deve ser mantido o bom relacionamento com as demais unidades da empresa, com o fito de proporcionar 
perfeita sinergia entre as áreas, colaborando para a execução eficaz de todas as atividades;  
O Banco deve apresentar um padrão de atendimento, de tal forma que possa se tornar um dos seus principais 
atrativos;  
A comunicação tanto com o cliente interno quanto com o cliente externo deve pautar-se por princípios de 
simplicidade, honestidade e gentileza;  
Quaisquer informações que devam ser veiculadas ao público devem ser previamente checadas e analisadas de 
acordo com padrões estabelecidos pela unidade competente, de forma a proporcionar dados confiáveis e auto-
explicativos, atendendo plenamente às necessidades dos clientes;  
A modernização e o avanço tecnológicos devem ser buscados, mantendo, contudo, a cordialidade e 
integridade no trato com os clientes;  
O Banco deve pautar sua atuação no mercado de tal forma a assumir riscos que não comprometam sua 
performance, bem como fazer gestão permanente sobre o grau de risco de exposição dos recursos de seus 
clientes;  
Na efetivação de operações devem ser levados em consideração aspectos gerais de respeito à cidadania e aos 
direitos dos cidadãos;  
Deve zelar para que as funções de operacionalização, controles e liquidações estejam segregadas de forma a 
evitar eventuais fraudes ou erros operacionais, bem como não permitir a utilização de informações 
privilegiadas em benefício próprio ou de terceiros;  
O compromisso maior da instituição deve ser o de possibilitar, continuamente, a consecução de sua missão, a 
saber: “Ser uma instituição financeira moderna e eficiente, buscando permanentemente a excelência no 
atendimento ao público, através de produtos e serviços de qualidade, e contribuir para o desenvolvimento 
social e econômico, garantindo o acesso da população aos meios financeiros”. 
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Capítulo IV 
-Disposições Complementares Do Comitê de Ética 
As eventuais infrações ao presente Código de Ética serão examinadas por um Comitê de Ética, conforme 
disposto no MIP Estrutura Organizacional, Capítulo V - Regulamento de Comitês. 
Composição e Funcionamento A composição do Comitê de Ética está definida no MIP Estrutura 
Organizacional, Capítulo V - Regulamento de Comitês, item 3.2. 
- Das Decisões do Comitê de Ética 
O Comitê de Ética é um Órgão consultivo da Presidência, a quem cabe analisar e julgar as questões que lhe 
forem submetidas, recomendando correção de conduta ou sanções disciplinares, cabendo recurso de suas 
conclusões à Diretoria Executiva: 
Dirigentes Estatutários: As questões que envolvam dirigentes estatutários serão analisadas pelo Conselho de 
Administração. 
Direito de Defesa: A qualquer pessoa, indicada ao Comitê de Ética como infratora deste Código de Ética, 
caberá defesa nos termos do regulamento de pessoal. 
Capítulo V 
- Das Alterações 
Caberá à Diretoria Executiva propor alterações ao presente Código, mediante envio de propostas ao Conselho 
de Administração.  

Capítulo VI 
- Das Vigências 
O presente Código de Ética entrou em vigor na data de 27.06.2000, a partir de sua aprovação pelo Conselho 
de Administração da Nossa Caixa.  
®1917-2003 Banco Nossa Caixa S.A. 
Todos os direitos reservados. 
   
Código de Ética10 
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.  

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. 
 

                                                 
10 Novo código de ética que substitui o que analisamos, publicado recentemente. 
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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. 
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. 
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 

Código de Ética 
O Código de Ética da CAIXA  é o balizador e conta com o compromisso moral dos empregados da CAIXA, 
proporcionando elevado padrão de comportamento ético capaz de assegurar, em todos os casos, a lisura e a 
transparência dos atos praticados na condução dos negócios, em sinal de respeito à sociedade.  
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CÓDIGO DE ÉTICA DO BANCO ITAÚ S.A. 

INTRODUÇÃO  
Os princípios éticos que orientam nossa atuação também fundamentam nossa imagem de empresa sólida e 
confiável. 
Este Código de Ética reúne as diretrizes que devem ser observadas em nossa ação profissional para atingirmos 
padrões éticos cada vez mais elevados no exercício de nossas atividades. Reflete nossa identidade cultural e 
os compromissos que assumimos nos mercados em que atuamos. 
ABRANGÊNCIA  
Este Código de Ética aplica-se a todos os administradores e funcionários do Banco Itaú S.A., e das empresas 
por ele controladas. 
PRINCÍPIOS GERAIS 
A Instituição tem a convicção de que, para se consolidar e desenvolver, deve partir de objetivos empresariais 
e princípios éticos precisos que sejam compartilhados pelos administradores e Funcionários da Empresa. 
Somos uma Instituição que atua no mercado financeiro visando ao desenvolvimento contínuo, à liderança de 
performance e à satisfação dos nossos clientes. Está entre nossos objetivos mais importantes mantermos a 
reputação de empresa sólida e confiável, consciente de nossa responsabilidade social e empresarial, que 
persegue resultados de forma honesta, justa, legal e transparente. 
Nossa ação deve ser sempre marcada pela integridade, confiança e lealdade, bem como pelo respeito e 
valorização do ser humano, em sua privacidade, individualidade e dignidade. Repudiamos qualquer atitude 
guiada por preconceitos relacionados a origem, raça, religião, classe social, sexo, cor, idade, incapacidade 
física e quaisquer outras formas de discriminação. 
Acreditamos na importância da responsabilidade social e empresarial, como Empresa comprometida com as 
comunidades em que atua, e que tal responsabilidade é exercida plenamente quando contribuímos com ações 
em prol do desenvolvimento do Brasil. 
Administradores e funcionários devem ter o compromisso de zelar pelos valores e pela imagem da Instituição, 
de manter postura compatível com essa imagem e esses valores e de atuar em defesa dos interesses dos 
clientes e da Empresa. A busca pelo desenvolvimento da nossa Empresa deve se dar com base nesses 
princípios, com a confiança de que nossas ações são guiadas pelos mais elevados padrões éticos e estrito 
respeito à legalidade. 
INTEGRIDADE PROFISSIONAL E PESSOAL 
Empregue, no exercício das suas funções, a mesma atitude que qualquer pessoa honrada e de caráter íntegro 
empregaria na relação com outras pessoas e na administração dos seus próprios negócios. 
Atue sempre em defesa dos melhores interesses da Instituição, mantendo sigilo sobre negócios e operações da 
Empresa, assim como sobre os negócios e informações de seus clientes. 
É fundamental que suas atitudes e comportamentos reflitam sua integridade pessoal e profissional e não 
coloquem em risco sua segurança financeira e patrimonial ou a da Empresa. 
Avalie cuidadosamente situações que possam caracterizar conflito entre os seus interesses e os da Empresa 
e/ou conduta não aceitável do ponto de vista ético - mesmo que não causem prejuízos tangíveis à Instituição. 
Em particular, NÃO são aceitáveis as seguintes condutas: 
Relações comerciais, na condição de representante da Instituição, com empresas em que você, ou pessoas de 
seu relacionamento familiar ou pessoal, tenham interesse ou participação - direta ou indireta, sem autorização 
do superior hierárquico, no nível mínimo de Gerente de Divisão ou equivalente.  
Manter relações comerciais particulares, de caráter habitual, com clientes ou fornecedores. Relações 
comerciais eventuais com clientes ou fornecedores não são proibidas, mas devem ser comunicadas 
previamente, por escrito, ao seu superior.  
A inadimplência em seus negócios pessoais. 
Usar seu cargo, função ou informações sobre negócios e assuntos da Instituição ou de seus clientes, para 
influenciar decisões que venham a favorecer interesses próprios ou de terceiros. 
Aceitar ou oferecer, direta ou indiretamente, favores ou presentes de caráter pessoal, que resultem de 
relacionamento com o Banco e que possam influenciar decisões, facilitar negócios ou beneficiar terceiros. 
Presentes não enquadrados nessa situação, mas que excedam o valor limite estipulado no Manual Banestado, 
Pasta 21, Assunto 47, devem ser informados por escrito à Auditoria Interna. 
Qualquer atitude que discrimine as pessoas com quem mantemos contato profissional, em função de cor, 
sexo, religião, origem, classe social, idade ou incapacidade física. 
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Contratar parentes sem autorização do superior imediato; indicar a contratação de parentes ou levar outra 
pessoa a indicá-los, sem informar o fato ao responsável pela contratação. 
Usar equipamentos e outros recursos da Instituição para fins particulares, não autorizados. 
Envolver-se em atividades particulares, não autorizadas, que interfiram no tempo de trabalho dedicado à 
Empresa.  
Usar para fins particulares ou repassar a terceiros tecnologias, metodologias, know how e outras informações 
de propriedade da Instituição, ou por ela desenvolvidas ou obtidas.  
Manifestar-se em nome da empresa quando não autorizado ou habilitado para tal. 
Comprar ou vender ações da Instituição com base em informações que não sejam do conhecimento público.  
São exemplos de conduta esperada e compatível com os valores da Empresa e a busca por resultados: 
Reconhecer honestamente os erros cometidos e comunicar imediatamente seu superior hierárquico; 
Questionar as orientações contrárias aos princípios e valores da Empresa; 
Apresentar críticas construtivas e sugestões visando aprimorar a qualidade do trabalho.  
RELAÇÕES COM CLIENTES 
O compromisso com a satisfação de nossos Clientes deve refletir-se no respeito aos seus direitos e na busca 
por soluções que atendam a seus interesses, sempre em consonância com os objetivos de desenvolvimento e 
rentabilidade da Instituição. 
Atenda aos Clientes com cortesia e eficiência, oferecendo informações claras, precisas e transparentes. O 
cliente deve obter respostas, mesmo que negativas, às suas solicitações, de forma adequada e no prazo por ele 
esperado. 
Evite dar tratamento preferencial a quem quer que seja por interesse ou sentimento pessoal. 
RELAÇÕES COM ACIONISTAS 
O relacionamento com os acionistas deve basear-se na comunicação – precisa, transparente e oportuna – de 
informações que lhes permitam acompanhar as atividades e a performance da Instituição, bem como na busca 
por resultados que tragam impactos positivos no valor de mercado da Empresa. 
Proteja as informações ainda não divulgadas publicamente que possam afetar a cotação de nossas ações ou 
influenciar as movimentações do mercado e decisões de investimentos. 
É vedado aconselhar a compra e venda de ações da Instituição com base em informações que não sejam do 
conhecimento público. 
RELAÇÕES NO AMBIENTE DE TRABALHO 
As relações no ambiente de trabalho devem pautar-se pela cortesia e respeito. Colabore para que predomine o 
espírito de equipe, a lealdade, a confiança, a conduta compatível com os valores da Instituição e a busca por 
resultados. 
Quando no papel de gestor de pessoas, tenha em mente que seus funcionários o tomarão como exemplo. Suas 

ações, assim, devem constituir modelo de conduta para sua equipe. 

Não se admite o uso do cargo para solicitar favores ou serviços pessoais a subordinados. 
É fundamental reconhecer o mérito de cada um e propiciar igualdade de acesso às oportunidades de 
desenvolvimento profissional existentes, segundo as características, competências e contribuições de cada 
funcionário. Não se admite nenhuma decisão que afete a carreira profissional de subordinados baseada apenas 
em relacionamento pessoal. 
RELAÇÕES COM O SETOR PÚBLICO 
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. Abstenha-se de 
manifestar opinião sobre atos ou atitudes de funcionários públicos, ou de fazer comentários de natureza 
política. 
Ao defender os interesses da Instituição, aja com confiança nos padrões de atuação da nossa Empresa e 
observe sempre os mais elevados princípios éticos e o respeito às leis e normas vigentes. 
RELAÇÕES COM FORNECEDORES 
A escolha e contratação de fornecedores devem sempre ser baseadas em critérios técnicos, profissionais, 
éticos e nas necessidades da Empresa, devendo ser conduzidas por meio de processos pré-determinados, tais 
como concorrência ou cotação de preços, que garantam a melhor relação custo-benefício. 
Evite negócios com fornecedores de reputação duvidosa. 
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Os mesmos padrões de conduta devem ser aplicados no relacionamento com outras instituições financeiras 
que nos prestam serviços ou das quais a Instituição é cliente. 
RELAÇÕES COM CONCORRENTES 
A concorrência leal deve ser o elemento básico em todas as nossas operações e relações com outros Bancos e 
instituições do mercado financeiro. Nossa competitividade deve ser exercida com base nesse princípio. 
Não devem ser feitos comentários que possam afetar a imagem dos concorrentes ou contribuir para a 
divulgação de boatos sobre eles. Trate as demais instituições financeiras com o mesmo respeito com que a 
Empresa espera ser tratada. 
É proibido fornecer informações de propriedade da Instituição a concorrentes. 
CONDUTA DIANTE DE DÚVIDAS OU DE AÇÕES CONTRÁRIAS AOS PRINCÍPIOS E NORMAS DO 
CÓDIGO  
Os problemas éticos, em sua maioria, não são criados pelas próprias pessoas, mas surgem diante delas, 
obrigando-as a enfrentá-los. As linhas gerais deste Código permitem avaliar grande parte das situações mas 
não detalham, necessariamente, todos os problemas que podem surgir em seu dia-a-dia. 
 Assim, eventualmente, poderão surgir dúvidas sobre qual a conduta mais correta a adotar. Nesses casos, 
procure ajuda de forma sincera e transparente. 
Comunique imediata e formalmente ao seu Diretor, 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. Ao fazer isto você 
está se preservando, cumprindo seu dever e reforçando os princípios éticos da Empresa. 
Quando não for possível, por quaisquer circunstâncias, informar adequadamente seu superior hierárquico, 
entre em contato com a Diretoria de Auditoria e Controles Internos do Banco Itaú. 
GESTÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA 
A gestão do Código de Ética cabe à Diretoria de Auditoria e Controles Internos do Banco Itaú S.A., que é 
responsável por sua comunicação, atualização e aplicação, bem como por oferecer subsídios para as decisões 
do Comitê de Ética. 
COMITÊ DE ÉTICA  
Cabe ao Comitê de Ética avaliar permanentemente a atualidade e pertinência deste Código, bem como 
determinar as ações necessárias para a divulgação e disseminação dos mais elevados padrões de conduta ética 
dentro da Instituição. 
Compete, ainda, ao Comitê assumir o julgamento de casos de violação do Código de Ética de maior gravidade 
e deliberar sobre dúvidas de interpretação do texto. 
O Comitê de Ética será presidido pelo titular da Área de Auditoria e Crédito e composto dos Executivos das 
seguintes áreas do Banco Itaú S.A.: 
Área de Recursos Humanos 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 exerce também o secretariado.  
As reuniões ocorrerão por convocação do presidente do Comitê. 
   
Responsabilidades dos Administradores11 
Cabe ao Presidente e aos principais Executivos da Empresa, no exercício de suas atividades: 
°promover e comprometer-se com uma conduta ética e honesta, incluindo tratamento ético em conflitos de interesses de 
relacionamento pessoal e profissional, sejam efetivos ou potenciais;  
°evitar conflito de interesse e comunicar à Empresa qualquer relacionamento ou transação que possa presumir a 
existência de conflito dessa natureza;  
°tomar todas as medidas razoáveis para proteger a confidencialidade de informações restritas sobre a Empresa e seus 
clientes, obtidas ou criadas em decorrência de suas atividades e prevenir a divulgação não-autorizada de tais informações, 
a menos que requeridas por lei vigente, regulamento ou processo legal ou regulatório;  
°produzir de forma completa, legítima, correta, oportuna e compreensível os relatórios e documentos enviados ou 
apresentados ao Banco Central e outros órgãos reguladores, além de outras comunicações públicas feitas pela Empresa;  
°relatar prontamente ao Comitê de Auditoria qualquer possível violação a essas diretrizes;  
°evitar qualquer ação que, direta ou indiretamente, tenha influência fraudulenta, coercitiva, manipuladora ou enganosa 
para com auditores independentes, com o propósito de gerar declaração financeira enganosa da Empresa.  

                                                 
11 Trecho acrescentado, em 2005, depois do subtítulo “Princípios Gerais”. 
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CÓDIGO DE ÉTICA DO BANCO DE BRASÍLIA 

Ética não é apenas uma questão de conduta. O cumprimento aos seus princípios básicos é de fundamental 
importância para a boa imagem de quem os pratica e, principalmente, da instituição onde eles são adotados. 
Neste documento, você vai encontrar a íntegra do Código de Ética do BRB. Com essa iniciativa, o Banco de 
Brasília confirma sua atuação como empresa ética e cidadã, considerando os princípios éticos na cultura da 
Instituição. 

1 – Introdução 
A atuação do BRB é fundamentada nos conceitos presentes em sua missão: “Prover soluções financeiras com 
excelência, de forma rentável, e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico sustentado no DF”. 
A ética é um dos valores que orientam a nossa atuação: conduta honesta, leal e transparente. 
No BRB, a postura ética de confiabilidade e honestidade irrepreensíveis é dever de todos. O respeito aos 
valores e padrões morais vigentes na sociedade evidencia o seu padrão ético. 
O BRB valoriza a reflexão ética como forma de aprimorar comportamentos e atitudes e considera os seus 
empregados os legítimos representantes para garantir a disseminação e o compartilhamento desses valores, 
nos âmbitos interno e externo. 
Este Código de Ética aplica-se aos dirigentes, empregados, prestadores de serviços e terceiros que exerçam 
atividades em nome do BRB e Empresas Controladas. 

2 - Dos Fundamentos Éticos 
Toda e qualquer ação dos dirigentes, empregados, prestadores de serviços e terceiros que exerçam atividades 
em nome do BRB e Empresas Controladas deverá ser norteada pelos princípios da Legalidade, 
Impessoalidade, Moralidade e Transparência. 
A ética visa não só ao estabelecimento de um melhor convívio social, mas à manutenção do alto conceito da 
instituição perante a sociedade. 

3 - Princípios de Conduta Institucional 
No BRB, todos têm igualdade de tratamento e respeita-se a Constituição Federal, os Direitos Humanos, 
princípios de justiça social e da proteção do meio ambiente. 
Ao relacionar-se com os diversos setores da sociedade, o BRB deverá pautar suas ações em determinados 
padrões de conduta: 
3.1 - Com os clientes 
3.1.1 - Transparência e honestidade na contratação de operações e na prestação de serviços. 
3.1.2 - Atendimento digno, cortês, justo e eficiente e todo o respeito aos seus direitos de consumidor. 
3.1.3 - Respostas claras, confiáveis e tempestivas às consultas, reclamações e aos pedidos de informações. 
3.1.4 - Receptividade às sugestões apresentadas e tratamento adequado, quando em favor da melhoria do 
atendimento. 
3.1.5 - Compromisso com a satisfação do cliente e respeito aos seus interesses e necessidades. 
3.2 - Com a comunidade 
3.2.1 - Apoio às ações que promovam o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade. 
3.2.2 - Respeito aos valores culturais, esportivos, religiosos, ou quaisquer outros reconhecidos pela 
comunidade. 
3.3 - Com os acionistas 
3.3.1 - Comunicação e relacionamento transparentes, com tratamento oportuno, ágil e fidedigno das 
informações. 
3.3.2 - Administração eficaz dos negócios com vistas ao fortalecimento de sua situação financeira e zelo pela 
sua imagem e patrimônio. 
3.4 - Com os parceiros 
3.4.1 - Compartilhamento dos valores de integridade, idoneidade, respeito à comunidade e aos direitos do 
consumidor. 
3.4.2 - Zelo mútuo pelas suas imagens, pelos interesses comuns e compromissos acordados. 
3.5 - Com os fornecedores 
3.5.1 - Imparcialidade e transparência na contratação garantidas pelos meios legais. 
3.5.2 - Zelo pela qualidade e viabilidade econômica dos serviços contratados e dos produtos adquiridos. 
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3.6 - Com os concorrentes 
3.6.1 - Concorrência leal com outros bancos e instituições do mercado financeiro. 
3.6.2 - Obtenção de informações de maneira lícita e preservação do sigilo das informações fornecidas pelos 
concorrentes. 
3.7 - Com o setor público 
3.7.1 - Atendimento às solicitações do setor público com fidedignidade e tempestividade. 
3.7.2 - Abstenção de opiniões sobre atos ou atitudes de servidores públicos ou de comentários de natureza 
político-partidária. 
3.7.3 - Respeito às leis, normas vigentes e aos princípios éticos. 
3.8 - Com associações, entidades de classe e institutos de defesa do consumidor 
3.8.1 - Prioridade para negociar a resolução de conflitos de interesses. 
3.8.2 - Apoio às iniciativas que resultem em benefícios e melhoria da qualidade de vida dos funcionários e 
seus familiares. 
3.9 - Com a mídia 
3.9.1 - Prestação de informações claras e tempestivas de caráter societário e de fatos relevantes aos seus 
clientes, aos investidores, à imprensa e ao público em geral, por meio de funcionários legitimados e fontes 
autorizadas de forma a não comprometer a imagem ou os negócios da Instituição. 

3.10 - Com a Internet, Intranet e Correio Eletrônico 
3.10.1 - Em razão das diversas possibilidades tecnológicas existentes, que possibilitam a busca ou veiculação 
de informações, no uso da Rede Intranet, Internet e Correio Eletrônico, os funcionários do BRB deverão 
pautar-se pelos princípios éticos definidos neste código e respeitar as normas específicas, evitando, ainda, o 
acesso, a busca, o repasse ou a inserção de informações que possam prejudicar a Instituição e seus 
funcionários, prestadores de serviços, acionistas e clientes, do ponto de vista financeiro, social, de imagem e 
da concorrência. 

4 - Princípios Éticos Funcionais 

Os dirigentes, empregados e contratados do BRB deverão pautar suas ações em consonância com o Estatuto, 
Regimento Interno e Regulamento de Pessoal, ressaltando-se os padrões de conduta a seguir: 
4.1 - Integridade profissional e pessoal 
I - Não são aceitáveis as seguintes condutas: 
a - Manter vínculos comerciais com empresas em que o funcionário ou pessoas de seu relacionamento 
familiar ou pessoal tenham interesse ou participação, direta ou indireta, sem autorização da Instituição. 
b - Inadimplência em seus negócios pessoais. 
c - Usar do cargo, função ou informações sobre negócios e assuntos da Instituição ou de seus clientes para 
influenciar decisões que venham a favorecer interesses próprios ou de terceiros. 
d - Aceitar ou oferecer, direta ou indiretamente, favores ou presentes de caráter pessoal, que resultem de 
relacionamento com o Banco e que possam influenciar decisões, facilitar negócios ou beneficiar terceiros. 
e - Discriminar pessoas com quem mantém contato profissional, em função de cor, origem, sexo, religião, 
classe social, idade ou incapacidade física. 
f - Usar equipamentos e outros recursos do Banco para fins particulares sem autorização. 
g - Utilizar tecnologias, metodologias, know-how e informações de propriedade da Instituição para fins 
particulares ou de terceiros. 
h - Manifestar-se em nome da Instituição quando não autorizado ou habilitado. 
i - Fornecer informações sigilosas de propriedade da Instituição a concorrentes. 
II - Condutas esperadas: 
a - Os dirigentes e empregados devem agir mantendo bom relacionamento entre as unidades do Banco, 
sempre com o intuito de atingir os objetivos. 
b - Ao perceber erros cometidos deve-se imediatamente comunicar ao superior hierárquico. 
c - Atitudes e comportamentos que reflitam sua integridade pessoal e profissional e que não coloquem em 
risco sua segurança financeira e patrimonial ou a da Instituição. 
d - O empregado deve assumir a integral responsabilidade decorrente de atos praticados no exercício do cargo 
ou função. 
e - Todo empregado deve buscar a eficiência no atendimento aos clientes e usuários de serviços. 
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4.2 - Conduta diante de dúvidas ou de ações contrárias ao Código de Ética 
O Código de Ética não detalha, necessariamente, todos os problemas que possam surgir no dia-a-dia, sendo 
assim, o empregado deverá proceder da seguinte forma: 
4.2.1 - Quando surgirem dúvidas, procurar ajuda de forma transparente. 
4.2.2 - Quando em situação de conflito de interesses, suspeitas, tiver conhecimento de fatos que possam 
prejudicar a Instituição, que sejam contrários ou pareçam contrários aos princípios deste Código, comunicar 
imediatamente ao seu superior hierárquico. 
4.2.3 - Quando não for possível, por quaisquer circunstâncias, informar ao superior hierárquico, entrar em 
contato com a Inspetoria ou Auditoria Interna. 
Nota Adicional 
Este Código foi aprovado pela Diretoria na sua 1993ª Reunião, em 23/04/2002. 
Em caso de descumprimento dos princípios de conduta funcional, deverão ser adotados os procedimentos 
específicos para manutenção dos padrões de conduta ética aqui estabelecidos, em consonância com as 
regulamentações vigentes. 
O sucesso deste programa de conduta depende do esforço de cada um de nós. 
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CORPUS DE CONTROLE 

CÓDIGO DE CONDUTA DO BANCO DE PORTUGAL 
 
1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
O presente Código de Conduta (a seguir designado por "Código") estabelece linhas de orientação em matéria de ética 
profissional para todos os trabalhadores ao serviço do Banco de Portugal (BP), constituindo igualmente uma referência 
para o público no que respeita ao padrão de conduta exigível ao BP no seu relacionamento com terceiros. O Código 
contém as convenções e normas éticas a que se considera ser devida obediência e clarifica os padrões de referência a 
utilizar para a apreciação do grau de cumprimento de obrigações assumidas por parte dos seus trabalhadores, sem 
prejuízo de outras normas de conduta aplicáveis em áreas funcionais específicas do BP. Os membros do órgão de 
administração do BP ficam sujeitos às disposições deste Código na parte que lhes seja aplicável. 
 
2. PRINCÍPIOS GERAIS 
 
A actuação dos trabalhadores deve pautar-se pela lealdade para com o BP e ser honesta, independente, isenta, discreta e 
não atender a interesses pessoais. Os trabalhadores devem igualmente aderir a padrões elevados de ética profissional e 
evitar situações susceptíveis de originar conflitos de interesses. 
 
2.1. Igualdade de tratamento e não discriminação 
Os trabalhadores não podem praticar qualquer tipo de discriminação, em especial, com base na raça, sexo, idade, 
incapacidade física, preferência sexual, opiniões políticas, ideias filosóficas ou convicções religiosas. Os trabalhadores 
devem demonstrar sensibilidade e respeito mútuo e abster-se de qualquer comportamento tido como ofensivo por outra 
pessoa, assim que esta se manifestar nesse sentido. 
 
2.2. Diligência, eficiência e responsabilidade 
Os trabalhadores devem cumprir sempre com zelo, eficiência e da melhor forma possível as responsabilidades e deveres 
que lhes sejam cometidos no BP. Devem estar conscientes da importância dos respectivos deveres e responsabilidades, ter 
em conta as expectativas do público relativamente à sua conduta, dentro de padrões genérica e socialmente aceites, 
comportar-se por forma a manter e reforçar a confiança do público no BP e contribuir para o eficaz funcionamento e a boa 
imagem da Instituição. 
 
3. RELACIONAMENTO COM O EXTERIOR 
 
3.1. Independência 
3.1.1. Prevenção de influências externas 
O princípio da independência está consagrado no artigo 7º dos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) 
e do Banco Central Europeu, articulando-se com o estabelecido no artigo 3º da Lei Orgânica do BP (Lei n.º 5/98, de 
31/01). Os trabalhadores devem, em todos os seus contactos com o exterior, actuar em conformidade com aquele 
princípio, nomeadamente não solicitando ou recebendo instruções de qualquer entidade, organização ou pessoa alheia ao 
BP. 
 3.1.2. Comportamento visando um eventual emprego fora do BP 
Os trabalhadores devem comportar-se com integridade e discrição, tanto no que se refere a quaisquer negociações 
relativas a perspectivas de emprego, como à aceitação de cargos profissionais após a cessação das suas funções no BP, 
designadamente se estiverem em causa cargos a desempenhar no seio de uma instituição sujeita à supervisão do BP ou de 
uma entidade que seja sua fornecedora de bens ou serviços. Assim que tais negociações se iniciem ou que a sua 
possibilidade se manifeste, os trabalhadores em causa devem abster-se de lidar com quaisquer questões que se possam 
relacionar com a potencial entidade empregadora, se a continuação do referido relacionamento for susceptível de conduzir 
a um conflito de interesses. 
3.1.3. Dádivas, outros benefícios ou recompensas 
O respeito pelo princípio da independência é incompatível com o facto de se solicitar, receber ou aceitar, de fonte externa 
ao BP, de um subordinado ou de um superior, quaisquer benefícios, recompensas, remunerações ou dádivas que excedam 
um valor meramente simbólico, e que de algum modo estejam relacionados com a actividade que os trabalhadores 
desempenham no BP. 
3.1.4. Actividades externas 
Os trabalhadores podem exercer actividades de carácter não remunerado fora do horário de trabalho, desde que tais 
actividades não interfiram negativamente com as suas obrigações para com o BP ou possam gerar conflitos de interesses. 
O exercício de actividades remuneradas requer comunicação prévia ao BP, para verificação de eventuais 
incompatibilidades, nomeadamente de natureza e horário, nos termos do disposto nas normas internas em vigor. 
No exercício de actividades políticas, os trabalhadores devem actuar por forma a preservar a independência e 
neutralidade do BP. Os trabalhadores não podem exercer actividades dessa natureza durante o horário de trabalho, nem 
utilizar, para tal efeito, o equipamento ou as instalações do BP. 
Os trabalhadores podem ser membros de instituições académicas, podendo, nomeadamente, dedicar-se a pesquisas, 
proferir conferências, redigir livros ou artigos de natureza técnico-científica ou desenvolver outras actividades do mesmo 
teor cujo tema se relacione com o âmbito do seu trabalho, desde que, neste último caso, sejam previamente autorizados 
pela Administração. Esses contributos científicos ou académicos são prestados a título pessoal e não envolvem o BP. De 
modo algum, devem os trabalhadores aparentar representar uma posição oficial do BP, excepto se previamente 
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autorizados para o efeito. Os trabalhadores não devem solicitar nem receber remunerações de carácter financeiro ou 
outro pelo exercício de qualquer actividade externa no cumprimento das suas funções, excepto quando estritamente 
necessário para cobrir as suas despesas, a menos que para tal tenham sido autorizados pela Administração. 
 
3.2. Segredo profissional 
Nos termos das normas legais sobre o dever de segredo profissional, nomeadamente no âmbito do previsto no artigo 60º 
da Lei Orgânica do BP, no artigo 38º dos Estatutos do SEBC e do BCE e no Regime Geral das Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 298/92, de 31 de Dezembro, os trabalhadores não podem 
divulgar ou usar informações confidenciais obtidas no desempenho das suas funções ou em virtude desse desempenho. 
 
3.3. Relacionamento com o público 
3.3.1. Princípios básicos 
Os trabalhadores devem evidenciar, no seu relacionamento com o público, disponibilidade, eficiência, correcção e 
cortesia. Devem ainda assegurar-se que, na medida do possível, os utentes dos serviços do BP obtêm as informações que 
solicitam. Tais informações, bem como as eventuais razões para o seu não fornecimento, devem ser claras e 
compreensíveis. 
3.3.2. Protecção de dados 
Os trabalhadores que lidem com dados pessoais relativos a cidadãos individuais ou que tenham acesso a esses dados 
devem respeitar as disposições previstas na Lei nº 67/98, de 26 de Outubro (transposição da Directiva nº 95/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995), relativa à protecção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Tais trabalhadores não podem, 
nomeadamente, utilizar dados pessoais para fins ilegítimos ou comunicá-los a pessoas não autorizadas a utilizá-los. 
3.3.3. Recursos 
As decisões que admitam recurso, nos termos da lei, devem ser fundamentadas e conter os elementos indispensáveis para 
a sua eventual impugnação. 
 
3.4. Contactos com os meios de comunicação social 
Em matéria que se prenda com a actividade e imagem pública do BP, os trabalhadores não podem conceder entrevistas 
ou fornecer informações que não estejam ao dispor do público em geral, por iniciativa própria ou a pedido dos meios de 
comunicação social, sem que, para qualquer dos casos, tenham obtido autorização prévia da Administração. Nos seus 
contactos com membros dos meios de comunicação social, os trabalhadores devem usar da máxima discrição quanto a 
questões relacionadas com o BP e o SEBC. 
 
3.5. Relacionamento com o BCE e com os bancos centrais nacionais 
O relacionamento entre os trabalhadores e os seus colegas do BCE e dos bancos centrais nacionais (BCN) que integram 
o SEBC deve reger-se por um espírito de estreita cooperação, sem prejuízo, sempre que for o caso, da necessária 
confidencialidade. 
Neste contexto, devem ter-se presentes as implicações institucionais no que se refere ao âmbito dessa colaboração, face ao 
facto de existirem membros do SEBC não pertencentes ao Eurosistema. No seu relacionamento com o BCE ou com os 
BCN os trabalhadores devem ter presentes os seus deveres laborais e a necessária isenção do BP no âmbito do SEBC. 
 
3.6. Relacionamento com as instituições e organismos europeus e com as autoridades internacionais 
Os contactos, formais ou informais, com representantes das instituições europeias ou de outros organismos europeus e de 
autoridades internacionais devem sempre reflectir a posição do BP, se esta já tiver sido definida. Na falta de uma posição 
definida, os trabalhadores devem explicitamente preservar a imagem do BP sobre determinado assunto quando se 
pronunciarem a título pessoal. Os trabalhadores devem informar os respectivos superiores hierárquicos de qualquer 
tentativa no sentido de influenciar indevidamente o BP no desempenho das atribuições que lhe estão cometidas. 
 
3.7. Relacionamento com outras instituições 
No relacionamento com instituições financeiras e outras entidades públicas e privadas, os trabalhadores no desempenho 
das suas atribuições profissionais devem observar as orientações e posições do BP, pautando a sua actividade por critérios 
de qualidade, integridade e transparência. Os trabalhadores devem fomentar e assegurar um bom relacionamento com 
essas entidades, garantindo uma adequada observância dos direitos e deveres associados às diversas funções da 
responsabilidade do BP. 
 
3.8. Actividades financeiras privadas e conflitos de interesses 
As atribuições e actividades do BP implicam operações com instituições financeiras, bem como um conjunto variado de 
outras relações negociais, que supõem igualmente a análise e preparação de decisões que poderão influenciar a evolução 
dos mercados. Tanto neste tipo de relacionamentos, como noutras actividades profissionais, os trabalhadores devem 
actuar sempre em condições de plena independência e isenção. 
3.8.1. Prevenção de potenciais conflitos de interesses 
Os trabalhadores devem evitar qualquer situação susceptível de originar, directa ou indirectamente, conflitos de 
interesses. Existe conflito de interesses sempre que os trabalhadores tenham um interesse pessoal ou privado em 
determinada matéria que possa influenciar, ou aparentar influenciar, o desempenho imparcial e objectivo das suas funções. 
Por interesse pessoal ou privado entende-se qualquer potencial vantagem para o próprio, para os seus familiares e afins ou 
para o seu círculo de amigos e conhecidos. 
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3.8.2. Informações sobre concursos para fornecimento de bens e prestação de serviços 
Durante os procedimentos de concurso para fornecimento de bens e prestação de serviços, os trabalhadores devem 
comunicar apenas através dos canais oficiais e evitar a prestação verbal de informações. 
 
3.8.3. Utilização abusiva de informação privilegiada ("Insider Trading") 
Os trabalhadores devem abster-se da utilização abusiva da informação a que tenham acesso no desempenho das suas 
funções ou por virtude desse desempenho, nos termos da legislação aplicável e das orientações da Administração. 
 
3.9. Relacionamento com grupos de interesse 
O relacionamento com grupos de interesse deve basear-se nas regras elementares da ética profissional. Os trabalhadores 
devem certificar-se que todos os representantes dos grupos de interesse se identificam como tal e indicam os nomes dos 
outros trabalhadores que tenham sido por eles contactados relativamente ao mesmo assunto. 
 
4. RELAÇÕES INTERNAS 
 
4.1. Lealdade e cooperação 
Para os trabalhadores, o conceito de lealdade implica não só o adequado desempenho das tarefas que lhes são atribuídas 
pelos seus superiores, o cumprimento das instruções destes últimos e o respeito pelos canais hierárquicos apropriados, mas 
também a transparência e a abertura no trato pessoal com superiores e colegas, no âmbito das disposições normativas 
aplicáveis. Os trabalhadores devem, designadamente, manter outros colegas intervenientes no mesmo assunto ao 
corrente dos trabalhos em curso e permitir-lhes dar o respectivo contributo. São contrárias ao tipo de lealdade que se 
espera dos trabalhadores a não revelação a superiores e colegas de informações que possam afectar o andamento dos 
trabalhos, sobretudo com o intuito de obter vantagens pessoais, o fornecimento de informações falsas, inexactas ou 
exageradas, a recusa em colaborar com os colegas e a demonstração de uma atitude de obstrução. Os trabalhadores que 
desempenhem funções de direcção, coordenação e chefia devem instruir os que com eles trabalhem de uma forma clara e 
compreensível, oralmente ou por escrito. 
 
4.2. Utilização dos recursos do BP 
Os trabalhadores devem respeitar e proteger o património do BP e não permitir a utilização abusiva por terceiros dos 
serviços e/ou das instalações. Todo o equipamento e instalações, independentemente da sua natureza, apenas podem ser 
utilizados para uso oficial, salvo se a sua utilização privada tiver sido explicitamente autorizada de acordo com as normas 
ou práticas internas relevantes ou no uso de poderes discricionários. Os trabalhadores devem também, no exercício da 
sua actividade, adoptar todas as medidas adequadas e justificadas no sentido de limitar os custos e despesas do BP, a fim 
de permitir o uso mais eficiente dos recursos disponíveis. 
 
5. APLICAÇÃO 
 
5.1. Papel dos trabalhadores na aplicação deste Código 
A adequada aplicação do presente Código depende, acima de tudo, do profissionalismo, consciência e capacidade de 
discernimento dos trabalhadores. Em particular, os trabalhadores em posições hierárquicas devem ter uma actuação 
exemplar no tocante à adesão aos princípios e critérios estabelecidos no presente Código, bem como assegurar o seu 
cumprimento. 
 
5.2. Publicação 
O presente Código será publicado no Boletim Oficial do Banco de Portugal e, internamente, integrado no MANUAL DE 
PESSOAL, sendo também divulgado nas páginas do BP na Internet e Intranet. 
 
5.3. Entrada em vigor 
O presente Código entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2005. 
Extraído de www.bportugal.pt 
 
© verbojuridico.net | com | org. Direitos Reservados. 
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CÓDIGO DE CONDUTA DO BANCO CENTRAL EUROPEU  
adoptado em conformidade com o n.º 3 do artigo 11.º do Regulamento Interno do Banco Central Europeu  

 
1. NOTA PRELIMINAR  
O presente Código de Conduta (a seguir designado por «Código») estabelece linhas de orientação em matéria de ética 
profissional para todas as pessoas ao serviço do Banco Central Europeu (a seguir designadas por «destinatários»), 
constituindo igualmente uma referência para o público no que respeita ao padrão de conduta exigível ao Banco Central 
Europeu (BCE) no seu relacionamento com terceiros. O Código contém as convenções e normas éticas às quais o BCE 
considera ser devida obediência e aclara os padrões de referência a utilizar para a apreciação do grau de cumprimento das 
obrigações já assumidas por parte dos destinatários. O Código inspira-se, sem prejuízo das disposições nele contidas, nos 
termos dos contratos individuais dos membros da Comissão Executiva e nos das Condições de Emprego (a seguir 
designadas por «Condições de Emprego»), bem como nos termos dos respectivos textos de aplicação. Do mesmo modo, o 
Código fornece orientação e estabelece convenções, normas e padrões de referência no domínio da ética destinadas aos 
membros da Comissão Executiva do BCE.  
 
2. PRINCÍPIOS BÁSICOS  
A actuação dos destinatários deve demonstrar uma absoluta lealdade para com o BCE e ser honesta, independente, isenta 
e discreta, sem atender a interesses pessoais ou nacionais. Os destinatários devem igualmente aderir a padrões elevados 
de ética profissional e evitar situações susceptíveis de originar conflitos de interesse.  
Os destinatários são incentivados a comportarem-se como europeus e cidadãos da União Europeia nos seus 
relacionamentos interpessoais no seio do BCE, sem preconceitos baseados na nacionalidade, tirando partido do património 
multicultural dos Estados-Membros e logrando assim desenvolver um trabalho e espírito de equipa que ultrapassem as 
diferenças culturais.  
2.1. Igualdade de tratamento e não discriminação  
Os destinatários devem evitar qualquer tipo de discriminação e, em especial, qualquer forma de discriminação com base 
na raça, nacionalidade, sexo, idade, incapacidade física, preferência sexual, opiniões políticas, ideias filosóficas ou 
convicções religiosas.  
O assédio sexual ou a intimidação psicológica ou física, seja qual for a forma de que se revistam, não serão tolerados pelo 
BCE. A legislação comunitária define assédio sexual como «um comportamento indesejado de carácter sexual ou outros 
comportamentos em razão do sexo que afectem a dignidade das mulheres e dos homens no trabalho. Esta definição pode 
incluir quaisquer outros comportamentos indesejados do tipo físico, verbal ou não verbal» Os destinatários devem 
demonstrar sensibilidade e respeito mútuos, e cessar imediatamente qualquer comportamento tido como ofensivo por 
outra pessoa assim que esta se manifestar nesse sentido. Em caso algum um destinatário será prejudicado por prevenir ou 
denunciar casos de assédio ou intimidação.  
 
 ( Recomendação da Comissão, de 27 de Novembro de 1991, relativa à protecção da dignidade da mulher e do homem no 
trabalho (JO L 49 de 24.2.1992, p. 1).  
 
2.2. Diligência, eficiência e responsabilidade  
Os destinatários devem cumprir sempre com zelo, eficiência e da melhor forma possível as responsabilidades e deveres 
que lhes incumbam. Devem estar conscientes da importância dos respectivos deveres e responsabilidades, ter em conta as 
expectativas do público relativamente à sua conduta moral, comportar-se por forma a manter e reforçar a confiança do 
público no BCE e contribuir para uma eficaz administração do BCE.  
2.3. Observância das obrigações jurídicas  
Nos termos do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades das Comunidades Europeias, os privilégios e imunidades 
de que os destinatários gozam são outorgados no interesse exclusivo do BCE. Estes privilégios e imunidades não 
isentam de modo algum os destinatários do cumprimento das suas obrigações particulares ou da observância da 
legislação nacional aplicável, nomeadamente no que se refere às leis penais e aos regulamentos de polícia em vigor na 
Alemanha, que devem ser respeitados na íntegra pelos destinatários.  
 
3. RELACIONAMENTO COM O MUNDO EXTERIOR  
3.1. Independência  
3.1.1. Prevenção de influências externas  
O princípio da independência está consagrado no artigo 7.º dos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do 
Banco Central Europeu (a seguir designados por «Estatutos»). Os destinatários devem, em todos os seus contactos com o 
exterior, corroborar o compromisso de uma actuação com base no princípio da independência assumido pelo BCE. 
Consequentemente, os destinatários não devem solicitar nem receber instruções de qualquer governo, autoridade, 
organização ou pessoa alheia ao BCE. 
3.1.2. Negociação de um eventual emprego fora do BCE  
Os destinatários devem comportar-se com integridade e discrição, tanto no que se refere a quaisquer negociações 
relativas a perspectivas de emprego como à aceitação de cargos profissionais após a cessação das suas funções no BCE, 
designadamente se estiverem em causa cargos a desempenhar no seio de uma instituição financeira ou de uma entidade 
fornecedora do BCE. Assim que tais negociações se iniciem ou que essa possibilidade se manifeste, os destinatários em 
causa devem abster-se de lidar com quaisquer questões que se possam relacionar com a potencial entidade patronal, se a 
continuação do referido relacionamento puder conduzir a uma repreensão pela existência de conflito de interesses ou por 
abuso da sua posição no BCE.  
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3.1.3. Dádivas e honrarias  
O respeito pelo princípio da independência é incompatível com o facto de se solicitar, receber ou aceitar, de fonte estranha 
ao BCE ou de um subordinado, quaisquer benefícios, recompensas, remunerações ou dádivas que excedam um valor 
considerado normal ou insignificante, de natureza pecuniária ou outra, que de algum modo estejam relacionados com a 
actividade que os destinatários desempenham no BCE.  
No que se refere à aceitação de honrarias ou condecorações que lhes sejam concedidas por autoridades nacionais por 
serviços prestados ao BCE, os destinatários devem notificar previamente o presidente do BCE e procurar obter a 
autorização deste para o efeito.  
3.1.4. Actividades externas  
Os destinatários podem exercer actividades de carácter não remunerado e não financeiro fora do horário de trabalho, 
nomeadamente nos domínios da cultura, ciência, educação, desporto, caridade, religião, obras sociais ou outro trabalho de 
beneficência, desde que tais actividades não interfiram negativamente com as suas obrigações para com o BCE. O 
exercício de actividades remuneradas desta natureza e outras actividades fora do horário de trabalho requerem autorização 
prévia, nos termos do disposto nas Condições de Emprego.  
Os destinatários devem actuar com prudência e precaução em todas as actividades políticas, por forma a preservar a 
independência e neutralidade do BCE. Concretamente, o BCE não encara favoravelmente a obtenção ou manutenção de 
posições de destaque em partidos políticos por parte dos seus quadros superiores. Os destinatários não devem exercer 
actividades políticas durante o horário de trabalho, utilizando o equipamento ou as instalações do BCE.  
Os destinatários podem ser membros de associações académicas e contribuir para o seu desenvolvimento científico e 
material. Os destinatários podem, nomeadamente, dedicar-se a pesquisas, proferir conferências, redigir livros ou artigos 
ou desenvolver outras actividades do mesmo teor cujo tema se relacione com o âmbito do seu trabalho, desde que 
autorizados para tal pela Comissão Executiva. Deve, contudo, ficar claro que esses contributos científicos ou académicos 
são prestados a título pessoal pelos destinatários e não envolvem o BCE. De modo algum devem os destinatários 
aparentar representar uma posição oficial do BCE, excepto se previamente autorizados em contrário.  
Os destinatários não devem solicitar nem receber remunerações de carácter financeiro ou outro pelo exercício de 
qualquer actividade externa realizada no cumprimento das suas funções excepto quando estritamente necessário para 
cobrir as suas despesas, a menos que para tal tenham sido autorizados pela Comissão Executiva.  
3.2. Confidencialidade e acesso do público à documentação  
O segredo profissional, previsto no artigo 38.º dos Estatutos e nas Condições de Emprego, bem como nos respectivos 
textos de aplicação, impõe a não divulgação de informações confidenciais obtidas pelos destinatários no desempenho das 
suas funções. A autorização para prestar depoimento como testemunha num procedimento judicial ou em qualquer outra 
qualidade ou circunstância deverá ser solicitada e será concedida sempre que uma recusa em testemunhar implique a 
instauração de procedimento criminal contra o destinatário. No entanto, tal autorização não será necessária no caso de o 
destinatário ser notificado para depor perante o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias em litígios envolvendo o 
BCE e membros ou antigos membros do seu pessoal.  
As obrigações relativas ao segredo profissional não obstam ao acesso do público à informação e à documentação, 
conforme o estabelecido na Decisão do BCE de 3 de Novembro de 1998 (BCE/1998/12 e alterações subsequentes).  
3.3. Relacionamento com o público  
3.3.1. Princípios básicos  
Acessibilidade, eficiência, correcção e cortesia são os aspectos por que se devem pautar os destinatários no seu 
relacionamento com o público. Os destinatários devem assegurar-se de que, na medida do possível, os membros do 
público obtêm as informações que solicitaram. Tais informações, bem como as eventuais razões para o seu não 
fornecimento, devem ser claras e compreensíveis.  
3.3.2. Protecção de dados  
Os destinatários que lidem com dados pessoais relativos a cidadãos individuais devem respeitar as disposições previstas 
na Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995 (1), relativa à protecção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Tais 
destinatários devem, nomeadamente, evitar processar dados pessoais para fins ilegítimos ou comunicá-los a pessoas não 
autorizadas.  
(2) Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (JO L 281 de 23.11.1995, 
p. 31).  
3.3.3. Recursos  
Os destinatários devem assegurar que qualquer decisão do BCE susceptível de ter efeitos adversos nos direitos e 
interesses de um terceiro contém a indicação das opções disponíveis para a impugnação da mesma, bem como a menção 
das instâncias de recurso competentes e dos prazos previstos para o exercício das referidas opções.  
3.4. Contactos com os meios de comunicação social  
Os destinatários devem evitar conceder entrevistas ou fornecer informações não oficiais (isto é, informações que não 
estejam ao dispor do público em geral) por iniciativa própria ou a convite dos meios de comunicação social sem 
autorização prévia. Nos seus contactos sociais com membros dos meios de comunicação social, os destinatários devem 
usar da máxima discrição quanto a questões relacionadas com o Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC).  
3.5. Relacionamento com os bancos centrais nacionais  
O relacionamento entre os destinatários e os seus colegas dos bancos centrais nacionais (BCN) que integram o SEBC 
deve reger-se por um espírito de estreita cooperação. A cooperação com os BCN deve nortear-se pelos princípios da não 
discriminação, da igualdade de tratamento e da imparcialidade nacional e, sempre que for o caso, deve ser exercida sem 
prejuízo da necessária confidencialidade. Neste contexto, deve ter-se presente que nem todos os membros do SEBC 
pertencem ao Eurosistema, o que tem implicações institucionais quanto à medida dessa colaboração.  
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No seu relacionamento com um BCN os destinatários devem ter presentes as suas obrigações de lealdade para com o 
BCE e a necessária isenção do papel a desempenhar pelo BCE no âmbito do SEBC.  
3.6. Relacionamento com as instituições e organismos europeus e autoridades nacionais  
Os contactos, formais ou informais, com representantes das instituições europeias, de outros organismos europeus e das 
autoridades nacionais devem sempre reflectir a posição do BCE, se esta já tiver sido definida. Na falta de uma posição 
definida por parte do BCE, os destinatários devem explicitamente preservar a posição do BCE sobre determinado assunto 
quando se pronunciarem a título pessoal. Os contactos com as instituições e organismos europeus exigem especial atenção 
e elevado nível de acessibilidade, devendo, no entanto, ser desenvolvidos todos os esforços para assegurar a 
independência do BCE e manter o segredo profissional, conforme previsto nos Estatutos.  
Os destinatários devem informar os respectivos superiores hierárquicos de qualquer tentativa no sentido de influenciar 
impropriamente o BCE no desempenho das atribuições que lhe incumbem.  
3.7. Actividades financeiras privadas e conflitos de interesses  
As atribuições e actividades do BCE implicam uma série de transacções com instituições financeiras, bem como um 
conjunto variado de outras relações negociais, que supõem igualmente a análise e preparação de decisões que poderão 
influenciar a evolução dos mercados. Tanto neste tipo de relacionamentos, como noutras actividades profissionais, os 
destinatários devem estar sempre em posição de poder actuar em condições de plena independência e isenção.  
3.7.1. Prevenção de potenciais conflitos de interesses  
Os destinatários devem evitar qualquer situação susceptível de originar conflitos de interesses. (disposição) Existe 
conflito de interesses sempre que os destinatários tenham um interesse pessoal ou privado em determinada matéria que 
possa influenciar, ou aparentar influenciar, o desempenho imparcial e objectivo das suas funções. Por interesse pessoal ou 
privado entende-se qualquer potencial vantagem para o próprio, para os seus familiares e afins ou para o seu círculo de 
amigos e conhecidos. (esclarecimento) 
3.7.2. Informações sobre concursos para fornecimento de bens e prestação de serviços  
Durante os procedimentos de concurso os destinatários devem comunicar apenas através dos canais oficiais e evitar a 
prestação verbal de informações.  
3.7.3. Operações de iniciados  
Os destinatários devem cumprir as normas respeitantes às operações de iniciados estabelecidas pela Comissão Executiva.  
3.8. Relacionamento com grupos de interesse  
O relacionamento com grupos de interesse deve basear-se nas regras elementares da ética profissional. Os destinatários 
devem certificar-se que todos os representantes dos grupos de interesses se identificam como tal, declarando 
expressamente em que qualidade estão a actuar e indicando os nomes dos outros destinatários que tenham sido por eles 
contactados relativamente ao mesmo assunto.  
4. RELAÇÕES INTERNAS  
4.1. Lealdade e cooperação  
Para os destinatários o conceito de lealdade implica não só o adequado desempenho das tarefas que lhes são atribuídas 
pelos seus superiores, o cumprimento das instruções destes últimos e o respeito pelos canais hierárquicos apropriados, mas 
também a assistência, o conselho, a abertura e a transparência no trato com superiores e colegas. Os destinatários devem, 
designadamente, manter os colegas envolvidos no mesmo assunto ao corrente dos trabalhos em curso, e permitir-lhes dar 
o seu contributo. A não revelação a superiores e colegas de informações que possam afectar o andamento dos trabalhos, 
sobretudo com o intuito de obter vantagens pessoais, o fornecimento de informações falsas, inexactas ou exageradas, a 
recusa em colaborar com os colegas e a demonstração de uma atitude de obstrução são contrárias ao tipo de lealdade que 
se espera dos destinatários.  
Todas as comunicações devem respeitar as vias hierárquicas, e deve ser fornecida cópia dos documentos aos colegas 
envolvidos no mesmo assunto. Os quadros superiores devem instruir os destinatários que com eles trabalhem de uma 
forma clara e compreensível, quer oralmente quer por escrito.  
4.2. Utilização dos recursos do BCE  
Os destinatários devem respeitar e proteger o património do BCE, e não permitir a utilização abusiva por terceiros dos 
serviços e/ou das instalações do BCE. Todo o equipamento e instalações, independentemente da sua natureza, são 
fornecidos pelo BCE aos destinatários apenas para uso oficial, salvo se a sua utilização privada tiver sido explicitamente 
autorizada de acordo com as normas ou práticas internas relevantes ou no uso de poderes discricionários.  
Os destinatários devem também, sempre que possível, adoptar todas as medidas adequadas e justificadas no sentido de 
limitar os custos e despesas do BCE, a fim de permitir uma maior eficácia na gestão dos recursos disponíveis.  
5. APLICAÇÃO  
5.1. Papel dos destinatários  
A boa aplicação do presente Código depende, acima de tudo, do profissionalismo, consciência e capacidade de 
discernimento dos destinatários.  
Os destinatários em posições de autoridade devem não só dar provas de vigilância mas também de uma actuação 
exemplar no tocante à adesão aos princípios e critérios estabelecidos no presente Código.  
5.2. Consultor de Ética  
Os destinatários que tenham dúvidas relativamente à correcta aplicação do presente Código devem debater a questão com 
o Consultor de Ética referido nas Regras Aplicáveis ao Pessoal. Uma conduta adoptada em completa conformidade com 
os conselhos e regras éticas interpretativas expressas pelo Consultor de Ética não dará origem a procedimentos 
disciplinares pelo não cumprimento, por parte dos destinatários, das respectivas obrigações para com o BCE. No entanto, 
tal aconselhamento não isenta os destinatários de sua eventual responsabilidade a outros títulos.  
5.3. Distribuição e publicação  
Será distribuída uma cópia do presente Código a cada um dos destinatários. O presente Código será publicado no Jornall 
Oficial das Comunidades Europeias. http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/pm/LegCE/BCE-Codigo%20conduta.htm 
8.3.2001 - Jornal Oficial das Comunidades Europeias - C 76/1 
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Quadro I: ESTRUTURA ESQUEMÁTICA DOS CEB 
 

Estágios previstos Banco do 
Brasil 

 
BNDES 

 

 
Nossa Caixa 

 

Banco Itaú 
S.A. 

Banco de 
Brasília S.A. 

Banco de 
Portugal 

Banco Central 
Europeu 

1. INTRODUÇÃO SEM TÍTULO Introdução 

SEM TÍTULO 
Conceito 
Objetivos 

Gerais 

Introdução 
Abrangência 

SEM TÍTULO 
1 – Introdução 

1. Âmbito de 
aplicação 

 

1. Nota 
preliminar 

 

2. PRINCÍPIOS 
GERAIS SEM TÍTULO 

Capítulo I: 
Disposição 
preliminar 

Capítulo I: 
Dos 

fundamentos 
éticos 

Princípios 
gerais 

2 - Dos 
Fundamentos 

Éticos 

2. Princípios 
gerais 

2. Princípios 
básicos 

3. RELAÇÕES 
INTERNAS 1. Funcionários 

Capítulo II: 
Da conduta 
profissional 

Capítulo II: 
Princípios  
de conduta  

institucional 

Integridade 
profissional e 

pessoal 

3 - Princípios de 
Conduta 

Institucional 
3.1 com  os 

clientes 

3. 
Relacionamento 
com o exterior 

3. 
Relacionamento 

com o mundo 
exterior 

2. Clientes Capítulo III: 
Dos deveres 

Capítulo III: 
Princípios 

éticos 
funcionais 

Rel. com 
clientes 

3.2 com a 
comunidade 

4. Relações  
internas 

4. Relações  
internas 

3. Acionistas Capítulo IV: 
Das vedações 

Capítulo IV: 
Disposições 

complementares 

Rel.  com 
acionistas 

3.3 com os 
acionistas 5. Aplicação 5. Aplicação 

4. Comunidade 

Capítulo V: 
Da comissão de 

ética 
profissional 

Capítulo V: 
Das alterações 

Rel.  no 
ambiente de 

trabalho 

3.4 com os 
parceiros   

5. Governo  
Capítulo VI: 

Das vigências 
Rel.  com o 

setor público 
3.5 com os 

fornecedores   

6. Parceiros   Rel.  com 
fornecedores 

3.6 com os 
concorrentes   

7. Fornecedores   Rel.  com 
concorrentes 

3.7 com o setor 

público 
  

8. Concorrentes   

Conduta diante 
de dúvidas ou 

de ações 
contrárias aos 
princípios e 
normas do 

código 

3.8 com 
associações, 
entidades de 

classe e 
institutos de 

defesa do 
consumidor 

  

9. Mídia   Gestão do 
código de ética 3.9 com a mídia   

4. RELAÇÕES 
EXTERNAS 

10. Associações 
e 

Entidades de 
Classe 

  Comitê de ética 

3.10 com a 
Internet, 
Intranet e 
Correio 

Eletrônico 

  

    
4. Princípios 

éticos 
funcionais 

  

    
4.1 Integridade  
profissional e 

pessoal 
  

    

4.2 Conduta 
diante de 

dúvidas ou de 
ações contrárias 
aos princípios e 

normas do 
código 

  

5. APLICAÇÃO 

    Nota adicional   

DISTRIBUIÇÃO DOS ESTÁGIOS:  
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1^2^5: O estágio 1 antecede o estágio 2 que antecede o estágio 5  (ordem fixa); *3: O estágio 3  não possui 
ordem fixa; *4: O estágio 4  não possui ordem fixa. 

 

Quadro II: ESTRUTURA TEMÁTICA DOS CEB 

Os quadros que visualizam a estrutura temática dos CEB compõem-se basicamente 

de duas colunas. A primeira, mais estreita, que apresenta os subtítulos (grandes temas), 

corresponde à estrutura esquemática do CEB; a segunda coluna mostra o desenvolvimento 

dos grandes temas em enunciado composto por orações que apresentam um tema 

desenvolvido por um ou mais remas. No exemplo a seguir, existe um enunciado composto 

por uma oração que apresenta como tema não marcado o sujeito e cujo rema é o predicado. 

ENUNCIADO (desenvolvimento do grande tema) 
ORAÇÃO 

TEMA REMA 

SUBTÍTULO 
(grande tema) 

 
DAS 

VIGÊNCIAS 
O presente Código de Ética entrou em vigor na data.... 

 

Observem que, no exemplo abaixo, o enunciado é composto por um tema oracional 

que é desenvolvido por quatro remas. Apresentamos, por questão de economia e clareza, 

apenas o início dos remas. 

 

ENUNCIADO  
ORAÇÕES 

TEMA REMAS 

SUBTÍTULO 
DA CONDUTA 
PROFISSIONAL 

São exigidos  
dos empregados do Sistema BNDES 
os seguintes padrões de conduta 
profissional: 

Agir … 
Atuar  e  encorajar … 
Buscar …e contribuir … 
Pautar … 

 

A utilização dos subtítulos (estrutura esquemática funcional) que delimitam grandes 

porções do texto  e a ordem canônica da maioria das orações permitiu a criação dos 

quadros. A cor verde destaca os temas marcados. 

 

ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMAS REMAS 
A ética é a ciência … 
Em uma empresa a ética visa … 
A ética diz …  

SUBTÍTULO 
CONCEITO 

As técnicas determinam o que ele deve fazer”. 
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Quadro II1: ESTRUTURA TEMÁTICA 
TÍTULO: CÓDIGO DE ÉTICA DO BANCO DO BRASIL 

CORPO DO TEXTO 
ENUNCIADO 

ORAÇÕES 
TEMAS REMAS 

O Código de Ética do Banco do Brasil  sistematiza … Propicia … e estimula… 
Possibilita… 

O Banco do Brasil valoriza … e considera …. 

Seus funcionários pautam … 

Entre os valores éticos que fundamentam 
suas relações¸ 

o Banco do Brasil e seus funcionários 
adotam …. 

SUBTÍTULO 
(sem 
denominação) 

O exercício compartilhado dos princípios 
deste Código sustenta … e consolida … 

ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMA REMAS 

O Banco do Brasil e seus funcionários 
reconhecem e aceitam … Pautam … 
Valorizam ... Preservam… 
Compartilham … 

SUBTÍTULO 
FUNCIONÁRIOS 

Os funcionários preservam … 
ENUNCIADO 

ORAÇÕES 
TEMA REMAS 

SUBTÍTULO 
CLIENTES 

O Banco do Brasil e seus funcionários 

comercializam … 
Relacionam-se … oferecem-lhes … e 
respeitam … 
Prestam ... Preservam … 
São receptivos … e as consideram … 

ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMA REMAS 

SUBTÍTULO 
ACIONISTAS 

O Banco do Brasil 
é transparente … É ágil e fidedigno … 
É proativo … 
Administra … 

ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMA REMAS 

SUBTÍTULO 
COMUNIDADE 

O Banco do Brasil e seus funcionários 
defendem … 
Respeitam … 
Apóiam … 

ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMA REMAS 

SUBTÍTULO 
GOVERNO 

O Banco do Brasil, 
na condição de principal agente financeiro da 
União, 

atua … 
Articula … 
Antecipa-se e  oferece… 
É fidedigno e tempestivo … e  obedece … 

ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMA REMAS 

SUBTÍTULO 
PARCEIROS 

O Banco do Brasil e as empresas associadas 
à sua marca 

compartilham … 
Zelam … 

ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMAS REMAS 

O Banco do Brasil e seus funcionários se relacionam … 
Adotam … 

SUBTÍTULO 
FORNECEDORES 

Os profissionais contratados pautam … 
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ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMA REMAS 

SUBTÍTULO 
CONCORRENTES 

O Banco do Brasil e seus funcionários 
mantêm … 
Obtêm … e preservam … 
Quando solicitados, dispõem … 

ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMAS REMAS 

O Banco do Brasil mantém … 
Presta … 

SUBTÍTULO 
MÍDIA 

O Banco do Brasil legitima … 
ENUNCIADO 

ORAÇÕES 
TEMA REMAS 

SUBTÍTULO 
ASSOCIAÇÕES E 
ENTIDADES DE 
CLASSE 

O Banco do Brasil reconhece …e prioriza … 
Apóia … 
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Quadro II2 : ESTRUTURA TEMÁTICA 

TÍTULO: CÓDIGO DE ÉTICA DO BNDES 
CORPO DO TEXTO 

ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMAS REMAS 

O Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES 

é uma empresa pública federal … 
Essa característica eleva … 

Os princípios éticos e as normas de conduta … aplicam-se …. 

A Ética é o ideal de … 

A Ética é o arcabouço da Instituição… 

Os procederes morais em sociedade e na 
empresa são… imperceptíveis… 

As preocupações do dia-a-dia … não podem prevalecer à Ética. 

O comportamento moral orienta … 

O empregado,  
… deve observar … 
(Ele) … deve estabelecer … 

São intrínsecos o compromisso ético do empregado … 

O BNDES - como ente da Administração 
Pública Federal indireta  - e seus empregados devem obedecer … 

O BNDES 
mantém … 
Da mesma forma, seu compromisso é 
garantir … 

A Administração incentiva … E assegura … 

Na sua relação com a sociedade, a Instituição… apóia … 

É fundamental que as normas do Código sejam 
aplicadas… 

A FAPES e o EDSERJ Devem… recomendar … 

SUBTÍTULO 
INTRODUÇÃO 

O Código de Ética do BNDES se constitui… 
ENUNCIADO 

ORAÇÕES 
TEMAS REMAS 

Este Código prescreve …, estabelece … 

SUBTÍTULO 
 DISPOSIÇÃO 
PRELIMINAR 

As normas deste Código … se aplicam … 



 38 
 

ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMA REMAS 

SUBTÍTULO 
DA CONDUTA 
PROFISSIONAL 

São exigidos  
dos empregados do Sistema BNDES 
os seguintes padrões de conduta profissional: 

Agir … 
Atuar  e  encorajar … 
Buscar …e contribuir … 
Pautar … 

ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMAS REMAS 

São deveres 
dos empregados do Sistema BNDES, sem 
prejuízo daqueles estabelecidos na Consolidação 
das Leis do Trabalho e nas normas adotadas pela 
Administração do Sistema BNDES: 

Adotar … 
Agir … 
Exercer … 
Tratar …e respeitar … 
Resistir … 
Relacionar-se …. 
Encaminhar … 
Dar ciência … 

SUBTÍTULO 
DOS DEVERES 

A Comissão de Ética Profissional guardará sigilo … 
ENUNCIADO 

ORAÇÕES 
TEMAS REMAS 

É vedado 
ao empregado do Sistema BNDES: 

Utilizar-se … 
Solicitar, sugerir ou receber … 
Fazer uso … 
Estabelecer … 
Adquirir ou alienar … 
Receber… 
Prejudicar… 
Usar … 
Permitir … 
Exercer … 
Compactuar … 
Intermediar… ou mesmo indicar… 
Envolver-se … 
Utilizar… 

As dúvidas … deverão ser encaminhadas … 
A vedação … não compreende … 
Não são considerados presentes, … os brindes … 
Os presentes acima desse valor … serão …  

SUBTÍTULO 
DAS VEDAÇÕES 

As vedações …aplicam-se … 
ENUNCIADO 

ORAÇÕES 
TEMAS REMAS 
A Comissão de Ética Profissional será constituída.... 
A Área de Administração do BNDES fornecerá... 
O presidente da Comissão … indicará … 

São atribuições da Comissão de Ética 
Profissional 

proceder... 
resolver... 
recomendar... 

Se, no curso de sua apuração, a Comissão de 
Ética Profissional entender... encaminhará... 

A Comissão de Ética Profissional dará ciência... 
O empregado do Sistema BNDES poderá manifestar-se... 
A pena aplicável pela Comissão de Ética é a de censura... 
Da decisão caberá... 
O Presidente do BNDES e de suas subsidiárias terá... 
A Comissão de Ética Profissional reunir-se-á ... 
Está impedido de proceder à apuração e à 
aplicação da pena o cônjuge ou parente... 

O procedimento de apuração será instaurado... 

SUBTÍTULO 
DA COMISSÃO 

DE ÉTICA 
PROFISSIONAL 

A Comissão de Ética Profissional encaminhará... 
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Quadro II3: ESTRUTURA TEMÁTICA 

TÍTULO: CÓDIGO DE ÉTICA DA NOSSA CAIXA 
CORPO DO TEXTO 

ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMAS REMAS 
A Nossa Caixa vem empreendendo … 
Trata-se de um trabalho de melhoria contínua … 
A Missão é importante … 
Visando promover elevados padrões éticos 
em todos os níveis funcionais, foi elaborado … 

SUBTÍTULO 
(sem denominação) 

Este código deverá pautar … 
ENUNCIADO 

ORAÇÕES 
TEMAS REMAS 
A ética é a ciência … 
Em uma empresa a ética visa … 
A ética diz …  

SUBTÍTULO 
CONCEITO 

As técnicas determinam o que ele deve fazer”. 
ENUNCIADO 

ORAÇÕES 
TEMAS REMAS 
A Nossa Caixa, na condição de instituição 
financeira vinculada à administração 
indireta do Estado de São Paulo, 

terá … 

SUBTÍTULO 
OBJETIVOS GERAIS 

 

Este Código dispõe … 
ENUNCIADO 

ORAÇÃO 
TEMA REMA 

SUBTÍTULO 
DOS 

FUNDAMENTOS 
ÉTICOS 

Toda e qualquer ação da Nossa Caixa, …  observará … 

ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMAS REMAS 

SUBTÍTULO 
PRINCÍPIOS DE 

CONDUTA 
INSTITUCIONAL 

A Nossa Caixa 
no relacionamento com os diversos setores 
da sociedade terá suas posições e ações 
baseadas nas seguintes disposições: 

Pautar … 
Manter … e buscar … 
Oferecer … 
Garantir … e cumprir … 
Não participar … ou conceder … 
Manter … 

ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMAS REMAS 

Os dirigentes e empregados, 
em qualquer área de atuação ou de 
atividades na Nossa Caixa, observarão as 
seguintes disposições: 

Ser guardião … 
Exercer … 
Ter … 
Não sonegar … 
Assumir … 
Gerir … 

Empregados … devem pautar-se … 
Todos os funcionários devem estar engajados … 
Os empregados devem sentir-se … 
Na realização das respectivas atividades, os empregados devem utilizar … 
Deve ser evitado o estabelecimento de … 
A divulgação da publicidade do Banco deve ser pautada … 
Todos devem se engajar … 
A ética deve ser  a tônica… 
Deve ser mantido o bom relacionamento … 
O Banco deve apresentar … 

SUBTÍTULO 
PRINCÍPIOS ÉTICOS 

FUNCIONAIS 

A comunicação … deve pautar-se … 
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Quaisquer informações … devem ser … checadas e analisadas 

… 
A modernização e o avanço tecnológicos devem ser buscados… 

O Banco deve pautar … 
Deve zelar … 

Na efetivação de operações, devem ser levados em consideração … 

SUBTÍTULO 
PRINCÍPIOS ÉTICOS 
FUNCIONAIS (cont.) 

O compromisso maior da instituição deve ser o de possibilitar… 
ENUNCIADO 

ORAÇÕES 
TEMAS REMAS 

As eventuais infrações … serão examinadas …. 

SUBTÍTULO 
DISPOSIÇÕES 

COMPLEMENTARES 
DO COMITÊ DE 

ÉTICA 
Composição e Funcionamento: A composição … 
ENUNCIADO 

ORAÇÕES 
TEMAS REMAS 

O Comitê de Ética é um Órgão consultivo … 

Dirigentes Estatutários: As questões … 

SUBTÍTULO 
DAS DECISÕES DO 
COMITÊ DE ÉTICA 

Direito de Defesa: A qualquer pessoa… caberá … 
ENUNCIADO 

ORAÇÃO 
TEMA REMA 

SUBTÍTULO 
DAS ALTERAÇÕES 

Caberá à Diretoria Executiva propor … 

ENUNCIADO 
ORAÇÃO 

TEMA REMA 

SUBTÍTULO 
DAS VIGÊNCIAS 

O presente Código de Ética entrou … 
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Quadro II4: ESTRUTURA TEMÁTICA 
TÍTULO: CÓDIGO DE ÉTICA DO BANCO ITAÚ S.A. 

CORPO DO TEXTO 
ENUNCIADO 

ORAÇÕES 
TEMAS REMAS 

Os princípios éticos … fundamentam … 

SUBTÍTULO 
INTRODUÇÃO 

Este Código de Ética reúne … 
reflete … 

ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMA REMA 

SUBTÍTULO 
ABRANGÊNCIA 

Este Código de Ética aplica-se … 
ENUNCIADO 

ORAÇÕES 
TEMAS REMAS 

A instituição tem a convicção … 

Somos uma Instituição … 

Está entre nossos objetivos mais importantes mantermos… 

Nossa ação deve ser … marcada  

Repudiamos qualquer atitude … 
Acreditamos na importância … 
Administradores e funcionários devem ter o compromisso … 

SUBTÍTULO 
PRINCÍPIOS GERAIS 

A busca pelo desenvolvimento da nossa 
Empresa   deve se dar … 
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ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMAS REMAS 
Empregue, …  a mesma atitude … 
Atue …em defesa … 

É fundamental que suas atitudes e comportamentos 
reflitam … e não coloquem … 

Avalie … situações ,… 

Em particular, NÃO são aceitáveis as 
seguintes condutas: 
 

Relações comerciais… 
Manter relações comerciais 
particulares… 
Relações comerciais eventuais … 
A inadimplência … 
Usar … 
Aceitar ou oferecer, …facilitar … ou 
beneficiar …  
Presentes não enquadrados nessa 
situação… 
Qualquer atitude … 
Contratar … indicar … ou levar …  
Usar … 
Envolver-se … 
Usar … 
Manifestar-se … 
Comprar ou vender … 

SUBTÍTULO 
INTEGRIDADE 

PROFISSIONAL E 
PESSOAL 

São exemplos de conduta esperada e 
compatível com os valores da Empresa e a 
busca por resultados: 

Reconhecer … e comunicar … 
Questionar … 
Apresentar … 

ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMAS REMAS 

O compromisso com a satisfação de nossos 
Clientes deve refletir-se … 

Atenda aos Clientes … 
O cliente deve obter … 

SUBTÍTULO 
RELAÇÕES COM 
CLIENTES 

Evite dar … 
ENUNCIADO 

ORAÇÕES 
TEMAS REMAS 
O relacionamento com os acionistas deve basear-se … 
Proteja as informações … 

SUBTÍTULO 
RELAÇÕES COM 
ACIONISTAS 

É vedado  aconselhar … 
ENUNCIADO 

ORAÇÕES 
TEMAS REMAS 
As relações no ambiente de trabalho devem pautar-se… 
Colabore para que predomine … 
Quando no papel de gestor de pessoas, tenha em mente … 
Suas ações …,devem constituir … 
Não se admite o uso do cargo … 
É fundamental reconhecer …. 

SUBTÍTULO 
RELAÇÕES NO 
AMBIENTE DE 
TRABALHO 

Não se admite nenhuma decisão …. 
ENUNCIADO 

ORAÇÕES 
TEMAS REMAS 

Observe … padrões de honestidade e 
integridade … 

Abstenha-se de manifestar … ou de fazer 
comentários … 

SUBTÍTULO 
RELAÇÕES COM O 
SETOR PÚBLICO 

Ao defender os interesses da Instituição, aja … e observe … 
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ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMAS REMAS 
A escolha e contratação de fornecedores devem … ser baseadas … 
Evite negócios … 

SUBTÍTULO 
RELAÇÕES COM 
FORNECEDORES 

Os mesmos padrões de conduta devem ser aplicados … 
ENUNCIADO 

ORAÇÕES  
TEMAS REMAS 
A concorrência leal deve ser o elemento … 
Nossa competitividade  deve ser exercida …. 
Não devem ser feitos comentários … 
Trate as demais instituições financeiras … 

SUBTÍTULO 
RELAÇÕES COM 
CONCORRENTES 

É proibido fornecer … 
ENUNCIADO 

ORAÇÕES 
TEMAS REMAS 
Os problemas éticos, em sua maioria, não são criados … 
As linhas gerais deste Código permitem avaliar … 
Assim, eventualmente,  poderão surgir dúvidas … 
Nesses casos, procure … 
Comunique … ao seu Diretor… 
Ao fazer isto você está … 

SUBTÍTULO 
CONDUTA DIANTE 
DE DÚVIDAS OU DE 
AÇÕES CONTRÁRIAS 
AOS PRINCÍPIOS E 
NORMAS DO CÓDIGO 

Quando não for possível, por quaisquer 
circunstâncias, informar adequadamente seu 
superior hierárquico, 

entre em contato … 

ENUNCIADO 
ORAÇÃO 
TEMA REMA 

SUBTÍTULO 
GESTÃO DO CÓDIGO 
DE ÉTICA 

A gestão do Código de Ética cabe … 
ENUNCIADO 

ORAÇÕES 
TEMAS REMAS 
Cabe ao Comitê de Ética … 
Compete, … ao Comitê … 
O Comitê de Ética será presidido pelo … 
… das seguintes áreas do Banco Itaú S.A.: 

Área de ..; Área de …; Diretoria …; 
Diretoria …; Diretoria…. 

SUBTÍTULO 
COMITÊ DE ÉTICA 

As reuniões ocorrerão por convocação do 
presidente do Comitê. 
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Quadro II5: ESTRUTURA TEMÁTICA 

TÍTULO: CÓDIGO DE ÉTICA DO BANCO DE BRASÍLIA 
CORPO DO TEXTO 

ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMAS REMAS 
Ética não é apenas uma questão de conduta.  
O cumprimento aos seus princípios básicos é de fundamental importância... 
Neste documento, você vai encontrar … 

SUBTÍTULO 
(sem 

denominação) 

Com essa iniciativa, o Banco de Brasília confirma … 
ENUNCIADO 

ORAÇÕES 
TEMAS REMAS 
A atuação do BRB é fundamentada … 
A ética é um dos valores … 
No BRB, a postura ética … 
O respeito aos valores e padrões morais vigentes 
na sociedade evidencia… 

O BRB valoriza … e considera … 

SUBTÍTULO 
INTRODUÇÃO 

Este Código de Ética aplica-se … 
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ENUNCIADO 

ORAÇÕES 
TEMA REMA 
Toda e qualquer ação dos dirigentes, empregados, 
prestadores de serviços e terceiros que exerçam atividades 
em nome do BRB e Empresas Controladas 

deverá ser norteada … 

SUBTÍTULO 
DOS 

FUNDAMENTOS 
ÉTICOS 

A ética visa … 
ENUNCIADO 

ORAÇÕES 
TEMA REMA 

No BRB, todos têm … e respeita-se … 
TEMA  SUBTEMAS  REMAS 

Com os clientes 

Transparência … 
Atendimento … 
Respostas … 
Receptividade… 
Compromisso …. 

Com a comunidade Apoio … 
Respeito… 

Com os acionistas Comunicação e relacionamento… 
Administração … 

Com os parceiros Compartilhamento … 
Zelo … 

Com os fornecedores Imparcialidade e transparência … 
Zelo … 

Com os concorrentes Concorrência … 
Obtenção … 

Com o setor público 
Atendimento … 
Abstenção … 
Respeito … 

Com associações, entidades 
de classe e institutos de 
defesa do consumidor 

Prioridade … 
Apoio … 

Com a mídia Prestação … 

SUBTÍTULO 
PRINCÍPIOS DE 

CONDUTA 
INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 

Ao relacionar-se com os 
diversos setores da 

sociedade, 
o BRB deverá pautar 

suas ações em 
determinados 

padrões de conduta: 

Com a Internet, Intranet e 
Correio Eletrônico 

Em razão das diversas 
possibilidades tecnológicas … 

ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMA SUBTEMAS REMAS 

I - Não são aceitáveis as 
seguintes condutas: 

Manter … 
Inadimplência … 
Usar … 
Aceitar ou oferecer… 
Discriminar …. 
Usar …. 
Utilizar … 
Manifestar-se … 
Fornecer …. 

SUBTÍTULO 
PRINCÍPIOS 

ÉTICOS 
FUNCIONAIS: 
INTEGRIDADE  

PROFISSIONAL E 
PESSOAL 

Os dirigentes, empregados e 
contratados do BRB 
deverão pautar suas ações 
em consonância com o 
Estatuto, Regimento Interno 
e Regulamento de Pessoal, 
ressaltando-se os padrões de 
conduta a seguir: 

II – Condutas esperadas: 
 

Os dirigentes e empregados … 
Ao perceber … 
Atitudes e comportamentos … 
O empregado …. 
Todo empregado … 

ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMAS REMAS 
O Código de Ética não detalha… 

SUBTÍTULO 
CONDUTA DIANTE 

DE DÚVIDAS OU 
DE AÇÕES 

CONTRÁRIAS AO 
CÓDIGO DE ÉTICA 

…o empregado deverá proceder da seguinte forma: 
Quando surgirem … 
Quando em situação … 
Quando não for …. 

ENUNCIADO 
ORAÇÕES 

TEMAS REMAS 
Este Código foi aprovado … 
Em caso de descumprimento dos princípios de conduta 
funcional, deverão ser adotados … 

SUBTÍTULO 
NOTA 

ADICIONAL 

O sucesso deste programa de conduta depende… 
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Quadro III: REDE DAS RELAÇÕES, INTERDEPENDÊNCIAS E JUNÇÕES DAS ORAÇÕES DOS CEB 

 As estruturas das orações que compõem os enunciados dos CEB e que formam a trama do 

texto são apresentadas, de acordo com a função, em um quadro constituído por linhas e colunas 

largas intercaladas por colunas estreitas, sempre que houver junção entre as orações. Nesse sentido, 

quando as orações são independentes, ocupam toda uma linha em um campo sem cor. Por exemplo:  

O Banco do Brasil e seus funcionários comercializam os produtos e serviços da Organização com honestidade e transparência. 

Por sua vez, as orações coordenadas apresentam-se em colunas largas, sem cor, e, para marcar sua 

organização paratática, os elementos coesivos de coordenação, que podem ser uma conjunção ou 

um sinal de pontuação, são colocados nas colunas estreitas. Por exemplo:  

Relacionam-se com clientes idôneos , oferecem-lhes tratamento digno e cortês e respeitam seus direitos de 
consumidor. 

As orações complexas  apresentam-se em mais de uma linha, em colunas diferentes, que 
assinalam a relação hipotática entre elas. A oração nuclear localiza-se sempre em uma linha 
superior em um campo sem cor. A oração dependente, por sua vez, localiza-se em uma linha 
inferior e, de acordo com a relação que estabelece com a oração nuclear, destaca-se em campos 
coloridos. Finalmente, as colunas estreitas entre as orações destacam o elemento coesivo de 
subordinação que estabelece o tipo de organização hipotática. Os campos apresentam as  seguintes 
cores: amarelo, azul, verde e rosa. O  amarelo assinala a oração dependente que expande a oração 
nuclear por meio da elaboração por especificação que é o tipo de expansão que especifica um termo 
de outra oração. Por exemplo,  

A NOSSA CAIXA NO RELACIONAMENTO COM OS DIVERSOS SETORES DA SOCIEDADE TERÁ SUAS POSIÇÕES E 
AÇÕES BASEADAS NAS SEGUINTES DISPOSIÇÕES: 
Pautar suas ações pelo respeito às regras de mercado e pela legislação bancária; 
Manter um relacionamento respeitoso com as entidades 
representativas de classe e  buscar a solução de eventuais conflitos através da 

negociação; 

O azul assinala a oração dependente que expande a oração nuclear por meio da extensão por 
complementação que é o tipo de expansão que adiciona  ao conteúdo da oração anterior um novo 
elemento. Por exemplo: 

As normas deste Código também se aplicam ao servidor público ou empregado de empresa 
pública ou sociedade de economia mista requisitado   

 para prestar serviços no 
Sistema BNDES. 

O campo verde assinala a oração dependente que expande a oração nuclear por meio da elaboração 
por explicitação que é o tipo de expansão que explicita um termo de outra oração. Por exemplo,  

A Comissão de Ética Profissional guardará sigilo quanto à 
identidade do empregado   

 que cumprir o dever estabelecido no inciso IX deste artigo. 

O campo rosa assinala a oração dependente que expande a oração nuclear por meio da 
circunstanciação que é o tipo de expansão que fornece uma circunstância de modo, finalidade, 
tempo, lugar, causa, condição ao conteúdo de outra oração. Por exemplo, 

O Banco do Brasil valoriza a reflexão ética   

 como forma de aprimorar comportamentos e atitudes. 



 45 
 

QUADRO III1: BANCO DO BRASIL. Relações, interdependências e junções das orações 
 

O Código de Ética do Banco do Brasil sistematiza os valores essenciais praticados pelo Conglomerado nos relacionamentos com os diversos segmentos da 
Sociedade. 

Propicia a disseminação e o compartilhamento desses valores, nos âmbitos interno 
e externo, e estimula a reflexão sobre o exercício profissional responsável. 

Possibilita, também, o contínuo aperfeiçoamento das Normas de Conduta Profissional e um elevado padrão ético à Organização. 

O Banco do Brasil valoriza a reflexão 
ética   e considera o funcionário seu 

legítimo representante , 
reconhecendo-o 
como seu agente 

ético por 
excelência. 

 
como 
forma 

de 

aprimorar 
comportamentos e 

atitudes 
  

Seus funcionários pautam suas ações pelos valores contidos neste Código e pelas Normas de Conduta Profissional da Empresa. 

Entre os valores éticos    
o Banco do Brasil e seus funcionários adotam os seguintes 

como prioritários e comuns a todos os relacionamentos: 
justiça, responsabilidade, confiança, civilidade e respeito. 

 , que 
fundamentam suas 

relações ,  

O exercício compartilhado dos princípios 
deste Código sustenta o sucesso 
duradouro do Banco do Brasil 

e consolida a imagem de 
empresa ética   

 que pauta sua atuação não apenas nos preceitos legais do negócio 
bancário mas, sobretudo, em reconhecidos valores sociais. 

 

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. 

Valorizam o processo de comunicação interna   

 de 
maneira a 

disseminar as informações relevantes ligadas aos negócios e às decisões 
corporativas. 

Compartilham aspirações de desenvolvimento profissional, reconhecimento do desempenho e zelo pela qualidade de vida dos funcionários. 

Os funcionários preservam o patrimônio, a imagem e os interesses da Organização. 
 
 

O Banco do Brasil e seus funcionários comercializam os produtos e serviços da Organização com honestidade e transparência. 

Relacionam-se com clientes idôneos , oferecem-lhes tratamento digno e cortês e respeitam seus direitos de 
consumidor. 

Prestam orientações e informações claras, 
confiáveis e tempestivas,   

 para  permitir aos clientes a melhor decisão nos negócios. 

      Preservam o sigilo das informações. 

São receptivos às opiniões da clientela e as consideram para a melhoria do atendimento, dos produtos e dos serviços. 

 
 

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. 

É proativo na disposição de informações ao Mercado,   

 de maneira a minimizar rumores e especulações. 

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. 
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O Banco do Brasil e seus funcionários defendem os direitos humanos, os princípios de justiça social e o ecossistema. 

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. 

 Apóiam ações desenvolvimentistas e participam de empreendimentos direcionados à melhoria das condições sociais da população. 

 

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. 

Articula os interesses e as necessidades da Administração Pública com os vários segmentos econômicos da sociedade. 

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. 

É fidedigno e tempestivo nas informações e obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, próprios da 
Administração Pública. 

 

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. 

Zelam mutuamente pelas suas imagens, pelos interesses comuns e compromissos acordados. 

 

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 

Os profissionais contratados pautam seus comportamentos pelos princípios deste Código de Ética. 

 

O Banco do Brasil e seus funcionários mantêm civilidade no relacionamento com a concorrência. 

Obtêm informações de maneira lícita e transparente e preservam o sigilo daquelas fornecidas pelos concorrentes. 

  dispõem informações fidedignas, por meio de fontes autorizadas. 

Quando solicitados ,  

 

O Banco do Brasil mantém atitude independente e respeitosa no relacionamento com a mídia. 

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. 

O Banco do Brasil legitima os funcionários   

 que  o representam nas relações com a mídia. 

 

O Banco do Brasil reconhece a legitimidade das Associações e 
Entidades de Classe e  prioriza a via negocial na resolução de conflitos de interesses. 

Apóia iniciativas   

 que resultem em benefícios e melhoria da qualidade de vida dos funcionários e seus 
familiares. 
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QUADRO III2: BNDES. Relações, interdependências e junções das orações 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES é uma empresa pública federal   

 que 
tem por missão 
contribuir para o desenvolvimento econômico e social do País. 

Essa característica eleva o grau de responsabilidade de seus administradores e empregados quanto à lisura e transparência na condução dos negócios da 
Instituição. 

 

Os princípios éticos e as normas de conduta, consubstanciados no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, 
aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, no Código de Conduta da Alta Administração Federal e neste Código, aplicam-se a todos os 
administradores e empregados do BNDES e de suas Subsidiárias, BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial 
- FINAME. 

 

A Ética é o ideal de 
comportamento 

(procedimento moral) 
      

 que 
orienta o ser humano, em 

relação aos seus 
semelhantes, 

    

   a 

decidir entre o bom e o mau (o 
justo e o injusto, o conveniente e o 

inconveniente, o oportuno e o 
inoportuno, o honesto e o 

desonesto) 

  

     , 
visando ao bem comum, à honra 

e à tradição dos serviços 
públicos. 

A Ética é o arcabouço da Instituição, aí compreendidos a Empresa e os seus empregados. 

Os procederes morais em sociedade e na empresa são, por vezes, imperceptíveis. 

As preocupações do dia-a-dia com a eficiência, a competitividade e a lucratividade não podem prevalecer à Ética. 

O comportamento moral orienta o teor das decisões (o que devo fazer) e o processo para a tomada de decisão (como devo fazer). 

 

O empregado, em sua atividade, deve observar os regulamentos internos da Empresa e 
o código ético da categoria profissional   

 
a 

que 
estiver vinculado. 

Ele, diante do imprevisto, deve estabelecer sempre o equilíbrio entre a conduta e a 
finalidade em seu comportamento,   

 
de 

modo 
a 

consolidar a moralidade do ato administrativo. 

São intrínsecos o compromisso ético do empregado e o comportamento ético da 
Empresa   

 
para a 
qual 

ele trabalha. 

O BNDES - como ente da Administração Pública Federal indireta - e seus empregados devem obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade. 
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O BNDES mantém um 
ambiente de trabalho 

adequado 
      

 , visando ao bem-estar, à 
segurança, à higiene e à saúde , apoiando o 

comportamento ético e  assegurando tratamento justo 
para seus colaboradores. 

Da mesma forma, seu 
compromisso é garantir       

 que as informações pessoais, inclusive médicas e sobre benefícios, sejam restritas ao próprio empregado e ao pessoal 
responsável pela guarda, manutenção e tratamento desses dados. 

A Administração 
incentiva o diálogo 
permanente com os 

empregados 

  e assegura   

 , 

visando ao aprofundamento e à 
difusão dos princípios éticos, 

mediante programas, materiais 
de treinamento e outros 

recursos, 

  que 

os sistemas, as políticas e os 
procedimentos operacionais e 

administrativos adotados 
estejam de acordo com as 

diretrizes éticas do BNDES. 
Na sua relação com a sociedade, a Instituição, ancorada no proceder ético, apóia as ações estimuladoras do exercício da cidadania e o desenvolvimento dos 
valores éticos. 

 

É fundamental, para o 
aperfeiçoamento do compromisso 

ético, 
    

 que 

as normas do Código sejam aplicadas, 
também, ao servidor público ou empregado 

de empresa pública ou sociedade de 
economia mista, requisitado 

  

   para 
 prestar serviços no Sistema BNDES, aos 

empregados das empresas de prestação de serviços 
de natureza permanente, temporária ou excepcional. 

A Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES - FAPES e o Condomínio do Edifício de Serviços do Rio de Janeiro - EDSERJ devem, 
igualmente, recomendar aos seus empregados o cumprimento das normas do Código. 
O Código de Ética do BNDES, adiante apresentado, se constitui, assim, ao mesmo tempo, num compromisso individual, coletivo e institucional. 

 

Este Código prescreve os padrões de conduta profissional exigidos dos empregados do Sistema BNDES, 
assim entendidos os empregados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 

e suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento 
Industrial (FINAME) 

, 
estabelece deveres e vedações e 

disciplina a constituição e atuação da 
Comissão de Ética Profissional. 

 

As normas deste Código também se aplicam ao servidor público ou empregado de empresa pública ou 
sociedade de economia mista requisitado   

 para prestar serviços no Sistema BNDES. 

 

SÃO EXIGIDOS DOS EMPREGADOS DO SISTEMA BNDES OS SEGUINTES PADRÕES DE CONDUTA PROFISSIONAL  : 

Agir com integridade, competência, 
dignidade e ética   

 quando lidarem com o público, clientes, colegas e membros dos demais órgãos públicos; 

Atuar e encorajar colegas e clientes a atuar 
profissionalmente de forma ética   

   
de 

modo  
a 

assegurar credibilidade à instituição; 

Buscar a manutenção e a elevação da sua 
competência técnica e contribuir para a capacitação de todos na 

Instituição   

   , procurando sempre atingir o melhor 
resultado global para a Empresa; 

Pautar seu comportamento profissional pela isenção no julgamento e pelo comedimento nas suas manifestações públicas. 
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SÃO DEVERES DOS EMPREGADOS DO SISTEMA BNDES, SEM PREJUÍZO DAQUELES ESTABELECIDOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 
DO TRABALHO E NAS NORMAS ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA BNDES: 

Adotar princípios e padrões compatíveis com a responsabilidade pública e social do Banco em todas as decisões, atitudes e atividades profissionais; 

Agir consciente     

 de 
que 

 seu trabalho é regido por 
princípios éticos   

   que se materializam na adequada prestação dos serviços; 

Exercer suas atribuições de forma honesta, leal e justa; 

Tratar de forma cortês colegas, clientes e terceiros e respeitar sua privacidade, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação; 

Resistir a eventuais pressões e intimidações de beneficiários, 
interessados e outros,   

 que visem obter quaisquer favores ou vantagens indevidos, por meio de 
ações imorais, ilegais ou antiéticas; 

 Relacionar-se com o cliente de forma estritamente profissional   

 , preservando a isenção necessária ao desempenho das suas funções; 

Guardar sigilo sobre as operações, bem como sobre as informações ainda 
não tornadas públicas, do Sistema BNDES, seus clientes, prestadores de 
serviços e fornecedores, 

  

 
das 

quais 
tenha conhecimento por sua atuação profissional; 

Encaminhar à Gerência Executiva de Administração de 
Recursos Humanos – GERHU declaração     

  

informando qualquer transação com 
títulos, ações ou outros produtos 
financeiros, emitidos por 
companhias 
abertas ou fechadas, 

  

   cujo 

valor seja igual ou superior a R$ 
1.000,00 (hum mil reais), observado o 
disposto no inciso V do Artigo 4º, a 
seguir. 

Dar ciência à Comissão 
de Ética Profissional    de quaisquer atividades ilegais, 

irregulares ou contrárias à ética   

 , de 
que 

trata o Capítulo V ,  , de 
que 

tenha conhecimento. 

A Comissão de Ética Profissional guardará sigilo quanto à identidade do empregado   

 que cumprir o dever estabelecido no inciso 
IX deste artigo. 

 

É VEDADO AO EMPREGADO DO SISTEMA BNDES: 

Utilizar-se do cargo ou função para intimidar colegas   

 com a 
finalidade de obter favores pessoais ou profissionais; 

Solicitar , sugerir ou receber vantagens de qualquer espécie   

     , utilizando o nome do BNDES, o cargo ou a função na 
obtenção de benefícios pessoais ou para terceiros; 

Fazer uso de informação privilegiada, obtida no exercício profissional, em benefício próprio ou de terceiros, na realização de negócios de qualquer 
natureza; 

Estabelecer relações comerciais ou profissionais com empresas   

 que 
façam parte da carteira de clientes do Sistema BNDES, 
bem como seus acionistas controladores e empresas do 

mesmo grupo econômico; 
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Adquirir ou alienar quaisquer títulos, ações ou outros produtos financeiros, 
emitidos por companhias abertas ou fechadas, à exceção daqueles 

realizados através de fundos de investimento ou daqueles 
  

   em 
que 

tenha sido cumprida uma carência mínima de 12 
(doze) meses decorridos entre a data de aquisição 

e da respectiva venda; 

Receber, em razão de suas atribuições, comissão, presente ou vantagem de qualquer 
espécie, inclusive convites de caráter pessoal para viagens, hospedagens e outras atrações, 
salvo de autoridades estrangeiras, nos casos protocolares 

  

 em 
que houver reciprocidade; 

Prejudicar, deliberadamente, a reputação de outros empregados, cidadãos, entidades e empresas; 

Usar de artifícios   

 para dificultar o exercício de direitos por qualquer pessoa física ou jurídica; 

Permitir   

 que empatias ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com os colegas e o 
público em geral; 

Exercer quaisquer atividades profissionais conflitantes com o exercício do cargo ou função ou incompatíveis com o horário de trabalho; 

Compactuar com irregularidades   

 , não tomando as providências pertinentes quando da identificação do fato; 

 Intermediar, inclusive enquanto licenciado, serviços 
com o BNDES e/ou suas Subsidiárias, 

ou 
mesmo  indicar quem o faça, principalmente os de assistência técnica e consultoria. 

Envolver-se em operações do Sistema BNDES com 
empresas     

 em que seja sócio ou mantenha relações de parentesco (cônjuge, 
ascendente, descendente) com os acionistas. 

Utilizar, para fins estranhos às suas atividades profissionais, os equipamentos, meios de comunicação e instalações, colocados à sua disposição pelo Banco. 

 

As dúvidas quanto à aplicabilidade do disposto no inciso V deverão ser encaminhadas à 
Comissão de Ética Profissional,   

 de que trata o Capítulo V; 

A vedação    não compreende as aquisições efetuadas em ofertas públicas registradas na 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM; 

 de 
que 

trata o inciso V 
deste artigo   

Não são considerados presentes, 
para os fins do inciso VI deste 

artigo, os brindes 
      

  
que 

 não tenham valor 
comercial, 

ou 
que 

sejam distribuídos por entidades de 
qualquer natureza a título de 

cortesia, propaganda, divulgação 
habitual ou por ocasião de eventos 
especiais, ou datas comemorativas, 

que 
não ultrapassem o valor 

unitário de R$ 100,00 (cem 
reais). 

Os presentes acima desse valor    

serão preferencialmente 
incorporados ao patrimônio do 

BNDES e/ou suas Subsidiárias, ou 
doados ao Comitê da Cidadania dos 
Funcionários do Sistema BNDES 

  

 que, 

por qualquer 
motivo, não 
possam ser 
devolvidos 

,  para 

serem alienados e o produto 
revertido para entidades 

assistenciais sem fins 
lucrativos. 

As vedações    aplicam-se igualmente aos terceiros de relação pessoal ou de família 
(cônjuge, ascendente ou descendente) do empregado. 

  de 
que 

tratam os incisos 
VI e XII   
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QUADRO III3: NOSSA CAIXA. Relações, interdependências e junções das orações. 
 

A Nossa Caixa vem empreendendo esforços   

 
no 

sentido 
 de 

 manter suas atividades e procedimentos, em conformidade com as normas externas e com os 
melhores padrões do mercado financeiro. 

Trata-se de um trabalho de melhoria 
contínua, focado na Missão da Empresa,       

 que 
foi definida com a 

contribuição de todos os 
funcionários 

:    

“Ser uma Instituição Financeira moderna e 
eficiente   e 

contribuir para o 
desenvolvimento social e 

econômico 
  

 , 

buscando permanentemente 
a excelência no atendimento 

ao público, através de 
produtos e serviços de 

qualidade 

,  , 

garantindo o 
acesso da 

população aos 
meios 

financeiros.” 
A Missão é importante       

 para nortear os princípios e 
padrões   

   que orientam as práticas das pessoas dentro de uma 
Organização, pautadas nos seus valores. 

  foi elaborado o Código de 
Ética para a Nossa Caixa     

Visando promover elevados padrões éticos 
em todos os níveis funcionais ,  , a 

 partir de valores sugeridos 
com a participação de 

diversas áreas do Banco 
, 

atendendo 
inclusive as 

exigências de 
resolução do 

BACEN. 

Este código deverá pautar toda e qualquer ação da Nossa Caixa, através de seus dirigentes e empregados. 

 

A ética é a ciência          

 que estuda a moral 
e os costumes,  

sem, no 
entanto, 

ser 
confundida 
com estes, 

e que 

estabelece um 
conjunto de 

princípios, normas e 
condutas 

   

       visando alcançar a 
melhor forma 

  

        de agir 
coletivamente. 

Em uma empresa a ética visa não só ao estabelecimento de um melhor convívio 
social, mas à manutenção do alto conceito da instituição junto à sociedade. 

“A ética diz ao homem    

 
como e  

dentro de  
que 

parâmetros ele deve agir. 

As técnicas determinam o   

 que ele deve fazer”. 

 

A Nossa Caixa, na condição de instituição financeira vinculada à administração indireta do Estado de São Paulo, terá todas as suas relações internas e externas 
norteadas pelo presente Código de Ética. 

Este Código dispõe sobre os padrões éticos de conduta     

 que 
deverão nortear todas as suas 
atividades, além dos 
regulamentos internos do Banco, 

  

   que são de conhecimento de todos os empregados. 
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Toda e qualquer ação da 
Nossa Caixa através de seus 

dirigentes e empregados, 
bem como de terceiros 

     

observará os 
princípios definidos 
pela Constituição do 

Estado, para a 
administração pública 

  

 que exerçam atividades 
em seu nome ou prestem serviços em 

suas dependências,   quais 

sejam: 
Legalidade 

Impessoalidade 
Moralidade 

Transparência. 

 

A NOSSA CAIXA NO RELACIONAMENTO COM OS DIVERSOS SETORES DA SOCIEDADE TERÁ SUAS POSIÇÕES E AÇÕES BASEADAS NAS 
SEGUINTES DISPOSIÇÕES: 
Pautar suas ações pelo respeito às regras de mercado e pela legislação bancária; 

Manter um relacionamento respeitoso com as entidades representativas de 
classe e  buscar a solução de eventuais conflitos através da negociação; 

Oferecer serviços bancários confiáveis e de qualidade   

 que  atendam às necessidades do público e do mercado; 

Garantir sigilo em suas operações de cunho bancário e cumprir sempre as condições previamente pactuadas; 

Não participar de situações ou conceder benefícios de cunho ilícito, abusivo ou anti-social; 

Manter consonância com os códigos de ética e conduta estabelecidos por 
entidades de classe   

 com as 
quais se relaciona. 

 

(1)  OS DIRIGENTES E EMPREGADOS, EM QUALQUER ÁREA DE ATUAÇÃO OU DE ATIVIDADES NA NOSSA CAIXA, OBSERVARÃO AS 
SEGUINTES DISPOSIÇÕES: 
Ser guardião do sigilo e das informações/opções estratégicas do Banco; 

Exercer a função de preposto da organização nos estritos termos da legislação vigente e de suas normas internas; 

Ter conduta ética condizente com as responsabilidades do cargo e função   

 que  exerce; 

Não sonegar à empresa informações obtidas no desempenho do cargo ou da função,   

 que sejam de utilidade da mesma; 

Assumir a integral responsabilidade decorrente de atos praticados no exercício do cargo ou da função; 

Empregados    devem pautar-se por uma atuação dentro dos princípios éticos de sua atuação; 

 que exercem funções técnicas dentro do Banco   
Gerir com probidade e austeridade as atividades da Nossa Caixa, integrados em equipe, de acordo com as políticas definidas pelo Conselho de Administração 
e/ou Diretoria Executiva; 

 
 (2) OS DIRIGENTES E EMPREGADOS, EM QUALQUER ÁREA DE ATUAÇÃO OU DE ATIVIDADES NA NOSSA CAIXA, OBSERVARÃO AS 
SEGUINTES DISPOSIÇÕES: 
Todos os funcionários devem estar engajados na busca permanente da 

eficiência no atendimento a seus clientes e usuários de serviços   

 , preservando assim, a imagem da Nossa Caixa; 

Os empregados devem sentir-se livres       

 para dar sugestões e fazer reclamações   

     sempre 
 que 

isso possa reverter em benefícios 
para a empresa; 

Na realização das respectivas atividades, os empregados devem utilizar 
os métodos e técnicas mais atualizados e consistentes,   

 
de 

forma 
a 

otimizar os resultados econômico-financeiros do Banco; 
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Deve ser evitado o estabelecimento de vínculos de 
qualquer natureza com organizações ou clientes   bem 

como 
contribuir para a prevenção de crimes 

de lavagem de dinheiro; 

 cujas condutas não sejam compatíveis com 
padrões éticos e de responsabilidade ,  

A divulgação da publicidade do Banco deve ser 
pautada por princípios de conduta estabelecidos por 

códigos do setor, 

além 
de considerar os direitos do consumidor e possibilitar-lhe o maior número de 

informações possíveis; 

Todos devem se engajar na manutenção da imagem    

 que possuímos junto ao público: honestidade, integridade, seriedade, solidez, confiabilidade, 
cordialidade e responsabilidade; 

A ética deve ser a tônica de nossas relações com clientes, parceiros, fornecedores e concorrentes; 

Deve ser mantido o bom relacionamento com as 
demais unidades da empresa,     

 
com 
o fito 

de 

proporcionar perfeita sinergia entre 
as áreas , colaborando para a execução eficaz de 

todas as atividades; 

O Banco deve apresentar um padrão de atendimento,   

 
de tal 
forma 

que 
possa se tornar um dos seus principais atrativos; 

A comunicação tanto com o cliente interno quanto com o cliente externo deve pautar-se por princípios de simplicidade, honestidade e gentileza; 

Quaisquer  
informações    

devem ser previamente checadas e 
analisadas de acordo com padrões 

estabelecidos pela unidade 
competente, 

    

 
 

que 
 

devam ser 
veiculadas 
 ao público 

  
de 

forma 
a 

proporcionar dados 
confiáveis e auto-

explicativos, 
  

        
atendendo plenamente 

às necessidades dos 
clientes; 

A modernização e o avanço tecnológicos devem ser buscados   

 , mantendo, contudo, a cordialidade e integridade no trato com os clientes; 

O Banco deve pautar sua 
atuação no mercado     bem 

como 

fazer gestão permanente sobre o grau 
de risco de exposição dos recursos de 

seus clientes; 

 
de tal 
forma 

a 
assumir riscos     

   que não comprometam sua 
performance ,  

Na efetivação de operações devem ser levados em consideração aspectos gerais de respeito à cidadania e aos direitos dos cidadãos; 

Deve zelar       

 
para 

que 

as funções de operacionalização, 
controles e liquidações estejam 

segregadas 
    

   
de 

forma 
a 

evitar eventuais fraudes 
ou erros operacionais, 

bem 
como 

não permitir a utilização de 
informações privilegiadas em 

benefício próprio ou de 
terceiros; 
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O compromisso maior da instituição deve ser o   

 de possibilitar, continuamente, a consecução de sua missão, a saber: 

“Ser uma Instituição Financeira 
moderna e eficiente   e contribuir para o desenvolvimento 

social e econômico   

 , 

buscando 
permanentemente a 

excelência no atendimento 
ao público, através de 
produtos e serviços de 

qualidade 

,  , 

garantindo o 
acesso da 

população aos 
meios 

financeiros.” 

 

As eventuais infrações ao presente Código de Ética serão examinadas por 
um Comitê de Ética,   

 conforme disposto no MIP Estrutura Organizacional, Capítulo V - 
Regulamento de Comitês. 

A composição do Comitê de Ética está definida no MIP Estrutura Organizacional, Capítulo V - Regulamento de Comitês, item 3.2. 

O Comitê de Ética é 
um Órgão consultivo 

da Presidência, 
      , 

recomendando 
correção de 
conduta ou 

sanções 
disciplinares 

, 

cabendo 
recurso de suas 

conclusões à 
Diretoria 

Executiva: 

 a 
quem cabe analisar e julgar as 

questões       

     que lhe forem 
submetidas     

As questões    serão analisadas pelo Conselho de 
Administração. 

 que envolvam dirigentes estatutários   

A qualquer pessoa, indicada ao Comitê de Ética como infratora deste Código de Ética, caberá defesa nos termos do regulamento de pessoal. 

 

Caberá à Diretoria Executiva   

  propor alterações ao presente Código, mediante envio de propostas ao Conselho de 
Administração. 

 

O presente Código de Ética entrou em vigor na 
data de 27.06.2000,   

 a partir de sua aprovação pelo Conselho de Administração da Nossa Caixa.  
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QUADRO III4: BANCO ITAÚ S.A. Relações, interdependências e junções das orações 
 

Os princípios éticos    também fundamentam nossa imagem de empresa 
sólida e confiável. 

 que orientam nossa 
 atuação   

Este Código de Ética reúne as 
diretrizes     

 que devem ser observadas  
em nossa ação profissional   

   para atingirmos padrões éticos  cada vez mais elevados 
no exercício de nossas atividades. 

Reflete nossa identidade 
 cultural e os compromissos     

 que assumimos 
 nos mercados   

   em que atuamos. 

 

Este Código de Ética aplica-se a todos os administradores e funcionários do Banco Itaú S.A.,  e das empresas por ele controladas. 

 

A Instituição tem a convicção     

 de 
que 

deve partir de objetivos empresariais e 
princípios éticos precisos   

   que sejam compartilhados pelos administradores e 
Funcionários da Empresa. 

 , para se consolidar  e desenvolver, 

Somos uma Instituição     

 que  atua no mercado financeiro   

    visando ao desenvolvimento contínuo, à liderança 
de performance e à satisfação dos nossos clientes. 

Está entre nossos objetivos mais 
importantes     

  
mantermos a reputação de empresa 

sólida e confiável, consciente de nossa 
responsabilidade social e empresarial 

  

   que persegue resultados de forma honesta, justa, legal e 
transparente. 

Nossa ação deve ser sempre marcada pela integridade, confiança e lealdade, bem como pelo respeito e valorização do ser humano, em sua privacidade, 
individualidade e dignidade. 
Repudiamos qualquer atitude guiada por preconceitos relacionados a origem, raça, religião, classe social, sexo, cor, idade, incapacidade física e quaisquer    
outras formas de discriminação. 
Acreditamos na importância da 
responsabilidade social e empresarial, como 
Empresa comprometida com as comunidades 

      

 em 
que atua, e 

que 

tal 
responsabilidade 

é exercida 
plenamente 

  

     quando 
contribuímos com ações em 
prol do desenvolvimento do 

Brasil. 
Administradores e funcionários devem ter o 
compromisso       

 de 
zelar pelos valores e 

pela imagem da 
Instituição 

, de 

manter postura 
compatível com 
essa imagem e 
esses valores 

e 
de 

atuar em defesa dos 
interesses dos clientes e da 

Empresa. 

A busca pelo desenvolvimento da nossa 
Empresa deve se dar com base nesses 
princípios, com a confiança 

  

 de 
que nossas ações são guiadas pelos mais elevados padrões éticos e estrito respeito à legalidade. 
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Empregue, no exercício das suas funções, a 
mesma atitude   

 que  qualquer pessoa honrada e de caráter íntegro empregaria na relação com outras pessoas e na 
administração dos seus próprios negócios. 

Atue sempre em defesa dos melhores 
interesses da Instituição   

 , mantendo sigilo sobre negócios e operações da Empresa, assim como sobre os negócios e 
informações de seus clientes. 

É fundamental      

 que suas atitudes e comportamentos reflitam sua integridade 
pessoal e profissional e 

coloquem em risco sua 
segurança financeira e 

patrimonial ou a da 
Empresa. 

Avalie cuidadosamente situações     

 que 
possam caracterizar conflito entre os seus interesses e os 

da Empresa e/ou conduta não aceitável do ponto de 
vista ético - 

mesmo 
que 

não causem prejuízos 
tangíveis à Instituição. 

 

(1) EM PARTICULAR, NÃO SÃO ACEITÁVEIS AS SEGUINTES CONDUTAS: 

Relações comerciais, na condição de representante da 
Instituição, com empresas   

 em 
que 

você, ou pessoas de seu relacionamento familiar ou pessoal, tenham interesse ou 
participação - direta ou indireta, sem autorização do superior hierárquico, no nível 

mínimo de Gerente de Divisão ou equivalente. 

Manter relações comerciais particulares, de caráter habitual, com clientes ou fornecedores. 

Relações comerciais eventuais com clientes ou 
fornecedores não são proibidas, mas devem ser comunicadas previamente, por escrito, ao seu superior. 

A inadimplência em seus negócios pessoais. 

Usar seu cargo, função ou informações sobre negócios e 
assuntos da Instituição ou de seus clientes,     

 para  influenciar decisões   

 que venham a favorecer interesses próprios ou de 
terceiros. 

Aceitar ou 
oferecer, direta ou 

indiretamente, favores ou 
presentes de caráter pessoal, 

      

 que 
resultem de 

relacionamento com 
o Banco 

    

 e 
que 

possam influenciar 
decisões , facilitar negócios ou beneficiar terceiros. 

Presentes não enquadrados nessa situação,    

devem ser 
informados por 

escrito à Auditoria 
Interna. 

 mas 
que 

excedam o valor limite estipulado no Manual 
Banestado, Pasta 21, Assunto 47,   

Qualquer atitude     

 que discrimine as pessoas   

   com 
quem 

mantemos contato profissional, em função de cor, sexo, religião, origem, classe 
social, idade ou incapacidade física. 

Contratar parentes  
sem autorização do superior imediato   ; 

indicar a contratação de 
parentes ou levar outra pessoa 

a indicá-los   

 , 
sem informar o fato ao 
responsável pela 
contratação. 

Usar equipamentos e outros recursos da Instituição para fins particulares, não autorizados. 
Envolver-se em atividades particulares, 
não autorizadas,   

 que interfiram no tempo de trabalho dedicado à Empresa. 
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(2) EM PARTICULAR, NÃO SÃO ACEITÁVEIS AS SEGUINTES CONDUTAS: 

Usar para fins particulares ou repassar a terceiros tecnologias, metodologias, know how e outras informações de propriedade da 
Instituição, ou por ela desenvolvidas ou obtidas. 

Manifestar-se em nome da empresa     

 quando não autorizado ou habilitado para tal.   

Comprar ou vender ações da Instituição com base em informações   

 que não sejam do conhecimento 
público. 

 

SÃO EXEMPLOS DE CONDUTA ESPERADA E COMPATÍVEL COM OS VALORES DA EMPRESA E A BUSCA POR RESULTADOS: 

Reconhecer honestamente os erros cometidos e comunicar imediatamente seu superior hierárquico; 

Questionar as orientações contrárias aos princípios e valores da Empresa; 

Apresentar críticas construtivas e sugestões   

  visando aprimorar a qualidade do trabalho. 

 

O compromisso com a satisfação de nossos Clientes deve refletir-se no 
respeito aos seus direitos e na busca por soluções   

 que atendam a seus interesses, sempre em consonância com os 
objetivos de desenvolvimento e rentabilidade da Instituição. 

Atenda aos Clientes com cortesia e eficiência   

 , oferecendo informações claras, precisas e transparentes. 

O cliente deve obter respostas, mesmo que negativas, às suas solicitações, de forma adequada e no prazo por ele esperado. 

Evite dar tratamento preferencial a quem quer que seja por interesse ou sentimento pessoal. 

 

O relacionamento com os 
acionistas deve basear-se na 

comunicação - precisa, transparente 
e oportuna - de informações 

  
bem 
como 

na busca por resultados   

 que 
lhes permitam acompanhar as 
atividades e a performance da 

Instituição, 
  que 

tragam impactos positivos 
no valor de mercado da 

Empresa. 

Proteja as informações ainda não 
divulgadas publicamente     

 que possam afetar a cotação de 
nossas ações ou influenciar as movimentações do mercado e decisões de 

investimentos. 

É vedado     

  aconselhar a compra e venda de ações da Instituição com base em 
informações   

   que não sejam do conhecimento 
público. 
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As relações no ambiente de trabalho devem pautar-se pela cortesia e respeito. 

Colabore   

 para 
que 

predomine o espírito de equipe, a lealdade, a confiança, a conduta compatível com os valores da Instituição e a 
busca por resultados. 

  tenha em mente   
Quando no papel de gestor de 

pessoas ,  que seus funcionários o tomarão como exemplo. 

Suas ações, assim, devem constituir modelo de conduta para sua equipe. 

Não se admite o uso do cargo   

 para solicitar favores ou serviços pessoais a subordinados. 

É fundamental     

  reconhecer o mérito 
de cada um e 

propiciar igualdade de acesso às oportunidades de desenvolvimento profissional 
existentes, segundo as características, competências e contribuições de cada 

funcionário. 
Não se admite nenhuma decisão   

 que afete a carreira profissional de subordinados baseada apenas em relacionamento 
pessoal. 

 

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. 

Abstenha-se de manifestar opinião sobre atos ou atitudes de funcionários públicos, ou de fazer comentários de natureza política. 

  aja com confiança nos padrões de atuação da nossa 
Empresa e observe sempre os mais elevados princípios 

éticos e o respeito às leis e normas vigentes. 

Ao defender os interesses 
da Instituição ,    

 

 

A escolha e contratação de fornecedores devem sempre ser baseadas 
em critérios técnicos, profissionais, éticos e nas necessidades da 

Empresa 
, 

devendo ser conduzidas por meio de 
processos pré-determinados, tais como 

concorrência ou cotação de preços, 
  

   que garantam a melhor 
relação custo-benefício. 

Evite negócios com fornecedores de reputação duvidosa. 
Os mesmos padrões de conduta devem ser aplicados no 

relacionamento com outras instituições financeiras     

 que nos prestam serviços ou das 
quais a Instituição é cliente. 

 

A concorrência leal deve ser o elemento básico em todas as nossas operações e relações com outros Bancos e instituições do mercado financeiro. 

Nossa competitividade deve ser exercida com base nesse princípio. 

Não devem ser feitos comentários     

 que possam afetar a imagem dos 
concorrentes ou contribuir para a divulgação de boatos sobre eles. 

Trate as demais instituições financeiras com 
o mesmo respeito   

 com que a Empresa espera ser tratada. 

É proibido   

  fornecer informações de propriedade da Instituição a concorrentes. 
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Os problemas éticos, em sua maioria, não 
são criados pelas próprias pessoas, mas surgem diante delas,  obrigando-as   

     a  enfrentá-los. 

As linhas gerais deste Código permitem 
avaliar grande parte das situações mas 

não detalham, 
necessariamente, todos os 

problemas 
    

   que podem surgir em seu 
dia-a-dia.   

Assim, eventualmente, poderão surgir dúvidas   

 sobre qual a conduta mais correta a adotar. 

Nesses casos, procure ajuda de forma sincera e transparente. 

  *Comunique imediata e 
formalmente ao seu Diretor     

  você está se preservando , cumprindo seu dever e reforçando os princípios éticos da 
Empresa. 

Ao fazer isto ,      

  entre em contato com a Diretoria de Auditoria e Controles Internos do Banco 
Itaú. 

Quando não for possível, por quaisquer circunstâncias, informar 
adequadamente seu superior hierárquico ,  

* não foi possível dispor as nove orações no quadro.  

A gestão do Código de Ética cabe à 
Diretoria de Auditoria e Controles 

Internos do Banco Itaú S.A. 
    

 que é responsável por sua comunicação, 
atualização e aplicação, 

bem 
como 

por oferecer subsídios para as decisões do Comitê de 
Ética. 

Cabe ao Comitê de Ética     

  avaliar permanentemente a atualidade 
e pertinência deste Código, 

bem 
como 

determinar as ações necessárias para a divulgação e 
disseminação dos mais elevados padrões de conduta 

ética dentro da Instituição. 

Compete, ainda, ao Comitê     

  
assumir o julgamento de casos de 

violação do Código de Ética de maior 
gravidade 

e  deliberar sobre dúvidas de interpretação do texto. 

 

O COMITÊ DE ÉTICA SERÁ PRESIDIDO PELO TITULAR DA ÁREA DE AUDITORIA E CRÉDITO E COMPOSTO DOS EXECUTIVOS DAS 
SEGUINTES ÁREAS DO BANCO ITAÚ S.A. : 
Área de Recursos Humanos 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 exerce também o secretariado. 

As reuniões ocorrerão por convocação do presidente do Comitê. 
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QUADRO III5: BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relações, interdependências e junções das orações 

 

Ética não é apenas uma questão de conduta. 
O cumprimento aos seus princípios básicos é de 

fundamental importância para a boa imagem       

 de quem os pratica e, principalmente, da instituição onde eles são adotados. 

Neste documento, você vai encontrar a íntegra do Código de Ética do BRB. 
Com essa iniciativa, o Banco de Brasília confirma sua atuação como empresa ética e 
cidadã   

 , considerando os princípios éticos na cultura da Instituição. 

 

A atuação do BRB é 
fundamentada nos conceitos 

presentes em sua missão 
:    

  “Prover soluções financeiras com 
excelência, de forma rentável, e  contribuir para o desenvolvimento socioeconômico 

sustentado no DF”. 
A ética é um dos valores   

 que orientam a nossa atuação: conduta honesta, leal e transparente. 

No BRB, a postura ética de confiabilidade e honestidade irrepreensíveis é dever de todos. 

O respeito aos valores e padrões morais vigentes na sociedade evidencia o seu padrão ético. 

O BRB valoriza a reflexão ética   e considera os seus empregados os 
legítimos representantes   

 
como 
forma 

de 

aprimorar 
comportamentos e 

atitudes 
  para 

garantir a disseminação 
e o compartilhamento 

desses valores, nos 
âmbitos interno e 

externo. 
Este Código de Ética aplica-se aos dirigentes, empregados, prestadores 

de serviços e terceiros   

 que exerçam atividades em nome do BRB e Empresas Controladas. 

 

Toda e qualquer ação dos dirigentes, 
empregados, prestadores de serviços e terceiros    

deverá ser norteada pelos princípios da 
Legalidade, Impessoalidade, Moralidade 

e Transparência 

 que exerçam atividades em nome do BRB e 
Empresas Controladas   

A ética visa não só ao estabelecimento de um melhor convívio social, mas à manutenção do alto conceito da instituição perante a sociedade. 

 

No BRB, todos têm igualdade de tratamento e respeita-se a Constituição Federal, os Direitos Humanos, princípios de justiça social e da proteção do 
meio ambiente. 

 , O BRB DEVERÁ PAUTAR SUAS AÇÕES EM  DETERMINADOS PADRÕES DE CONDUTA: 

Ao relacionar-se com os diversos setores da 
sociedade   

Transparência e honestidade na contratação de operações e na prestação de serviços. 

Atendimento digno, cortês, justo e eficiente e todo o respeito aos seus direitos de consumidor. 

Respostas claras, confiáveis e tempestivas às consultas, reclamações e aos pedidos de informações. 

Receptividade às sugestões apresentadas e tratamento adequado, quando em favor da melhoria do atendimento. 

Compromisso com a satisfação do cliente e respeito aos seus interesses e necessidades. 

Apoio às ações   
 que promovam o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade. 
Respeito aos valores culturais, esportivos, religiosos, ou quaisquer outros reconhecidos pela comunidade. 

Comunicação e relacionamento transparentes, com tratamento oportuno, ágil e fidedigno das informações 

Administração eficaz dos negócios com vistas ao fortalecimento de sua situação financeira e zelo pela sua imagem e patrimônio. 

Compartilhamento dos valores de integridade, idoneidade, respeito à comunidade e aos direitos do consumidor. 
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Zelo mútuo pelas suas imagens, pelos interesses comuns e compromissos acordados. 

Imparcialidade e transparência na contratação garantidas pelos meios legais. 

Zelo pela qualidade e viabilidade econômica dos serviços contratados e dos produtos adquiridos. 

Concorrência leal com outros bancos e instituições do mercado financeiro. 

Obtenção de informações de maneira lícita e preservação do sigilo das informações fornecidas pelos concorrentes. 

Atendimento às solicitações do setor público com fidedignidade e tempestividade. 

Abstenção de opiniões sobre atos ou atitudes de servidores públicos ou de comentários de natureza político-partidária. 

Respeito às leis, normas vigentes e aos princípios éticos. 

Prioridade   

 para negociar a resolução de conflitos de interesses. 

Apoio às iniciativas   

 que resultem em benefícios e melhoria da qualidade de vida dos funcionários e seus familiares. 
Prestação de informações claras e tempestivas de caráter societário e de fatos relevantes 
aos seus clientes, aos investidores, à imprensa e ao público em geral, por meio de 
funcionários legitimados e fontes autorizadas 

  

 de forma 
a 

não comprometer a imagem ou os negócios da 
Instituição. 

 Em razão das 
diversas 

possibilidades 
tecnológicas 
existentes, 

   

os 
funcionários 

do BRB  
deverão 

pautar-se 
pelos 

 princípios 
éticos 

definidos 
neste código 

e 
respeitar as 

normas 
específicas 

    

 que 

possibilitam a busca 
ou veiculação de 

informações, no uso 
da Rede Intranet, 
Internet e Correio 

Eletrônico 

,    , 

evitando, ainda, 
o acesso, a 

busca, o repasse 
ou a inserção de 

informações 

  

         que 

possam prejudicar a 
Instituição e seus 

funcionários, 
prestadores de serviços, 
acionistas e clientes, do 

ponto de vista 
financeiro, social, de 

imagem e da 
concorrência. 

 

OS DIRIGENTES, EMPREGADOS E CONTRATADOS DO BRB 
DEVERÃO PAUTAR SUAS AÇÕES EM CONSONÂNCIA COM O 
ESTATUTO, REGIMENTO INTERNO E REGULAMENTO DE PESSOAL 

, RESSALTANDO-SE OS PADRÕES DE CONDUTA A SEGUIR: 

NÃO SÃO ACEITÁVEIS AS SEGUINTES CONDUTAS: 

Manter vínculos comerciais com empresas   

 em 
que 

o funcionário ou pessoas de seu relacionamento familiar ou pessoal tenham interesse ou 
participação, direta ou indireta, sem autorização da Instituição. 

Inadimplência em seus negócios pessoais. 
Usar do cargo, função ou informações sobre negócios e 
assuntos da Instituição ou de seus clientes     

 para influenciar decisões   

   que venham a favorecer interesses próprios 
ou de terceiros. 

Aceitar  ou 
oferecer, direta ou 
indiretamente, favores ou 
presentes de caráter pessoal, 

    

 que resultem de relacionamento com o 
Banco 

e 
que 

possam influenciar decisões, facilitar 
negócios ou beneficiar terceiros. 

Discriminar pessoas    em função de cor, origem, sexo, religião, classe social, idade ou incapacidade física. 

 com 
quem 

mantém contato 
profissional ,  
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Usar equipamentos e outros recursos do Banco para fins particulares sem autorização. 

Utilizar tecnologias, metodologias, know-how e informações de propriedade da Instituição para fins particulares ou de terceiros. 

Manifestar-se em nome da Instituição quando não autorizado ou habilitado. 

Fornecer informações sigilosas de propriedade da Instituição a concorrentes. 

 

OS DIRIGENTES, EMPREGADOS E CONTRATADOS DO BRB DEVERÃO PAUTAR 
SUAS AÇÕES EM CONSONÂNCIA COM O ESTATUTO, REGIMENTO INTERNO E 
REGULAMENTO DE PESSOAL 

, 
RESSALTANDO-SE OS PADRÕES DE 
CONDUTA A SEGUIR: 

II - CONDUTAS ESPERADAS: 

Os dirigentes e empregados devem agir   

  mantendo bom relacionamento entre as 
unidades do Banco,    

   
sempre 
com o 

intuito de 
atingir os objetivos 

  deve-se imediatamente comunicar ao superior hierárquico. 

Ao perceber erros cometidos ,  

Atitudes e comportamentos     

 que reflitam sua integridade pessoal e 
profissional 

e 
que 

não coloquem em risco sua segurança financeira 
e patrimonial ou a da Instituição. 

O empregado deve assumir a integral responsabilidade decorrente de atos praticados no exercício do cargo ou função. 

Todo empregado deve buscar a eficiência no atendimento aos clientes e usuários de serviços. 

 

O Código de Ética não detalha, 
necessariamente, todos os problemas      

 que possam surgir no dia-a-dia,    

   sendo 
assim, 

o empregado deverá proceder da 
seguinte forma : 

  procurar ajuda de forma transparente. 

Quando surgirem dúvidas ,  

        

comunicar 
imediatamente ao 

seu superior 
hierárquico. 

Quando em situação de conflito de 
interesses, suspeitas, tiver conhecimento 
de fatos 

        

 que 
possam 

prejudicar a 
Instituição, 

que  sejam 
contrários ou 

 pareçam contrários 
aos princípios deste 

Código 
,  

  entrar em contato com a Inspetoria ou Auditoria Interna. 

Quando não for possível, por quaisquer 
circunstâncias, informar ao superior 
hierárquico, 

,  

 

Nota Adicional 

Este Código foi aprovado pela Diretoria na sua 1993ª Reunião, em 23/04/2002. 

Em caso de descumprimento dos princípios de conduta funcional, deverão ser adotados os procedimentos específicos para manutenção dos padrões de conduta 
ética aqui estabelecidos, em consonância com as regulamentações vigentes. 

O sucesso deste programa de conduta depende do esforço de cada um de nós. 
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QUADRO IV: A CONFIGURAÇÃO DAS MODALIDADES ENUNCIATIVAS LOCUTIVAS 

 

Os quadros que visualizam a estrutura das interações dos CEB compõem-se 

basicamente de duas colunas. A primeira, mais estreita, apresenta o tipo de modalidade 

enunciativa locutiva e sua categorização. A segunda coluna apresenta os enunciados 

completos com destaque para os itens que colaboram para a identificação de cada tipo de 

modalidade enunciativa. Os itens que destacamos em fonte diferente compõem-se 

basicamente de verbos, pronomes, adjetivos qualificadores, advérbios e sintagmas 

adverbiais de modo, além de expressões modalizadoras e nominalizações deônticas.  

A primeira coluna apresenta-se sempre em campo colorido que identifica as 

modalidades da seguinte forma: o campo verde diz respeito à modalidade delocutiva na 

categoria da asserção que se subdivide em exposição com matiz de constatação, apreciação, 

exigência e resolução e obrigação de fazer (injunção) e de não-fazer (interdição), por 

exemplo, 

 
DELOCUTIVA 

asserção/exposição 
com matiz de 
constatação 

 

O Código de Ética do BNDES, adiante apresentado, ��� �������	�, assim, ao 
mesmo tempo, num compromisso individual, coletivo e institucional. 

o campo amarelo diz respeito à modalidade alocutiva nas categorias da interpelação, 

injunção, interdição e advertência por exemplo, 

ALOCUTIVA 
injunção 

 


� ���	�, no exercício das �	�� funções, a mesma atitude que qualquer pessoa 
������ e de caráter ������ empregaria na relação com outras pessoas e na 
administração dos seus próprios negócios. 
��	� sempre em defesa dos � ������ interesses da Instituição, mantendo sigilo 
sobre negócios e operações da Empresa, assim como sobre os negócios e informações 
de seus clientes. 

e o campo rosa diz respeito à modalidade elocutiva na categoria da declaração,com matiz 

de convicção, por exemplo, 

ELOCUTIVA 
declaração com 

matiz de convicção 

Os princípios éticos que orientam ����� atuação também �	���� ����� �
����� imagem de empresa ������ e ���������. 
Este Código de Ética ���� as diretrizes que ����� � ������������ em 
����� ação profissional para ������� �� padrões éticos cada vez mais elevados 
no exercício de ������ atividades. Reflete ����� identidade cultural e os 
compromissos que ���	� �� �� nos mercados em que ��	�� ��. 
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Quadro IV1. CEB do Banco do Brasil: A CONFIGURAÇÃO DAS MODALIDADES ENUNCIATIVAS LOCUTIVAS 
 

O Código de Ética do Banco do Brasil ������ ����� os valores ���������� praticados pelo 
Conglomerado nos relacionamentos com os diversos segmentos da Sociedade.  

������� a disseminação e o compartilhamento desses valores, nos âmbitos interno e externo, e 
����� 	�� a reflexão sobre o exercício profissional ����������.  

�����������, também, o ������	� aperfeiçoamento das Normas de Conduta Profissional e um 
������� padrão ����� à Organização.  

O Banco do Brasil ������� a reflexão ����� como forma de aprimorar comportamentos e atitudes e 
�������� o funcionário ��	 ������� � representante, reconhecendo-� como ��	 agente ético 
�������������.  

 �	� funcionários pautam �	�� ações pelos valores contidos neste Código e pelas Normas de 
Conduta Profissional da Empresa.  

Entre os valores ������ que fundamentam �	�� relações, o Banco do Brasil e ��	� funcionários 
������  os seguintes como ��������� e ��� 	�� a todos os relacionamentos: justiça, 
responsabilidade, confiança, civilidade e respeito.  

O exercício compartilhado dos princípios deste Código �	������ o sucesso �	���	� do Banco 
do Brasil e ��������� a imagem de empresa ����� que pauta �	� atuação não apenas nos preceitos 
legais do negócio bancário mas, sobretudo, em ����������� valores sociais. 

O Banco do Brasil e ��	� funcionários ���������  e �������  a diversidade das pessoas que 
integram a Organização. ��	���  �	�� relações pela confiança, lealdade e justiça. 

!�������  o processo de comunicação interna de maneira a disseminar as informações ��������� 
ligadas aos negócios e às decisões corporativas. �������  o sigilo e a segurança das informações.  

"�� ��������  aspirações de desenvolvimento profissional, reconhecimento do desempenho e zelo 
pela qualidade de vida dos funcionários.  

Os funcionários �������  o patrimônio, a imagem e os interesses da Organização. 

O Banco do Brasil e ��	� funcionários ��� ���������  os produtos e serviços da Organização 
��� ��������������������������.  

#��������� $�� com clientes ��%����, ������� -lhes tratamento ������ �� ����� e 
��������  seus direitos de consumidor.  

������  orientações e informações �����&�������������� ��� ��������, para permitir aos 
clientes a � ���� decisão nos negócios. �������  o sigilo das informações.  

 '����������� às opiniões da clientela e as ���������  para a melhoria do atendimento, dos 
produtos e dos serviços.  

O Banco do Brasil é ���������� em �	�� políticas e diretrizes, na distribuição de dividendos e 
nos demonstrativos da situação econômico-financeira. ( ����� �� ��������� no fornecimento de 
informações aos acionistas.  

( ������� na disposição de informações ao Mercado, de maneira a minimizar rumores e 
especulações.  

��� ������� ������� ������� ���������	������	������	������	� negócios ��� ������������������������������������, com vistas a 
fortalecer sua situação financeira e zelar por sua imagem e pelo patrimônio dos acionistas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELOCUTIVA 
asserção/ 
exposição 

(com matiz de 
constatação e 
apreciação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Banco do Brasil e ��	� funcionários defendem os direitos humanos, os princípios de justiça social e 
o ecossistema.  

#��������  os valores culturais e ���������  a importância das comunidades para o sucesso da 
Empresa, bem como a necessidade de retribuir à sociedade parcela do valor agregado aos negócios. 
������  ações ����������� �������� e ���������  de empreendimentos direcionados à 
melhoria das condições sociais da população. 
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O Banco do Brasil, na condição de principal agente financeiro da União, ��	� como ������� parceiro 
do Governo na implementação de políticas, projetos e programas socioeconômicos voltados para o 
desenvolvimento do País. 

����	�� os interesses e as necessidades da Administração Pública com os vários segmentos 
econômicos da sociedade.  

��������$�� e ������, ��� ������)'����*	�������, produtos, serviços e informações para 
o atendimento das necessidades dos integrantes da cadeia produtiva do Mercado Governo.  

(� ���������� �� ��� ������� nas informações e ������� aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, publicidade e eficiência, próprios da Administração Pública.  

O Banco do Brasil e as empresas associadas à �	� marca ��� ��������  os valores de integridade, 
idoneidade, respeito às comunidades nas quais se inserem e aos direitos do consumidor. 

+���� �� 	�	�� ���� pelas �	�� imagens, pelos interesses comuns e compromissos acordados.  

O Banco do Brasil e ��	� funcionários ������������  com prestadores de serviços e fornecedores 
��%����. ������  processos de contratação �� �������� �� �����������, zelando pela 
qualidade e viabilidade econômica dos serviços contratados e dos produtos adquiridos.  

Os profissionais contratados ��	�����	�����	�����	���  ��	� comportamentos pelos princípios deste Código de Ética.  

O Banco do Brasil e ��	� funcionários mantêm civilidade no relacionamento com a concorrência.  

,����  informações ���� ��������������� ���������� e �������  o sigilo daquelas 
fornecidas pelos concorrentes. 

Quando solicitados, ����-��  informações ����������, por meio de fontes autorizadas.  

O Banco do Brasil � �����  atitude� �������������������������no relacionamento com a 
mídia. 

����� informações ������ �� ��� �������� 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.  

O Banco do Brasil ������� � os funcionários que � representam nas relações com a mídia. 

DELOCUTIVA 
asserção/ 
exposição 

(com matiz de 
constatação e 
apreciação) 

 

O Banco do Brasil �������� a legitimidade das Associações e Entidades de Classe e ������ a 
via negocial na resolução de conflitos de interesses.  

����� iniciativas que resultem em benefícios e melhoria da qualidade de vida dos funcionários e seus 
familiares. 
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Quadro IV 2. CEB do BNDES: A CONFIGURAÇÃO DAS MODALIDADES ENUNCIATIVAS LOCUTIVAS 
 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
constatação  

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES � uma empresa pública 
federal que tem por missão contribuir para o desenvolvimento econômico e social do País. Essa 
característica ����� o grau de responsabilidade de ��	� administradores e empregados quanto 
à lisura e transparência na condução dos negócios da Instituição.  

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
resolução 

Os princípios éticos e as normas de conduta consubstanciados no Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, no Código de Conduta da Alta Administração Federal e neste Código ������� $
�� a todos os administradores e empregados do BNDES e de �	�� Subsidiárias, BNDES 
Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME.  

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
constatação �

A Ética � o ideal de comportamento (procedimento moral) que orienta o ser humano, em relação 
aos seus semelhantes, a decidir entre o bom e o mau (o justo e o injusto, o conveniente e o 
inconveniente, o oportuno e o inoportuno, o honesto e o desonesto), visando ao bem comum, à 
honra e à tradição dos serviços públicos. A Ética � o arcabouço da Instituição, aí compreendidos 
a Empresa e os ��	� empregados. 
Os procederes morais em sociedade e na empresa �'�, por vezes, �� �����������. As 
preocupações do dia-a-dia com a eficiência, a competitividade e a lucratividade �'� ����� �
�������� à Ética. O comportamento moral ������ o teor das decisões (o que �����
����) e o processo para a tomada de decisão (como ���������).  

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
exigência 

O empregado, em �	� atividade, ����������� os regulamentos internos da Empresa e o 
código ético da categoria profissional a que estiver vinculado. 
��, diante do imprevisto, �����
���������� ��� �� o equilíbrio entre a conduta e a finalidade em ��	 comportamento, 
de modo a consolidar a moralidade do ato administrativo.  

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
constatação  

 '������������ o compromisso ����� do empregado e o comportamento ����� da 
Empresa para a qual �����������. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
exigência 

O BNDES - como ente da Administração Pública Federal indireta - e ��	� empregados 
����� �������� aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
constatação  

O BNDES � �����  um ambiente de trabalho adequado, visando ao bem-estar, à segurança, à 
higiene e à saúde, apoiando o comportamento ����� e assegurando tratamento .	��� para 
��	� colaboradores. 
Da mesma forma, ��	 compromisso�� garantir que as informações pessoais, inclusive médicas 
e sobre benefícios, sejam restritas ao próprio empregado e ao pessoal responsável pela guarda, 
manutenção e tratamento desses dados. 
A Administração ��������� o diálogo permanente com os empregados visando ao 
aprofundamento e à difusão dos princípios éticos, mediante programas, materiais de treinamento 
e outros recursos, e �����	� que os sistemas, as políticas e os procedimentos operacionais e 
administrativos adotados estejam de acordo com as diretrizes éticas do BNDES. 
Na �	� relação com a sociedade, a Instituição, ancorada no proceder ético, ����� as ações 
estimuladoras do exercício da cidadania e o desenvolvimento dos valores éticos. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
exigência 

 

(��	���� �����, para o aperfeiçoamento do compromisso ético, que as normas do Código 
��.�� � ���������, também, ao servidor público ou empregado de empresa pública ou 
sociedade de economia mista, requisitado para prestar serviços no Sistema BNDES, aos 
empregados das empresas de prestação de serviços de natureza permanente, temporária ou 
excepcional. 
A Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES - FAPES e o Condomínio do 
Edifício de Serviços do Rio de Janeiro - EDSERJ ����� , ��	��� ����, ���� ���� aos 
��	� empregados o cumprimento das normas do Código. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
constatação 

 

O Código de Ética do BNDES, adiante apresentado, ����������	�, assim, ao mesmo tempo, 
num compromisso individual, coletivo e institucional. 
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DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
resolução 

Este Código ������� os padrões de conduta profissional exigidos dos empregados do 
Sistema BNDES, assim entendidos os empregados do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES e suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e 
Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME), ���������� deveres e vedações e 
disciplina a constituição e atuação da Comissão de Ética Profissional.  
As normas deste Código também ����������  ao servidor público ou empregado de empresa 
pública ou sociedade de economia mista requisitado para prestar serviços no Sistema BNDES. 

DELOCUTIVA 
obrigação/injunção 

 /,� 
01213,  /,� 
01213,  /,� 
01213,  /,� 
01213,  DOS EMPREGADOS DO SISTEMA BNDES OS SEGUINTES PADRÕES DE 
CONDUTA PROFISSIONAL: 
��� ��� �����������&���� ��������&������������������ quando lidarem com o 
público, clientes, colegas e membros dos demais órgãos públicos; 
��	� e �����.� colegas e clientes a atuar ������������ ����������� ������� e 
de modo a assegurar credibilidade à instituição; 
4	��� a manutenção e a elevação da �	� competência técnica e ������	� para a 
capacitação de todos na Instituição, procurando sempre atingir o melhor resultado global para a 
Empresa; 
��	�� ��	 comportamento profissional pela isenção no julgamento e pelo comedimento nas 
�	�� manifestações públicas. 

DELOCUTIVA 
obrigação/injunção 

 /,�3
!
#
  /,�3
!
#
  /,�3
!
#
  /,�3
!
#
  DOS EMPREGADOS DO SISTEMA BNDES, SEM PREJUÍZO DAQUELES 
ESTABELECIDOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO E NAS NORMAS ADOTADAS 
PELA ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA BNDES: 
����� princípios e padrões compatíveis com a responsabilidade pública e social do Banco em 
todas as decisões, atitudes e atividades profissionais. 
��� consciente de que ��	 trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na 
adequada prestação dos serviços; 

������	�� atribuições ������ ���������&��������.	���; 
5���������� ������� colegas, clientes e terceiros e ���������	� privacidade, 
��� ��������������������� &��)�&�����&���&��������	�*	���*	��

�	������� ������������ ���)'�; 
#������ a eventuais pressões e intimidações de beneficiários, interessados e outros, que visem 
obter quaisquer favores ou vantagens indevidos, por meio de ações imorais, ilegais ou antiéticas; 
#��������$�� com o cliente ������ ��������� ����������������, preservando a 
isenção necessária ao desempenho das �	�� funções; 
2	��� sigilo sobre as operações, bem como sobre as informações ainda não tornadas 
públicas, do Sistema BNDES, seus clientes, prestadores de serviços e fornecedores, das quais 
tenha conhecimento por �	� atuação profissional; 

���� ���� à Gerência Executiva de Administração de Recursos Humanos – GERHU 
declaração informando qualquer transação com títulos, ações ou outros produtos financeiros, 
emitidos por companhias abertas ou fechadas, cujo valor seja igual ou superior a R$ 1.000,00 
(hum mil reais), observado o disposto no inciso V do Artigo 4º, a seguir. 
3��������� à Comissão de Ética Profissional, de que trata o Capítulo V, de quaisquer 
atividades ilegais, irregulares ou contrárias à ética, de que �������������� ����. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DELOCUTIVA 
obrigação/interdição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(�!
3�3,  AO EMPREGADO DO SISTEMA BNDES: 
 

6������$�� do cargo ou função para intimidar colegas com a finalidade de obter favores 
pessoais ou profissionais; 
 �������, �	��� ou ����� vantagens de qualquer espécie, utilizando o nome do 
BNDES, o cargo ou a função na obtenção de benefícios pessoais ou para terceiros; 
7����	�� de informação privilegiada, obtida no exercício profissional, em benefício próprio 
ou de terceiros, na realização de negócios de qualquer natureza; 

��������� relações comerciais ou profissionais com empresas que façam parte da carteira 
de clientes do Sistema BNDES, bem como seus acionistas controladores e empresas do mesmo 
grupo econômico; 
��*	�� ou ������ quaisquer títulos, ações ou outros produtos financeiros, emitidos por 
companhias abertas ou fechadas, à exceção daqueles realizados através de fundos de 
investimento ou daqueles em que tenha sido cumprida uma carência mínima de 12 (doze) meses 
decorridos entre a data de aquisição e da respectiva venda; 
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DELOCUTIVA 
obrigação/interdição 

#�����, em razão de suas atribuições, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, 
inclusive convites de caráter pessoal para viagens, hospedagens e outras atrações, salvo de 
autoridades estrangeiras, nos casos protocolares em que houver reciprocidade. 
��.	����, ���������� ����, a reputação de outros empregados, cidadãos, entidades e 
empresas; 
6�� de artifícios para dificultar o exercício de direitos por qualquer pessoa física ou jurídica; 
��� ��� que empatias ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com os colegas e o 
público em geral; 

���� quaisquer atividades profissionais conflitantes com o exercício do cargo ou função ou 
incompatíveis com o horário de trabalho; 
"�� ����	� com irregularidades, não tomando as providências pertinentes quando da 
identificação do fato; 
1���� ����, inclusive enquanto licenciado, serviços com o BNDES e/ou suas Subsidiárias, 
ou mesmo ������ quem o faça, principalmente os de assistência técnica e consultoria. 

������$�� em operações do Sistema BNDES com empresas em que seja sócio ou mantenha 
relações de parentesco (cônjuge, ascendente, descendente) com os acionistas. 
6������, para fins estranhos às suas atividades profissionais, os equipamentos, meios de 
comunicação e instalações, colocados à sua disposição pelo Banco.����

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
resolução 

A Comissão de Ética Profissional �	���� sigilo quanto à identidade do empregado que 
cumprir o dever estabelecido no inciso IX deste artigo. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
resolução 

As dúvidas quanto à aplicabilidade do disposto no inciso V ����'���������� ������� 
à Comissão de Ética Profissional, de que trata o Capítulo V; 
A vedação de que trata o inciso V deste artigo �'����� ������ as aquisições efetuadas em 
ofertas públicas registradas na Comissão de Valores Mobiliários – CVM; 
8'���'� considerados presentes, para os fins do inciso VI deste artigo, os brindes que não 
tenham valor comercial, ou que sejam distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de 
cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais, ou datas 
comemorativas, que não ultrapassem o valor unitário de R$ 100,00 (cem reais).  
Os presentes acima desse valor que, por qualquer motivo, não possam ser devolvidos, ��'� 
����������� ���� ���������� ao patrimônio do BNDES e/ou suas Subsidiárias, ou 
doados ao Comitê da Cidadania dos Funcionários do Sistema BNDES para serem alienados e o 
produto revertido para entidades assistenciais sem fins lucrativos. 
As vedações de que tratam os incisos VI e XII, ������� $�� ��	��� ���� aos terceiros de 
relação pessoal ou de família (cônjuge, ascendente ou descendente) do empregado. 
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Quadro IV3. CEB da Nossa Caixa: A CONFIGURAÇÃO DAS MODALIDADES ENUNCIATIVAS LOCUTIVAS 
 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
apreciação 

A Nossa Caixa ��� ��� ��������� esforços no sentido de manter �	�� atividades e procedimentos, 
em conformidade com as normas externas e com os � ������ padrões do mercado financeiro. 

5���$�� de um trabalho de melhoria contínua, focado na Missão da Empresa, que foi definida com a 
contribuição de todos os funcionários: 

“ � uma Instituição Financeira � ����� e ���������, buscando ��� ������� ���� a excelência 
no atendimento ao público, através de produtos e serviços ��� *	�������, e ������	� para o 
desenvolvimento social e econômico, garantindo o acesso da população aos meios financeiros.”  

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
constatação 

A Missão ���� ������� para nortear os princípios e padrões que orientam as práticas das pessoas dentro de 
uma Organização, pautadas nos seus valores.  

Visando promover �������� padrões éticos em todos os níveis funcionais, ������������ o Código de 
Ética para a Nossa Caixa, a partir de valores sugeridos com a participação de diversas áreas do Banco, 
atendendo inclusive as exigências de resolução do BACEN. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
resolução 

 
Este código ��������	�� toda e qualquer ação da Nossa Caixa, através de ��	� dirigentes e 
empregados. 
 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
apreciação 

A ética � a ciência que estuda a moral e os costumes, sem no entanto, ser confundida com estes, e que 
estabelece um conjunto de princípios, normas e condutas visando alcançar a � ���� forma de agir 
��������� ����.  
Em uma empresa a ética ���� �'�� �� ao estabelecimento de um � ���� convívio social, � �� à 
manutenção do ���� conceito da instituição junto à sociedade. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
constatação  

“A ética ��� ao homem como e dentro de que parâmetros ele ��������. As técnicas determinam o que ele 
���������”. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
resolução 

A Nossa Caixa, na condição de instituição financeira vinculada à administração indireta do Estado de São 
Paulo, ��� todas as �	�� relações internas e externas norteadas pelo presente Código de Ética. Este Código 
����-� sobre os padrões éticos de conduta que ����'������� todas as �	�� atividades, além dos 
regulamentos internos do Banco, que são de conhecimento de todos os empregados.  
Toda e qualquer ação da Nossa Caixa através de seus dirigentes e empregados, bem como de terceiros que 
exerçam atividades em seu nome ou prestem serviços em suas dependências, ������� os princípios 
definidos pela Constituição do Estado, para a administração pública, quais sejam: Legalidade, Impessoalidade, 
Moralidade, Transparência. 

DELOCUTIVA 
obrigação/injunção 

A NOSSA CAIXA NO RELACIONAMENTO COM OS DIVERSOS SETORES DA SOCIEDADE 5
#95
#95
#95
#9 
SUAS POSIÇÕES E AÇÕES BASEADAS NAS SEGUINTES DISPOSIÇÕES:  
��	�� �	�� ações pelo respeito às regras de mercado e pela legislação bancária;  
:���� um relacionamento ��������� com as entidades representativas de classe e �	��� a solução 
de eventuais conflitos através da negociação;  
,����� serviços bancários confiáveis e de qualidade que atendam às necessidades do público e do 
mercado;  
2����� sigilo em �	�� operações de cunho bancário e �	� �� sempre as condições previamente 
pactuadas;  
8'���������� de situações ou ������� benefícios de cunho ilícito, abusivo ou anti-social;  
:���� consonância com os códigos de ética e conduta estabelecidos por entidades de classe com as quais se 
relaciona.  

DELOCUTIVA 
obrigação/injunção 

OS DIRIGENTES E EMPREGADOS, EM QUALQUER ÁREA DE ATUAÇÃO OU DE ATIVIDADES NA NOSSA 
CAIXA, ,4 
#!�#/,,4 
#!�#/,,4 
#!�#/,,4 
#!�#/,  AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES:  
 ���	���'� do sigilo e das informações/opções estratégicas do Banco;  

���� a função de preposto da organização nos estritos termos da legislação vigente e de suas normas 
internas;  
5� conduta ética condizente com as responsabilidades do cargo e função que exerce;  
8'�� ������ à empresa informações obtidas no desempenho do cargo ou da função, que sejam de 
utilidade da mesma;  
���	� � a ������� responsabilidade decorrente de atos praticados no exercício do cargo ou da função; 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
exigência 

Empregados que exercem funções técnicas dentro do Banco ����� ���	��$�� por uma atuação dentro 
dos princípios ������ de �	� atuação; 

DELOCUTIVA 
obrigação/injunção 

2�� ��� �������������	�������� as atividades da Nossa Caixa, integrados em equipe, de 
acordo com as políticas definidas pelo Conselho de Administração e/ou Diretoria Executiva; 
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DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
exigência 

 
Todos os funcionários ����� ����������.���� na busca ��� ������ da eficiência no atendimento a seus 
clientes e usuários de serviços, preservando assim, a imagem da Nossa Caixa;  

Os empregados ����� ������$�� livres para dar sugestões e fazer reclamações, sempre que isso possa reverter 
em benefícios para a empresa;  

Na realização das respectivas atividades, os empregados ����� � 	������ os métodos e técnicas � ����
��	�������� e ������������, de forma a otimizar os resultados econômico-financeiros do Banco;  

3���� ��� ������� o estabelecimento de vínculos de qualquer natureza com organizações ou clientes cujas 
condutas não sejam compatíveis com padrões éticos e de responsabilidade, bem como contribuir para a prevenção de 
crimes de lavagem de dinheiro;  

A divulgação da publicidade do Banco ����������	���� por princípios de conduta estabelecidos por códigos 
do setor, além de �������� os direitos do consumidor e �����������-lhe o maior número de informações 
possíveis;  

Todos ����� � ��� ����.� na manutenção da imagem que ����	�� �� junto ao público: honestidade, 
integridade, seriedade, solidez, confiabilidade, cordialidade e responsabilidade;  

A ética ������� a tônica de ������ relações com clientes, parceiros, fornecedores e concorrentes;  

3�������� ������ o ���  relacionamento com as demais unidades da empresa, com o fito de proporcionar 
perfeita sinergia entre as áreas, colaborando para a execução eficaz de todas as atividades;  

O Banco ������������� um padrão de atendimento, de tal forma que possa se tornar um dos seus principais 
atrativos;  

A comunicação tanto com o cliente interno quanto com o cliente externo �������	��$�� por princípios de 
simplicidade, honestidade e gentileza;  

Quaisquer informações que devam ser veiculadas ao público ����� � ��� ������ ����� ��������� e�
���������� de acordo com padrões estabelecidos pela unidade competente, de forma a proporcionar dados 
���������� e �	��$������������, atendendo ������ ���� às necessidades dos clientes;  

A modernização e o avanço tecnológicos ����� � ��� �	������, mantendo, contudo, a cordialidade e 
integridade no trato com os clientes;  

O Banco ����� ��	�� sua atuação no mercado de tal forma a assumir riscos que não comprometam �	� 
performance, bem como ���������'����� ������ sobre o grau de risco de exposição dos recursos de ��	� 
clientes;  

Na efetivação de operações ����� �������������� ���������)'� aspectos gerais de respeito à cidadania 
e aos direitos dos cidadãos;  
3�������� para que as funções de operacionalização, controles e liquidações estejam segregadas de forma a evitar 
eventuais fraudes ou erros operacionais, bem como �'����� ��� a utilização de informações privilegiadas em 
benefício próprio ou de terceiros;  
O compromisso maior da instituição ������� o de possibilitar, continuamente, a consecução de sua missão, a 
saber: “Ser uma instituição financeira moderna e eficiente, buscando permanentemente a excelência no atendimento 
ao público, através de produtos e serviços de qualidade, e contribuir para o desenvolvimento social e econômico, 
garantindo o acesso da população aos meios financeiros”. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
resolução 

As eventuais infrações ao presente Código de Ética ��'������ ������ por um Comitê de Ética, 
conforme disposto no MIP Estrutura Organizacional, Capítulo V - Regulamento de Comitês. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
constatação 

Composição e Funcionamento: A composição do Comitê de Ética ����� �������� no MIP Estrutura 
Organizacional, Capítulo V - Regulamento de Comitês, item 3.2. 
O Comitê de Ética � um Órgão consultivo da Presidência, a quem cabe analisar e julgar as questões que ��� 
forem submetidas, recomendando correção de conduta ou sanções disciplinares, cabendo recurso de �	�� 
conclusões à Diretoria Executiva: 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
resolução 

Dirigentes Estatutários: As questões que envolvam dirigentes estatutários ��'�� ���������� pelo 
Conselho de Administração. 
Direito de Defesa: A qualquer pessoa, indicada ao Comitê de Ética como infratora deste Código de Ética, 
����� defesa nos termos do regulamento de pessoal. 
"���� à Diretoria Executiva propor alterações ao presente Código, mediante envio de propostas ao 
Conselho de Administração.  

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
constatação 

O presente Código de Ética ����	 em vigor na data de 27.06.2000, a partir de sua aprovação pelo Conselho 
de Administração da Nossa Caixa.  
®1917-2003 Banco Nossa Caixa S.A. 
Todos os direitos reservados. 
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Quadro IV4. CEB do Banco Itaú S.A.: A CONFIGURAÇÃO DAS MODALIDADES ENUNCIATIVAS LOCUTIVAS 

 

ELOCUTIVA 
declaração com 

matiz de convicção 

Os princípios éticos que orientam ����� atuação também �	���� ����� ������ imagem de empresa 
������ e ���������. 
Este Código de Ética ���� as diretrizes que ����� ������������� em ����� ação profissional 
para ������� �� padrões éticos cada vez mais elevados no exercício de ������ atividades. Reflete 
����� identidade cultural e os compromissos que ���	� �� �� nos mercados em que ��	�� ��. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
resolução 

Este Código de Ética ������$�� a todos os administradores e funcionários do Banco Itaú S.A., e das 
empresas por ele controladas. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
exigência 

A Instituição ��� ���������)'� de que, para se consolidar e desenvolver, ��������� de objetivos 
empresariais e princípios éticos ������� que sejam compartilhados pelos administradores e Funcionários da 
Empresa. 

ELOCUTIVA 
declaração com 

matiz de convicção 

 �� �� uma Instituição que atua no mercado financeiro visando ao desenvolvimento ������	�, à liderança 
de performance e à satisfação dos ������ clientes. Está entre ������ objetivos � ���� �� ���������
� ����� �� a reputação de empresa ������ e ���������, consciente de ����� responsabilidade social 
e empresarial, que persegue resultados ������ ���������&�.	���&�������������������. 
8���� ação ����� ��� ��� ��� � ����� pela integridade, confiança e lealdade, bem como pelo 
respeito e valorização do ser humano, em sua privacidade, individualidade e dignidade. #��	���� �� 
qualquer atitude guiada por preconceitos relacionados a origem, raça, religião, classe social, sexo, cor, idade, 
incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação. 
�������� �� na importância da responsabilidade social e empresarial, como Empresa comprometida com 
as comunidades em que atua, e que tal responsabilidade é exercida ������ ���� quando ������	�� �� 
com ações em prol do desenvolvimento do Brasil. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
exigência 

Administradores e funcionários ����� ��� o compromisso de zelar pelos valores e pela imagem da 
Instituição, de manter postura compatível com essa imagem e esses valores e de atuar em defesa dos interesses 
dos clientes e da Empresa.  

ELOCUTIVA 
declaração com 

matiz de convicção 

A busca pelo desenvolvimento da ����� Empresa ���������� com base nesses princípios, com a 
confiança de que ������ ações são guiadas pelos � ������������ padrões éticos e ������ respeito à 
legalidade. 

ALOCUTIVA 
injunção 

 


� ���	�, no exercício das �	�� funções, a mesma atitude que qualquer pessoa ������ e de caráter 

������ empregaria na relação com outras pessoas e na administração dos seus próprios negócios. 

��	� sempre em defesa dos � ������ interesses da Instituição, mantendo sigilo sobre negócios e 
operações da Empresa, assim como sobre os negócios e informações de seus clientes. 

ALOCUTIVA 
advertência 

(��	���� ����� que �	�� atitudes e comportamentos reflitam �	� integridade pessoal e profissional e 
não coloquem em risco �	� segurança financeira e patrimonial ou a da Empresa. 

ALOCUTIVA 
injunção 

������ �	�������� ���� situações que possam caracterizar conflito entre os ��	� interesses e os da 
Empresa e/ou conduta não aceitável do ponto de vista ético - mesmo que não causem prejuízos tangíveis à 
Instituição. 

ALOCUTIVA 
interdição 

EM PARTICULAR, 8/,� /,��"
159!
1  AS SEGUINTES CONDUTAS: 
#���)-������ ������, na condição de representante da Instituição, com empresas em que ����, ou 
pessoas de ��	 relacionamento familiar ou pessoal, tenham interesse ou participação - direta ou indireta, sem 
autorização do superior hierárquico, no nível mínimo de Gerente de Divisão ou equivalente.  
:���� relações comerciais particulares, de caráter habitual, com clientes ou fornecedores.�

ALOCUTIVA 
advertência #���)-������ ������ eventuais com clientes ou fornecedores �'���'����������, mas ����� �

������ 	�������������� ����, por escrito, ao ��	 superior. 

ALOCUTIVA 
interdição 

A ������ ������� em ��	� negócios pessoais. 
6�����	 cargo, função ou informações sobre negócios e assuntos da Instituição ou de ��	� clientes, para 
influenciar decisões que venham a favorecer interesses próprios ou de terceiros. 
������ ou ������, �������	��������� ����, favores ou presentes de caráter pessoal, que 
resultem de relacionamento com o Banco e que possam influenciar decisões, facilitar negócios ou beneficiar 
terceiros. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
exigência 

Presentes não enquadrados nessa situação, mas que excedam o valor limite estipulado no Manual Banestado, 
Pasta 21, Assunto 47, ����� ��������� ���� por escrito à Auditoria Interna. 
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ALOCUTIVA 
interdição 

;	��*	������	�� que discrimine as pessoas com quem � ����� �� contato profissional, em função de 
cor, sexo, religião, origem, classe social, idade ou incapacidade física. 
"������ parentes sem autorização do superior imediato; ������ a contratação de parentes ou ���� 
outra pessoa a indicá-los, sem informar o fato ao responsável pela contratação. 
6�� equipamentos e outros recursos da Instituição para fins particulares, não autorizados. 

������$�� em atividades particulares, não autorizadas, que interfiram no tempo de trabalho dedicado à 
Empresa.  
6�� para fins particulares ou ������ a terceiros tecnologias, metodologias, know how e outras 
informações de propriedade da Instituição, ou por ela desenvolvidas ou obtidas.  
:��������$�� em nome da empresa quando não autorizado ou habilitado para tal. 
"�� �� ou ����� ações da Instituição com base em informações que não sejam do conhecimento 
público. 

ALOCUTIVA 
injunção 

 /,�
0
:�<,  DE CONDUTA ESPERADA E COMPATÍVEL COM OS VALORES DA EMPRESA 
E A BUSCA POR RESULTADOS: 
#�������� �������� ���� os erros cometidos e ��� 	���� �� ������� ���� ��	 superior 
hierárquico; 
;	������� as orientações contrárias aos princípios e valores da Empresa; 
�������� críticas �����	����� e sugestões visando aprimorar a qualidade do trabalho. 

ALOCUTIVA 
advertência 

O compromisso com a satisfação de ������ Clientes �����������$�� no respeito aos seus direitos e na 
busca por soluções que atendam a seus interesses, sempre em consonância com os objetivos de 
desenvolvimento e rentabilidade da Instituição. 

ALOCUTIVA 
injunção 

������ aos Clientes ��� ���������������������, oferecendo informações �����, ������� e 
�����������. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
exigência 

O cliente ���� ���� respostas, mesmo que negativas, às suas solicitações, ������ �����*	��� e no 
prazo por ele esperado. 

ALOCUTIVA 
injunção 
���� dar tratamento preferencial a quem quer que seja por interesse ou sentimento pessoal. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
exigência 

O relacionamento com os acionistas ����������$�� na comunicação – ������&��������������
����	�� – de informações que lhes permitam acompanhar as atividades e a performance da Instituição, 
bem como na busca por resultados que tragam impactos ��������� no valor de mercado da Empresa. 

ALOCUTIVA 
injunção 

����.� as informações ainda não divulgadas publicamente que possam afetar a cotação de ������ ações 
ou influenciar as movimentações do mercado e decisões de investimentos. 

DELOCUTIVA 
obrigação/interdição 

(������� ��������� a compra e venda de ações da Instituição com base em informações que não sejam 
do conhecimento público. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
exigência 

As relações no ambiente de trabalho ����� ���	��$�������������������������.  

ALOCUTIVA 
injunção 

"������ para que predomine o espírito de equipe, a lealdade, a confiança, a conduta compatível com os 
valores da Instituição e a busca por resultados. 
Quando no papel de gestor de pessoas, �������� �� ���� que ��	� funcionários � tomarão como 
exemplo.�

ALOCUTIVA 
advertência  	�� ações, assim, ����� ��������	� modelo de conduta para �	� equipe. 

DELOCUTIVA 
obrigação/interdição 8'�������� ��� o 	�� do cargo para solicitar favores ou serviços pessoais a subordinados. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
exigência 

(��	���� ����� �������� o mérito de cada um e propiciar igualdade de acesso às oportunidades de 
desenvolvimento profissional existentes, segundo as características, competências e contribuições de cada 
funcionário. 

DELOCUTIVA 
obrigação/interdição 

8'�������� ��� nenhuma �����'� que afete a carreira profissional de subordinados baseada apenas em 
relacionamento pessoal. 

ALOCUTIVA 
injunção 

,����� os � ���� �������� padrões de honestidade e integridade em todos os contatos com 
administradores e funcionários do setor público, evitando sempre que �	� conduta possa parecer imprópria.  
��������-�� de manifestar opinião sobre atos ou atitudes de funcionários públicos, ou de fazer 
comentários de natureza política. 
Ao defender os interesses da Instituição, �.� ��� ��������)� nos padrões de atuação da ����� Empresa 
e observe sempre os mais elevados princípios éticos e o respeito às leis e normas vigentes. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
exigência 

A escolha e contratação de fornecedores ����� � ��� ��� ��� �������� em critérios técnicos, 
profissionais, éticos e nas necessidades da Empresa, ���������������	����� por meio de processos 
pré-determinados, tais como concorrência ou cotação de preços, que garantam a � ���� relação custo-
benefício. 
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ALOCUTIVA 
injunção 
���� negócios com fornecedores �����	��)'���	������. 

ALOCUTIVA 
advertência 

Os mesmos padrões de conduta ����� � ��� ��������� no relacionamento com outras instituições 
financeiras que ��� prestam serviços ou das quais a Instituição é cliente. 
A concorrência ���� ������� o elemento ������ em todas as ������ operações e relações com outros 
Bancos e instituições do mercado financeiro. 8���� competitividade ��������������� com base 
nesse princípio. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
exigência 

8'������� ���������� comentários que possam afetar a imagem dos concorrentes ou contribuir para a 
divulgação de boatos sobre eles. 

ALOCUTIVA 
injunção 5��� as demais instituições financeiras com o mesmo respeito com que a Empresa espera ser tratada. 

DELOCUTIVA 
obrigação/interdição (�������� ������ informações de propriedade da Instituição a concorrentes. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
constatação 

Os problemas ������, em sua maioria, �'���'� ������ pelas próprias pessoas, mas �	���  diante 
delas, obrigando-as a enfrentá-los. As linhas gerais deste Código ��� ���� � ������ grande parte das 
situações mas �'���������� &����������� ����, todos os problemas que podem surgir em seu dia-a-
dia. 

 Assim, �����	��� ����&�����'���	�� dúvidas sobre qual a conduta � ��������� a adotar. 
 

ALOCUTIVA 
injunção 

Nesses casos, ���	� ajuda ������ ���������������������=�

"�� 	��*	� �� ������������ ��� ���� ao ��	 Diretor, sempre que ���� �������� ou ������ 
em situação que possa caracterizar conflito de interesses, ou quando �	������ ou �����
�������� ���� de fatos que possam prejudicar a Empresa ou que contrariem ou pareçam contrariar os 
princípios  deste Código. 

ALOCUTIVA 
advertência 

Ao fazer isto, ������������ ���������&��	� ��������	 dever e ���)���� os princípios 
������ da Empresa. 

ALOCUTIVA 
injunção 

Quando não for possível, por quaisquer circunstâncias, informar ���*	���� ���� ��	 superior 
hierárquico, ���� em contato com a Diretoria de Auditoria e Controles Internos do Banco Itaú. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
resolução 

A gestão do Código de Ética ���� à Diretoria de Auditoria e Controles Internos do Banco Itaú S.A., que é 
responsável por sua comunicação, atualização e aplicação, bem como por oferecer subsídios para as decisões 
do Comitê de Ética. 

"��� ao Comitê de Ética ���������� ������� ���� a atualidade e pertinência deste Código, bem 
como ����� ��� as ações necessárias para a divulgação e disseminação dos mais elevados padrões de 
conduta ética dentro da Instituição. 

"�� ����, ainda, ao Comitê ���	� � o julgamento de casos de violação do Código de Ética de � ��� 
gravidade e deliberar sobre dúvidas de interpretação do texto. 

O Comitê de Ética ������������ pelo titular da Área de Auditoria e Crédito e composto dos Executivos 
das seguintes áreas do Banco Itaú S.A.: 

Área de Recursos Humanos 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 exerce também o secretariado.  

As reuniões ����'� por convocação do presidente do Comitê. 
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Quadro IV5. CEB do Banco de Brasília S.A.: A CONFIGURAÇÃO DAS MODALIDADES ENUNCIATIVAS 
LOCUTIVAS 

DELOCUTIVA 
asserção/ 
exposição  

(com matiz de  
apreciação) 

Ética �'�� � ������ uma questão de conduta. O cumprimento aos seus princípios básicos �� ���
�	���� �������� ���>�����para a ��� imagem de quem os pratica e, principalmente, da instituição 
onde eles são adotados. 

ALOCUTIVA 
interpelação Neste documento, ���� ����������� a íntegra do Código de Ética do BRB. 

DELOCUTIVA 
asserção/ 
exposição  

(com matiz de 
constatação)  

Com essa iniciativa, o Banco de Brasília ������ � �	� atuação como empresa ����� e �����', 
considerando os princípios éticos na cultura da Instituição. 
A atuação do BRB �� �	���� ������ nos conceitos presentes em �	� missão: “Prover soluções 
financeiras com excelência, de forma rentável, e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico sustentado 
no DF”. 

ELOCUTIVA 
declaração (com 

matiz de convicção) 
A ética � um dos valores que orientam a ����� atuação: conduta��������,������e�����������. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

(com matiz de 
apreciação) 

No BRB, a postura ����� de confiabilidade e honestidade ������������ ������ de todos. O respeito 
aos valores e padrões morais vigentes na sociedade ��������� o ��	 padrão �����. 
O BRB ������� a reflexão ética como forma de aprimorar comportamentos e atitudes e considera os ��	� 
empregados os ������� �� representantes para garantir a disseminação e o compartilhamento desses valores, 
nos âmbitos interno e externo. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

(com matiz de 
resolução) 

Este Código de Ética ������$�� aos dirigentes, empregados, prestadores de serviços e terceiros que exerçam 
atividades em nome do BRB e Empresas Controladas. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição  

(com matiz de 
exigência) 

Toda e qualquer ação dos dirigentes, empregados, prestadores de serviços e terceiros que exerçam atividades 
em nome do BRB e Empresas Controladas ������ ��� ������� pelos princípios da Legalidade, 
Impessoalidade, Moralidade e Transparência. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

(com matiz de 
constatação)  

A ética ���� �'�����ao estabelecimento de um � ���� convívio social, � �� à manutenção do ���� 
conceito da instituição perante a sociedade. 
No BRB, ����� ���  igualdade de tratamento e �������$�� a Constituição Federal, os Direitos 
Humanos, princípios de justiça social e da proteção do meio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELOCUTIVA 
obrigação/injunção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AO RELACIONAR-SE COM OS DIVERSOS SETORES DA SOCIEDADE, O BRB 3
!
#9���65�#�
 6�  AÇÕES EM DETERMINADOS PADRÕES DE CONDUTA: 
 

5���������� e ����������� na contratação de operações e na prestação de serviços. 
������� ���� �����, �����, .	��� e ��������� e todo o ������� aos ��	� direitos de 
consumidor. 
#�������� �����, ���������� e ��� �������� às consultas, reclamações e aos pedidos de 
informações. 
#������������ às sugestões apresentadas e ����� ���� ���*	���, quando em favor da melhoria do 
atendimento. 
"�� ��� ���� com a satisfação do cliente e ������� aos seus interesses e necessidades. 
����� às ações que promovam o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade. 
#������� aos valores culturais, esportivos, religiosos, ou quaisquer outros reconhecidos pela comunidade. 
"�� 	����)'� e ��������� ���� �����������, ��� � ����� ����� ����	��&������ ��
����������das informações. 
��� ������)'� ������ dos negócios com vistas ao fortalecimento de sua situação financeira e ���� pela 
sua imagem e patrimônio. 
"�� �������� ���� dos valores de integridade, idoneidade, ������� à comunidade e aos direitos do 
consumidor. 
+��� mútuo pelas �	�� imagens, pelos interesses comuns e compromissos acordados. 
1� ����������� e ����������� na contratação garantidas pelos meios legais. 
+��� pela qualidade e viabilidade econômica dos serviços contratados e dos produtos adquiridos. 
"��������� ���� com outros bancos e instituições do mercado financeiro. 
,����)'� de informações ���� ������������ e ������)'� do sigilo das informações fornecidas 
pelos concorrentes. 
������� ���� às solicitações do setor público ��� �������������������� �����������. 
������)'� de opiniões sobre atos ou atitudes de servidores públicos ou de comentários de natureza 
político-partidária. 
#������� às leis, normas vigentes e aos princípios éticos. 
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DELOCUTIVA 
obrigação/injunção 

 

�������� para negociar a resolução de conflitos de interesses. 
����� às iniciativas que resultem em benefícios e melhoria da qualidade de vida dos funcionários e seus 
familiares. 
�����)'� de informações ����� e ��� �������� de caráter societário e de fatos ��������� aos 
seus clientes, aos investidores, à imprensa e ao público em geral, por meio de funcionários ������� ���� e 
fontes �	�������� de forma a não comprometer a imagem ou os negócios da Instituição. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição  

(com matiz de  
exigência) 

Em razão das diversas possibilidades tecnológicas existentes, que possibilitam a busca ou veiculação de 
informações, no uso da Rede Intranet, Internet e Correio Eletrônico, os funcionários do BRB ����'��
��	��$�� pelos princípios éticos definidos neste código e ������� as normas específicas, ��������, 
ainda, o acesso, a busca, o repasse ou a inserção de informações que possam prejudicar a Instituição e seus 
funcionários, prestadores de serviços, acionistas e clientes, do ponto de vista financeiro, social, de imagem e da 
concorrência. 

 
DELOCUTIVA 

obrigação 
(interdição) 

 

Os dirigentes, empregados e contratados do BRB ����'����	����	�� ações em consonância com o 
Estatuto, Regimento Interno e Regulamento de Pessoal, ����������$�� os padrões de conduta a seguir: 
8/,� /,��"
159!
1  AS SEGUINTES CONDUTAS: 
 
:���� vínculos comerciais com empresas em que o funcionário ou pessoas de ��	 relacionamento familiar 
ou pessoal tenham interesse ou participação, direta ou indireta, sem autorização da Instituição. 
1����� ������� em ��	� negócios pessoais. 
6�� do cargo, função ou informações sobre negócios e assuntos da Instituição ou de ��	� clientes para 
influenciar decisões que venham a favorecer interesses próprios ou de terceiros. 
������ ou ������, ������ �	� �������� ����, favores ou presentes de caráter pessoal, que 
resultem de relacionamento com o Banco e que possam influenciar decisões, facilitar negócios ou beneficiar 
terceiros. 
3����� ��� pessoas com quem mantém contato profissional, em função de cor, origem, sexo, religião, 
classe social, idade ou incapacidade física. 
6�� equipamentos e outros recursos do Banco para fins particulares ��� ��	�����)'�. 
6������ tecnologias, metodologias, know-how e informações de propriedade da Instituição para fins 
particulares ou de terceiros. 
:��������$�� em nome da Instituição quando não autorizado ou habilitado. 
7����� informações ��������� de propriedade da Instituição a concorrentes. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição  

(com matiz de 
exigência) 

CONDUTAS�
 �
#�3� : 
 
Os dirigentes e empregados ����� ���� � ������� ���  relacionamento entre as unidades do Banco, 
��� �� com o intuito de atingir os objetivos. 
Ao perceber erros cometidos ����$����� ������� �������� 	���� ao superior hierárquico. 
����	��������� ����� ����� que reflitam �	� integridade pessoal e profissional e que não coloquem 
em risco sua segurança financeira e patrimonial ou a da Instituição. 
O empregado ��������	� � a ������� responsabilidade decorrente de atos praticados no exercício do 
cargo ou função. 
Todo empregado ������	��� a eficiência no atendimento aos clientes e usuários de serviços. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição  

(com matiz de 
exigência) 

O Código de Ética �'���������, ���������� ����, todos os problemas que possam surgir no dia-a-
dia, sendo assim, o empregado ������������ da seguinte forma: 
Quando surgirem dúvidas, ���	� ajuda ������ ������������. 
Quando em situação de conflito de interesses, suspeitas, tiver conhecimento de fatos que possam prejudicar a 
Instituição, que sejam contrários ou pareçam contrários aos princípios deste Código, ��� 	���� 
�� ������� ���� ao seu superior hierárquico. 
Quando não for possível, por quaisquer circunstâncias, informar ao superior hierárquico, ���� em contato 
com a Inspetoria ou Auditoria Interna. 

DELOCUTIVA 
asserção/exposição 

com matiz de 
resolução 

Nota Adicional 
Este Código ����������� pela Diretoria na sua 1993ª Reunião, em 23/04/2002. 
Em caso de descumprimento dos princípios de conduta funcional, ����'�� ��� �������� os 
procedimentos específicos para � ��	���)'� dos padrões de conduta ética aqui estabelecidos, em 
consonância com as regulamentações vigentes 

 
ALOCUTIVA 

advertência 
 

O sucesso deste programa de conduta ������� do esforço de �����	� �������. 
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Quadro V: AS MODALIDADES ENUNCIATIVAS LOCUTIVAS NOS ENUNCIADOS AXIOLÓGICOS E NORMATIVOS 

Banco do Brasil BNDES Nossa Caixa Banco Itaú S.A. Banco de Brasília S.A. 
ENUN- 
CIADO 

MODALIDADE 
ENUNCIATIVA 

ENUN- 
CIADO 

MODALIDADE 
ENUNCIATIVA 

ENUN- 
CIADO 

MODALIDADE 
ENUNCIATIVA 

ENUN- 
CIADO 

MODALIDADE 
ENUNCIATIVA 

ENUN- 
CIADO 

MODALIDADE 
ENUNCIATIVA 

AX EXPOSIÇÃO 
constatação AX EXPOSIÇÃO 

apreciação AX DECLARAÇÃO 
convicção AX EXPOSIÇÃO 

apreciação 

NOR EXPOSIÇÃO 
resolução AX EXPOSIÇÃO 

constatação NOR EXPOSIÇÃO  
resolução  INTERPELAÇÃO 

AX EXPOSIÇÃO 
constatação NOR EXPOSIÇÃO 

resolução 
AX/ 
NOR 

EXPOSIÇÃO 
 exigência AX EXPOSIÇÃO 

constatação 

AX/ 
NOR 

EXPOSIÇÃO 
exigência AX EXPOSIÇÃO 

apreciação AX DECLARAÇÃO 
convicção AX DECLARAÇÃO 

convicção 

AX EXPOSIÇÃO 
constatação AX EXPOSIÇÃO 

constatação 
AX/ 
NOR 

EXPOSIÇÃO  
exigência AX EXPOSIÇÃO 

constatação 

AX/ 
NOR 

EXPOSIÇÃO 
exigência NOR EXPOSIÇÃO 

resolução AX DECLARAÇÃO 
convicção NOR EXPOSIÇÃO 

resolução 

AX EXPOSIÇÃO 
constatação 

NOR/ 
AX 

OBRIGAÇÃO  
de injunção 

NOR/ 
AX INJUNÇÃO AX/ 

NOR 
EXPOSIÇÃO 

exigência 

AX/ 
NOR 

EXPOSIÇÃO 
exigência 

NOR/ 
AX 

OBRIGAÇÃO  
de injunção 

AX/ 
NOR ADVERTÊNCIA AX EXPOSIÇÃO 

constatação 

AX EXPOSIÇÃO 
constatação 

AX/ 
NOR 

EXPOSIÇÃO 
exigência 

NOR/ 
AX INJUNÇÃO NOR/ 

AX 
OBRIGAÇÃO  

de injunção 

AX 

EXPOSIÇÃO  
com matiz de 
constatação e 

apreciação 
 

(obs.: todos os 
enunciados 
seguem a 
mesma 

classificação) 
 

NOR EXPOSIÇÃO 
resolução 

NOR/ 
AX 

OBRIGAÇÃO  
de injunção NOR INTERDIÇÃO AX/ 

NOR 
EXPOSIÇÃO 

exigência 

  NOR/AX OBRIGAÇÃO  
de injunção 

AX/ 
NOR 

EXPOSIÇÃO 
exigência 

AX/ 
NOR ADVERTÊNCIA  

NOR 
OBRIGAÇÃO  
de interdição 

  NOR/AX OBRIGAÇÃO  
 de injunção NOR EXPOSIÇÃO 

resolução NOR INTERDIÇÃO AX/ 
NOR 

EXPOSIÇÃO 
exigência 

  NOR OBRIGAÇÃO  
 de interdição  EXPOSIÇÃO 

constatação NOR EXPOSIÇÃO  
exigência 

AX/ 
NOR 

EXPOSIÇÃO 
exigência 

  NOR EXPOSIÇÃO 
resolução NOR EXPOSIÇÃO 

resolução NOR INTERDIÇÃO AX/ 
NOR 

EXPOSIÇÃO 
resolução 

  NOR EXPOSIÇÃO 
resolução  EXPOSIÇÃO 

constatação 
NOR/  
AX INJUNÇÃO  AX/ 

NOR ADVERTÊNCIA 

      AX/ 
NOR ADVERTÊNCIA   

      NOR/ 
AX INJUNÇÃO    

      AX/ 
NOR 

EXPOSIÇÃO  
exigência   

      NOR/ 
AX INJUNÇÃO   

      AX/ 
NOR 

EXPOSIÇÃO  
exigência   

      NOR/ 
AX INJUNÇÃO   

      NOR OBRIGAÇÃO  
de injunção   

      AX/ 
NOR 

EXPOSIÇÃO  
exigência   

      NOR/ 
AX INJUNÇÃO    

      AX/ 
NOR ADVERTÊNCIA   

      NOR OBRIGAÇÃO  
de interdição   

      AX/ 
NOR 

EXPOSIÇÃO  
exigência   

      NOR OBRIGAÇÃO  
de interdição   

      NOR/ 
      AX INJUNÇÃO    

      AX/ 
NOR 

EXPOSIÇÃO  
exigência   

      NOR INJUNÇÃO   

      AX/ 
NOR ADVERTÊNCIA   

      AX/ 
NOR 

EXPOSIÇÃO  
exigência   

      NOR/ 
AX INJUNÇÃO    

      NOR OBRIGAÇÃO  
de interdição   

      AX EXPOSIÇÃO 
constatação   

      NOR/ 
AX INJUNÇÃO    

      AX/ 
NOR ADVERTÊNCIA   

      NOR INJUNÇÃO   

      NOR EXPOSIÇÃO  
resolução   
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Quadro VI: LEVANTAMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,  OS 

FUNCIONÁRIOS, OUTRAS INSTITUIÇÕES E OS VÁRIOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE 
 
 
 Os quadros organizam, pela ordem de apresentação no CEB, todas as 

entidades citadas pelo locutor. Isso significa que toda vez que uma entidade é citada 

no desempenho dos mais diferentes papéis, em qualquer operação rotineira do 

campo social legitimado da instituição financeira,  ela é apresentada em uma das 

colunas. 

 A primeira coluna apresenta a entidade “sujeito” da interação que acaba 

sendo sempre a instituição financeira e todos os que, de uma forma ou de outra, 

pertencem a ela.  A segunda coluna apresenta a entidade “complemento” que pode 

pertencer à própria instituição, caracterizando-se a interação como “intra-muros”, ou 

seja, interna, ou não pertence ao quadro institucional, caracterizando-se a interação 

como “extra-muros”, ou seja, externa. A terceira coluna apresenta uma interação 

“mista”, ou seja, com entidades que pertencem à instituição juntamente com 

entidades que não pertencem a ela. 

 
 

Quadro VI1. Banco do Brasil RELAÇÃO 

QUEM SE RELACIONA COM QUEM INTERNA EXTERNA 
INTERNA 

E 
EXTERNA 

Conglomerado Os Diversos Segmentos da Sociedade    
O Funcionário    

BB 
Seus Funcionários    

BB e Funcionários O Banco do Brasil e Seus Funcionários    
O Banco do Brasil    

BB 
O Banco do Brasil    

BB e Funcionários A Organização    
Funcionários A Organização    

BB e Funcionários Clientes/Clientela    
BB  Acionistas    

BB e Funcionários Comunidade/População    

BB  Governo/Administração Pública/ Os Integrantes da 
Cadeia Produtiva do Mercado Governo 

 
  

BB e Empresas 
Associadas à sua 
Marca/Parceiros 

O Banco do Brasil e As Empresas Associadas à sua 
Marca/Parceiros 

 
  

BB e Funcionários Prestadores de Serviços/Fornecedores    
Os Profissionais 

Contratados Os Profissionais Contratados  
  

BB e Funcionários Concorrentes/Concorrência    
A Mídia/Clientes/Comunidade de investidores/ 
Imprensa/Público em Geral 

 
  

Os Funcionários    
Associações e Entidades de Classe    

BB  

Os Funcionários e seus familiares    
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Quadro VI 2. BNDES RELAÇÃO 

QUEM SE 
RELACIONA COM QUEM INTERNA EXTERNA 

INTERNA 
E 

EXTERNA 
BNDES País    

Administradores e 
Empregados Instituição    

Empregado Empresa    
Colaboradores    BNDES 
Empregado e Pessoal Responsável    

Administração Empregados    
Instituição Sociedade    

Público/Clientes/Colegas/Membros dos demais Órgãos Públicos    
Colegas e Clientes    
Todos/Instituição/Empresa    
Público    
Colegas/Clientes E Terceiros    
Beneficiários/Interessados e Outros    
Cliente    
Sistema BNDES/Clientes/Prestadores de Serviços e 
Fornecedores    

Gerência Executiva de Administração de Recursos Humanos    

Empregados 

Comissão de Ética Profissional    
Comissão de Ética 

Profissional Empregados    

Colegas    
BNDES    
BNDES    
Empresas Clientes do Sistema BNDES/Acionistas 
Controladores/Empresas do Mesmo Grupo Econômico    

Empregados/Cidadãos/Entidades E Empresas    
Qualquer Pessoa Física ou Jurídica    
Colegas e o Público Em Geral    

Empregado 

BNDES e/ou Suas Subsidiárias    
 

 
 
 

Quadro VI3. Nossa Caixa RELAÇÃO 

QUEM SE RELACIONA COM QUEM INTERNA EXTERNA 
INTERNA 

E 
EXTERNA 

Nossa Caixa Mercado Financeiro    
Empresa Todos Os Funcionários    

Todos Os Empregados    
Dirigentes/Empregados e Terceiros    
Diversos Setores Da Sociedade    
Mercado E Legislação Bancária    
Entidades Representativas De Classe    
Público E Mercado    

Nossa Caixa 

Entidades De Classe    
Dirigentes E Empregados Banco    
Empregados que exercem 

funções técnicas Banco    

Todos Os Funcionários Clientes E Usuários De Serviços    
Empresa    
Banco    Empregados 
Organizações Ou Clientes    

Todos Público    
Clientes/Parceiros/Fornecedores E Concorrentes    Empregados 
Demais Unidades Da Empresa    
Cliente Interno/Cliente Externo    
Público/Clientes    
Clientes    
Mercado/Clientes    

Banco 

Banco/Terceiros    
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Quadro VI4. Banco Itaú RELAÇÃO 

QUEM SE 
RELACIONA COM QUEM INTERNA EXTERNA 

INTERNA 
E 

EXTERNA 

Banco Mercado    
Administradores e Funcionários da Empresa    Instituição 
Mercado Financeiro    
Instituição    
Empresa e Clientes    
Empresa    
Outras Empresas    
Clientes ou Fornecedores    
Terceiros    
Pessoas    
Parentes    
Superior Hierárquico    
Empresa    
Clientes    
Acionistas    

Administradores e 
Funcionários 

Instituição    
Gestor de Pessoas Subordinados    

Administradores e Funcionários do Setor Público    
Fornecedores/Instituições Financeiras Prestadoras de 
Serviço    Administradores e 

Funcionários 
Concorrentes/ Bancos/Instituições do Mercado 
Financeiro    

 
 
 

Quadro VI5. Banco de Brasília RELAÇÃO 

QUEM SE RELACIONA COM QUEM INTERNA EXTERNA 
INTERNA 

E 
EXTERNA 

Você    BRB 
Empregados    

BRB e Empresas 
Controladas 

Dirigentes/Empregados/ Prestadores de Serviços e 
Terceiros    

Todos    
Diversos Setores da Sociedade    
Clientes    
Comunidade    
Acionistas    
Parceiros    
Fornecedores    
Concorrentes    
Setor Público    
Associações/Entidades de Classe e Entidades de Defesa 
do Consumidor    

Mídia    

BRB 

Internet/Intranet e Correio Eletrônico    
Outras Empresas    
Terceiros    
Pessoas    

Os 
Dirigentes/Empregados 

e Contratados 
Concorrentes    
Unidades do Banco    Os Dirigentes e 

Empregados Superior Hierárquico    
Todo Empregado Clientes e Usuários de Serviços    
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Quadro VII: TRANSITIVIDADE: LEVANTAMENTO DOS PROCESSOS NA PRIMEIRA PARTE DOS CEB 

Os quadros, a seguir, dispõem os processos das predicações principais da primeira 
parte dos CEB que corresponde aos estágios da Introdução e dos Princípios Gerais. 
Emprega as cores sugeridas por Halliday (1994: 107,8) para a identificação dos processos 
que são visualizados separadamente. As colunas delimitam os participantes/argumentos, o 
processo e os circunstantes. 

material existencial relacional verbal mental comportamental 
      

Quadro VII1: CEB DO BANCO DO BRASIL 

O Código de Ética 
do Banco do Brasil sistematiza os valores essenciais praticados 

pelo Conglomerado 
nos relacionamentos com os 
diversos segmentos da Sociedade.  

ator processo material meta beneficiário 
 

() propicia a disseminação e o compartilhamento 
desses valores 

nos âmbitos interno e 
externo. 

ator processo material meta circunstante 
 

() estimula a reflexão sobre o exercício profissional responsável. 
ator processo material meta 

 
() possibilita o contínuo aperfeiçoamento das Normas de Conduta Profissional e um 

elevado padrão ético à Organização. 
ator processo material meta 

 
O Banco do Brasil valoriza a reflexão ética como forma de aprimorar 

comportamentos e atitudes 
experienciador processo mental fenômeno circunstante 

 
O Banco do Brasil considera o funcionário seu legítimo representante. 

experienciador processo mental fenômeno 
 

() reconhecendo o como seu agente ético por excelência 
experienciador processo mental fenômeno* 

 
* o fenômeno participa de outro processo 

o (funcionário) como seu agente ético por excelência 
portador processo relacional atributo 

 
Seus funcionários pautam suas ações pelos valores contidos neste Código e pelas 

Normas de Conduta Profissional da Empresa.  
ator processo material extensão  circunstante 

 
Entre os valores éticos 

que fundamentam 
suas relações, 

o Banco do Brasil e 
seus funcionários adotam 

os seguintes como prioritários e comuns a 
todos os relacionamentos: justiça, 

responsabilidade, confiança, civilidade e 
respeito. 

circunstante possuidor processo relacional possuído 
 

O exercício compartilhado dos princípios deste 
Código sustenta o sucesso duradouro do Banco do 

Brasil  
ator processo material meta 

 
() consolida a imagem de empresa ética que pauta sua atuação não apenas nos preceitos 

legais do negócio bancário mas, sobretudo, em reconhecidos valores sociais 
ator processo material meta 
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Quadro VII2: CEB DO BNDES 

 
O Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES 

é 
uma empresa pública federal que tem por missão 

contribuir para o desenvolvimento econômico e social do 
País. 

identificado processo relacional identificador 
 
 

Essa característica eleva 
o grau de responsabilidade de seus administradores e 
empregados quanto à lisura e transparência na condução 
dos negócios da Instituição. 

ator processo material meta 
 
 

Os princípios éticos e as normas de conduta 
consubstanciados no Código de Ética Profissional 

do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 22 de 

junho de 1994, no Código de Conduta da Alta 
Administração Federal e neste Código 

() aplicam-se 

a todos os administradores e 
empregados do BNDES e de suas 

Subsidiárias, BNDES Participações 
S.A. - BNDESPAR e Agência 

Especial de Financiamento Industrial - 
FINAME. 

meta ator processo material beneficiário 
 
 

A Ética  é 
o ideal de comportamento (procedimento moral) que orienta o ser humano, em 
relação aos seus semelhantes, a decidir entre o bom e o mau (o justo e o injusto, o 
conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, o honesto e o desonesto), 
visando ao bem comum, à honra e à tradição dos serviços públicos. 

identificado processo relacional identificador 
 
 

A Ética  é o arcabouço da Instituição, aí compreendidos a Empresa e os seus 
empregados. 

identificado processo relacional identificador 
 
 

Os procederes morais  em sociedade e na empresa, por vezes,  são imperceptíveis. 
portador circunstante processo relacional atributo 

 
 

As preocupações do dia-a-dia com a eficiência, a 
competitividade e a lucratividade  (não podem) prevalecer  à Ética. 

possuidor processo relacional possuído 
 
 

O comportamento moral orienta o teor das decisões (o que devo fazer) e o processo para a 
tomada de decisão (como devo fazer). 

ator processo material meta 
 
 

O empregado, em sua atividade, (deve) observar os regulamentos internos da Empresa e o código ético 
da categoria profissional a que estiver vinculado. 

ator circunstante processo material meta 
 
 

Ele, diante do imprevisto, sempre, de modo a 
consolidar a moralidade do ato administrativo. (deve) estabelecer o equilíbrio entre a conduta e a 

finalidade em seu comportamento 
ator circunstantes processo material meta 

 
 

São intrínsecos  comportamento ético da Empresa para a qual ele trabalha. 
processo relacional  atributo portador 

 
 

O BNDES - como ente da Administração 
Pública Federal indireta - e seus empregados (devem) obedecer aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade. 
ator processo material meta 
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O BNDES 
 

mantém  
 

um ambiente de 
trabalho adequado,  

visando ao bem-estar, à segurança, à higiene e à 
saúde, apoiando o comportamento ético e 

assegurando tratamento justo para seus 
colaboradores. 

possuidor processo relacional  possuído circunstantes 
 
 

seu 
compromisso  é  

garantir que as informações pessoais, inclusive médicas e sobre benefícios, 
sejam restritas ao próprio empregado e ao pessoal responsável pela guarda, 

manutenção e tratamento desses dados 
possuidor processo relacional  possuído* 

 
 

* o possuído participa de outro processo 
(garantir que) as informações 
pessoais, inclusive médicas e 

sobre benefícios,  
sejam  restritas ao próprio empregado e ao pessoal responsável 

pela guarda, manutenção e tratamento desses dados 

possuído processo relacional possuidor 
 
 

A Administração incentiva o diálogo permanente 
com os empregados 

visando ao aprofundamento e à difusão dos 
princípios éticos, mediante programas, 

materiais de treinamento e outros recursos, 
ator processo material meta circunstante 

 
 

() assegura que os sistemas, as políticas e os procedimentos operacionais e administrativos 
adotados estejam de acordo com as diretrizes éticas do BNDES. 

ator processo material meta 
 
 

Na sua relação com a sociedade, 
ancorada no proceder ético, 

a Instituição 
 apóia  

as ações estimuladoras do exercício da 
cidadania e o desenvolvimento dos 

valores éticos. 
circunstantes ator processo material meta 

 
 

(É fundamental 
que) as normas do 

Código, 
 

para o 
aperfeiçoamento do 
compromisso ético, 

 

() (sejam) aplicadas, 
(também), 

ao servidor público ou empregado de 
empresa pública ou sociedade de 

economia mista, requisitado para prestar 
serviços no Sistema BNDES, aos 

empregados das empresas de prestação 
de serviços de natureza permanente, 

temporária ou excepcional. 
meta circunstante ator processo material beneficiário 

 
 

A Fundação de Assistência e 
Previdência Social do BNDES - 

FAPES e o Condomínio do Edifício 
de Serviços do Rio de Janeiro - 

EDSERJ 

(devem,) 
recomendar igualmente, aos seus 

empregados 
o cumprimento das 
normas do Código. 

ator processo material  circunstante beneficiário meta 
 
 

O Código de Ética do 
BNDES, adiante apresentado, se constitui assim, ao mesmo 

tempo, 
num compromisso individual, 

coletivo e institucional. 
identificado processo relacional circunstante identificador 
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Quadro VII3: CEB DA NOSSA CAIXA 
 

A Nossa Caixa vem empreendendo esforços 
no sentido de manter 

suas atividades e 
procedimentos, 

em conformidade com as normas 
E e com os melhores padrões do 

mercado financeiro. 
ator processo material extensão meta circunstantes 

 
 
 

“Ser uma Instituição Financeira moderna e eficiente, 
buscando permanentemente a excelência no atendimento ao 

público, através de produtos e serviços de qualidade, e 
contribuir para o desenvolvimento social e econômico, 

garantindo o acesso da população aos meios financeiros.” 

Trata-se 

de um trabalho de melhoria contínua, 
focado na Missão da Empresa, que foi 
definida com a contribuição de todos 

os funcionários: 
portador processo relacional atributo 

 
 

A Missão (é importante para) nortear os princípios e padrões que orientam as práticas das pessoas dentro 
de uma Organização, pautadas nos seus valores.  

ator processo material meta 
 
 

Visando promover elevados padrões éticos em todos os níveis funcionais,  
a partir de valores sugeridos com a participação de diversas áreas do 
Banco, atendendo inclusive as exigências de resolução do BACEN. 

 
foi elaborado 

o Código de 
Ética para a 
Nossa Caixa 

circunstantes ator processo material meta 
 
 

Este código (deverá) pautar toda e qualquer ação da Nossa 
Caixa, 

através de seus dirigentes e 
empregados. 

ator processo material meta circunstante 
 
 

A Ética  é 
a ciência que estuda a moral e os costumes, sem no entanto, ser confundida com 
estes, e que estabelece um conjunto de princípios, normas e condutas visando 
alcançar a melhor forma de agir coletivamente. 

identificado processo relacional identificador 
 
 

Em uma 
empresa a ética visa não só ao estabelecimento de um melhor convívio social, mas à 

manutenção do alto conceito da instituição junto à sociedade. 
circunstante ator processo material meta 

 
 

A ética diz ao homem como e dentro de que parâmetros ele deve agir. 
dizente processo verbal  receptor verbiagem 

 
 

As técnicas determinam ele o que deve fazer 
dizente processo verbal  receptor verbiagem 

 
 

A Nossa Caixa, na condição de instituição financeira vinculada à 
administração indireta do Estado de São Paulo, (terá) todas as suas 

relações internas e externas  
 norteadas pelo presente Código de Ética 

meta processo material ator 
 
 

Este Código dispõe sobre os padrões éticos de conduta que deverão nortear todas as suas atividades, além dos 
regulamentos internos do Banco, que são de conhecimento de todos os empregados.  

ator processo material meta 
 
 

Toda e 
qualquer ação 

da Nossa 
Caixa 

através de seus dirigentes e empregados, 
bem como de terceiros que exerçam 
atividades em seu nome ou prestem 

serviços em suas dependências, 

observará 

os princípios definidos pela Constituição 
do Estado, para a administração pública, 

quais sejam: Legalidade - Impessoalidade 
- Moralidade – Transparência. 

ator circunstantes processo material meta 
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Quadro VII4: CEB DO BANCO ITAÚ S.A. 
 

Os princípios éticos que orientam nossa 
atuação (também) fundamentam nossa imagem de empresa sólida e confiável. 

identificador processo relacional identificado 
 

Este Código de 
Ética  reúne  

as diretrizes que devem ser 
observadas em nossa ação 

profissional 

para atingirmos padrões éticos cada 
vez mais elevados no exercício de 

nossas atividades. 
possuidor processo relacional  possuído circunstante 

 
() reflete nossa identidade cultural e os compromissos que assumimos nos mercados 

em que atuamos. 
possuidor processo relacional possuído 

 
Este Código de Ética  aplica-se a todos os administradores e funcionários do Banco Itaú 

S.A., e das empresas por ele controladas. 
meta ator processo material  beneficiário 

 

A Instituição tem 
a convicção de que deve partir de objetivos 

empresariais e princípios éticos precisos que sejam 
compartilhados pelos administradores e 

Funcionários da Empresa. 

para se consolidar e 
desenvolver, 

possuidor processo relacional  possuído circunstante 
 

(nós) Somos uma Instituição que atua no mercado financeiro visando ao desenvolvimento 
contínuo, à liderança de performance e à satisfação dos nossos clientes. 

identificado processo relacional identificador 
 

mantermos a reputação de empresa sólida e confiável, consciente de nossa 
responsabilidade social e empresarial, que persegue resultados de forma 

honesta, justa, legal e transparente 
Está entre nossos objetivos 

mais importantes. 

portador processo relacional atributo 
 

Nossa ação (deve) ser (sempre) marcada pela integridade, confiança e lealdade, bem como pelo respeito e 
valorização do ser humano, em sua privacidade, individualidade e dignidade. 

portador processo relacional atributo 
 

(nós) Repudiamos 
qualquer atitude guiada por preconceitos relacionados a origem, raça, religião, classe 

social, sexo, cor, idade, incapacidade física e quaisquer outras formas de 
discriminação. 

experienciador processo mental fenômeno 
 

(nós) Acreditamos na importância da responsabilidade social e empresarial, como Empresa 
comprometida com as comunidades em que atua, 

experienciador processo mental fenômeno circunstante 
 

 
Administradores 
e funcionários (devem) ter 

o compromisso de zelar pelos valores e pela imagem da Instituição, de manter 
postura compatível com essa imagem e esses valores e de atuar em defesa dos 
interesses dos clientes e da Empresa.  

possuidor processo relacional  possuído 
 

A busca pelo desenvolvimento 
da nossa Empresa (deve) se dar 

com base nesses princípios, com a confiança de que nossas ações 
são guiadas pelos mais elevados padrões éticos e estrito respeito 
à legalidade. 

meta processo material circunstantes 
 

(nós) () e que tal responsabilidade 
é exercida 

plenamente quando contribuímos com ações em 
prol do desenvolvimento do Brasil. 

experienciador processo mental fenômeno circunstante 
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Quadro VII5: CEB CÓDIGO DE ÉTICA DO BANCO DE BRASÍLIA 

 
Ética não apenas é uma questão de conduta. 

identificado circunstantes processo relacional identificador 
 

para a boa imagem de quem os pratica e, 
principalmente, da instituição onde eles são 

adotados. 

  
é  (de fundamental importância) 

O cumprimento aos seus 
princípios básicos 

identificado  processo relacional identificador 
 

Neste documento, você vai encontrar a íntegra do Código de Ética do BRB. 
circunstante ator processo material meta 

 

Com essa iniciativa, o Banco de Brasília confirma 
sua atuação como empresa ética e cidadã, 

considerando os princípios éticos na cultura 
da Instituição. 

circunstante ator processo material meta 
 

A atuação do BRB é fundamentada 
nos conceitos presentes em sua missão: “Prover soluções 
financeiras com excelência, de forma rentável, e contribuir para o 
desenvolvimento socioeconômico sustentado no DF”. 

identificado processo relacional identificador 
 

A ética é um dos valores que orientam a nossa atuação: conduta honesta, leal e 
transparente. 

identificado processo relacional identificador 
 

No BRB, a postura ética de confiabilidade e 
honestidade irrepreensíveis é dever de todos. 

circunstante possuído processo relacional possuidor 
 

O respeito aos valores e padrões morais 
vigentes na sociedade evidencia o seu padrão ético. 

identificador processo relacional identificado 
 

O BRB valoriza a reflexão ética como forma de aprimorar comportamentos e 
atitudes 

experienciador processo mental fenômeno circunstante 
 

() considera os seus empregados os 
legítimos representantes 

para garantir a disseminação e o 
compartilhamento desses valores, nos âmbitos 

interno e externo. 
experienciador processo mental fenômeno circunstante 

 

Este Código de Ética () aplica-se 
aos dirigentes, empregados, prestadores de serviços e 
terceiros que exerçam atividades em nome do BRB e 
Empresas Controladas. 

meta ator processo material  beneficiário 
 

Toda e qualquer ação dos dirigentes, empregados, 
prestadores de serviços e terceiros que exerçam 

atividades em nome do BRB e Empresas Controladas 
(deverá ser) norteada 

pelos princípios da 
Legalidade, Impessoalidade, 
Moralidade e Transparência. 

meta processo material ator 
 

A ética visa não só ao estabelecimento de um melhor convívio social, mas à 
manutenção do alto conceito da instituição perante a sociedade. 

ator processo material meta 
 

No BRB, todos tem igualdade de tratamento 
circunstante possuidor processo relacional  possuído 

 

(No BRB,) () respeita-se a Constituição Federal, os Direitos Humanos, princípios de 
justiça social e da proteção do meio ambiente. 

circunstante experienciador processo mental fenômeno 
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Quadro VIII: TRANSITIVIDADE: REDE DAS RELAÇÕES, INTERDEPENDÊNCIAS E JUNÇÕES NO 
INTERIOR DAS ORAÇÕES DOS CEB 
 

 O quadro que visualiza o sistema de transitividade do componente ideacional da 

segunda parte dos CEB, referente aos estágios Relações Internas e Relações Externas da 

estrutura esquemática, compõe-se basicamente de uma grade. As linhas horizontais da 

grade recebem os itens que configuram lingüisticamente o interior das orações. Foram 

eliminados itens e orações que consideramos periféricos e que, nos exemplos seguintes, 

aparecem riscados:  

1. as orações dependentes que estabelecem relação de explicitação de um termo da oração 

nuclear, o que significa que todas as expansões de nomes introduzidas pelo pronome 

relativo não aparecem no quadro. Por exemplo,  

Oferecer serviços bancários confiáveis e de qualidade que atendam às necessidades do 

público e do mercado;  

2. os termos satélites, tanto os advérbios como os sintagmas com valor adverbial 

(qualificação adverbial da rede modalização) e as orações dependentes que estabelecem 

relação de circunstanciação da oração nuclear. Por exemplo,  

  Usar equipamentos e outros recursos do Banco para fins particulares sem autorização. 

Os empregados devem sentir-se livres para dar sugestões e fazer reclamações, sempre que 

isso possa reverter em benefícios para a empresa;  

 Além disso, os itens de modalização que não participam do sistema de 

transitividade foram colocados entre parênteses, como é o caso dos verbos e expressões 

modalizadoras e o advérbio de negação não enquanto a qualificação adjetival permanece no 

quadro acompanhando o nome que qualificam. Por exemplo, 

(É proibido) fornecer informações de propriedade da Instituição a concorrentes. 

 O Banco do Brasil mantém atitude independente e respeitosa. 

Destacamos em caracteres maiores com outro tipo de fonte todas as palavras 

valenciais, ou seja, os núcleos dos processos que apresentam argumentos. Essas 

palavras nucleares são os verbos (a) nas predicações principais ou nomes – substantivos(b)  

e adjetivos(c)  –  nas predicações secundárias. Por exemplo, 

Ter (a) conduta ética condizente (a) com as responsabilidades (a) do cargo e função. 
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 As colunas da grade apresentam duas medidas que se alternam: uma coluna 

estreita que recebe os termos fóricos (artigos definidos, pronomes demonstrativos e 

possessivos, em sua maioria)  e as preposições que estabelecem as junções entre os termos 

da oração; e uma coluna mais larga que recebe os nomes (quando for o caso, acompanhado 

por seus determinantes: pronomes indefinidos, adjetivos e locuções adjetivas), e os verbos. 

No caso de junção por adição (conjunção) ou por alternância (disjunção), a conjunção 

ocupa uma linha na mesma coluna dos nomes que coordena.   

A disposição de todos os itens nas linhas das grades obedecem a critérios precisos. 

Para marcar a relação de hipotaxe entre as palavras valenciais (verbos, substantivos e 

adjetivos) e as palavras argumentos, as primeiras ocupam sempre uma linha superior em 

relação às segundas. Essa relação de dependência é sinalizada pela preposição introdutora 

de argumentos localizada na coluna estreita que separa as colunas maiores (as que recebem 

palavras valenciais e seus argumentos).  O exemplo demonstra o que acabamos de propor: 

111  111 dd preservam dd 111 1111111111gg 111 1111111111gg 

 funcionários  �  patrimônio   

os �  (palavra valencial) o imagem   

 (argumento)   a e      � � (conjunção) 

     interesses   

    os � de  

    � �  organização 

    � � a � 

                    (palavra    (argumentos e                       (argumento) 
                                                                                                  fórica)       palavras valenciais)   
  

É importante observar que o artigo, por ser uma palavra fórica ocupa sempre uma 

coluna estreita, uma linha abaixo do nome que determina; que a preposição introdutora de 

argumento ocupa sempre uma coluna estreita uma linha acima do argumento que introduz, 

estabelecendo uma relação de hipotaxe; que a conjunção coordenada por organizar termos 

da mesma função, como é o caso dos três substantivos, ocupa a mesma coluna e estabelece 

entre esses termos uma relação de parataxe. 

 O conjunto dos processos das predicações principais e secundárias apresentado 

dessa forma resulta em “fios tecidos” na grade que descem degrau por degrau 

estabelecendo, na diagonal,  um interessante  desenho  das predicações que se encaixam por 

meio das junções/preposições que as organizam hipotaticamente. 

Os quadros VIII, nas páginas que seguem, apresentam a segunda parte dos CEB, já 

que a primeira parte já foi visualizada nos quadros VII. 


