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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Com entusiasmo apresentamos o Código de Ética da OCB/ES. Como 
entidade que integra o cooperativismo nacional, estamos comprometidos a 
trabalhar para que o cooperativismo seja reconhecido pela sociedade 
brasileira por sua capacidade competitiva, sua integridade e compromisso em 
servir a todos os cooperados. Para isso queremos firmar um compromisso 
ético compatível e que ajude a honrar os valores e princípios que abraçamos, 
bem como nos fortaleça para a superação de nossos desafios.

O Sindicado e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do 
Espírito Santo - OCB/ES, tem a missão de representar, defender e 
desenvolver o cooperativismo no Estado, tornando-o mais competitivo, 
respeitado e admirado pelo papel que desempenha em nossa sociedade. 
Temos o dever de ser, dignamente, os representantes político-institucionais 
do cooperativismo capixaba

O Código de Ética da OCB/ES é, e deve ser, um documento de consulta 
constante, tanto para administradores quanto para os demais colaboradores 
da nossa organização. Seu caráter é, antes de tudo, educativo. Ele orienta as 
posturas e atitudes mais adequadas e coerentes com nossos propósitos. Estão 
nele explicitadas as condutas julgadas corretas e, portanto, adequadas e 
necessárias; bem como aquelas consideradas erradas e, portanto, 
inaceitáveis. Um código de ética é uma espécie de bússola moral, que nos 
permite saber o melhor comportamento e a melhor decisão a ser tomada, 
sempre visando o bem comum. Ao formalizar nosso código de ética estamos 
dando uma firme declaração do tipo de organização que estamos decididos a 
ser. Somente organizações com forte compromisso ético podem esperar 
perenidade. Organizações que admitem o ganho a qualquer custo estão 
fadadas ao insucesso, pois o sucesso de uma organização depende de sua 
capacidade de atuar com ética e responsabilidade.
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1.1. ÂMBITO E APLICAÇÃO

O Código de Ética da OCB/ES deve ser rigidamente observado por todos os 
que compõem sua estrutura organizacional, devendo ser conhecido e 
respeitado por todos que com ela se relacionam ou venham a se relacionar. 

O presente Código de Ética, aqui apresentado, entra em vigor na data de sua 
aprovação que se dará em três etapas: pelo Conselho de Administração, 
Fiscal e Ética da OCB/ES. Aprovado pelas duas instâncias, passa ter validade 
com a data da última aprovação realizada e passará a orientar o 
comportamento e a gestão em todos os assuntos e para todos os níveis 
funcionais da OCB/ES. 

Uma vez aprovado, será divulgado internamente sendo um exemplar 
disponibilizado para cada componente da estrutura organizacional da 
OCB/ES, que confirmará o recebimento. Será também disponibilizado tanto 
física como eletronicamente a todos que com se relacionam ou venham a se 
relacionar com a OCB/ES.

O empenho no exercício diário e rotineiro dos preceitos deste Código será 
determinante para que possamos construir uma organização ainda mais 
sólida e ética, o que será motivo de orgulho para todos nós. 



A Administração da OCB/ES deve garantir que todos os componentes da 
estrutura organizacional (conselheiros, dirigentes, funcionários, estagiários e 
outros, sem exceção) estejam cientes e assim sujeitos à observância deste 
documento. E dessa forma, comprometidos e responsabilizados a pautarem 
as relações profissionais mantidas, tanto interna quanto externamente, nos 
preceitos apresentados neste Código de Ética. 

Todos os componentes da estrutura organizacional, sem exceção, deverão 
confirmar o recebimento de um exemplar do Código de Ética da OCB/ES 
por meio de assinatura do formulário “Confirmação de Recebimento”, 
impresso como folha final deste Código e que, preenchido, datado e 
assinado, deverá ser devolvido aos responsáveis para arquivo. 
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1.2. FINALIDADE

O Código de Ética da OCB/ES visa dar clareza e ciência sobre os padrões de 
comportamento e os valores eticamente aceitos e defendidos pela OCB/ES. 
Fica assim, por meio dele, estabelecido o padrão de conduta profissional 
requerido dos que atuam em sua estrutura organizacional e esperado de todos 
que com ela se relacionam ou venham a se relacionar. Em razão deste 
padrão, devem todos os componentes da estrutura organizacional 
harmonizarem seus padrões e valores pessoais e profissionais, em 
observação ao presente Código de Ética, cujas proposições estão pautadas 
em preceitos legais, éticos, morais e nos bons costumes. 

1.3. COMPROMISSO REQUERIDO



Este Código de Ética é parte de um Sistema de Gestão da Ética que é 
composto por:

a) Código de Ética da OCB/ES – em que estão formalizados os princípios 
e preceitos éticos a serem observados;

b) Conselho de Gestão da Ética – responsável por gerir, divulgar e 
implementar o Código de Ética; deliberar sobre casos de violação, garantindo 
o direito ao contraditório e a ampla defesa; dirimir dúvidas de interpretação 
do texto, bem como definir as condutas que porventura não tenham sido 
incluídas no presente documento; definir critérios para exame de eventuais 
transgressões éticas, propor penalidades quando for o caso; propor a 
Administração da OCB/ES, quando julgado oportuno e necessário, 
mudanças e atualizações no texto do Código;

c) Canal de Notificações – as formas que poderão ser usadas por qualquer 
componente da estrutura organizacional da OCB/ES para informar ao 
Conselho de Gestão da Ética sobre suspeitas de transgressão ao Código;

d) Conselho de Auditoria da Ética – que se encarregará de, 
periodicamente, verificar a atuação do Conselho de Gestão da Ética, tanto na 
atenção ao cumprimento e tratamento das notificações recebidas, como na 
realização das iniciativas constantes do Calendário de Promoção da Ética;

e) Calendário de Promoção da Ética – calendário anual de atividades 
(leitura de artigos, periódicos ou livros, veiculação de filmes, realização de 
palestras, etc.), que visam o fortalecimento do senso ético em todos os 
componentes da estrutura organizacional da OCB/ES. 

1.4. SISTEMA DE GESTÃO ÉTICA
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Um código de ética, por si somente, não determina que uma organização 
funcionará efetivamente em padrões éticos. Portanto, é indispensável o 
compromisso de componente da estrutura organizacional com as diretrizes 
inscritas no Código de Ética da OCB/ES. É esse compromisso a base que dá 
solidez à ética institucional. Isso significa que, ao deparar-se com um fato ou 
mesmo uma suspeita de violação das diretrizes deste Código, você deve 
comunicar o fato imediatamente. Este processo, a que chamamos 
‘notificação de problema ético’, será regido pelos seguintes princípios: 

   
a) SIGILO: o sigilo da apuração será rigorosamente mantido;

b) ANONIMATO: o anonimato será assegurado a quem assim o desejar;

c)  IMPARCIALIDADE: a apuração será conduzida com imparcialidade e 
independência; 

d) JUSTIÇA: denúncias ou acusações sem fundamentação consistente 
serão desconsideradas e no caso de denúncias ou acusações de má-fé, 
visando a prejudicar alguém, seus autores estarão sujeitos a sanções 
disciplinares; 

Este calendário deve ser proposto à Administração da organização e por ela 
provado até 30 de novembro de cada ano, excetuando-se o primeiro, que será 
aprovado pela Administração em caráter excepcional até a data de 
lançamento do Código de Ética da OCB/ES. Não há um número de 
iniciativas máximo ou mínimo requerido, mas fica estabelecido que, 
anualmente, uma palestra sobre ética deverá ser realizada com a participação 
de todos os componentes da estrutura organizacional.

1.5. COMO NOTIFICAR TRANSGRESSÕES
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No dia a dia, podem surgir dilemas ou situações não previstas neste Código 
e que exigem uma avaliação individualizada. Em caso de dúvida, pergunte!

Lembre-se: é responsabilidade de todos os componentes da estrutura 
organizacional da OCB/ES, cumprir e exigir o cumprimento dos preceitos 
estabelecidos neste Código de Ética. Cumpre ao Conselho de Gestão da Ética 
verificar e tomar providências diante de qualquer ato de transgressão que 
identifique ou lhe seja notificado. Todas as notificações de problemas éticos 
devem ser encaminhadas ao Conselho de Gestão da Ética, por meio de uma 
das seguintes formas:

a) Em conversa direta com um dos membros do Conselho ou com todo o 
Conselho reunido, que tomará nota das informações e seu autor;

b) Por escrito, enviada por e-mail para ‘etica@ocbes.coop.br’, ou por 
meio de nota escrita ou impressa, desde que devidamente identificado o seu 
autor;

c) Não serão admitidas notificações anônimas.

Caberá ao Conselho de Ética decidir sobre a validade ou não da informação 
(notificação) e encaminhar os procedimentos cabíveis, que ficarão sujeitos a 
decisão da Administração, observados os critérios legais e a legislação 
vigente. 

Em se tratando de informação (notificação) referente a qualquer membro da 
Administração, feita a apuração dos fatos, o assunto será encaminhado ao 
Conselho de Administração, Fiscal e Ética da OCB/ES, conforme o caso, 
formalmente e por escrito, a quem caberá decidir sobre o assunto.

e) RIGOR: nao serão admitidas quaisquer tentativas de retaliação e todos 
os fatos apontados serão verificados, independente de posição ou função na 
estrutura organizacional. 
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São princípios a serem honrados, pessoalmente, por cada componente da 
estrutura organizacional da OCB/ES, sem exceção:

                 a) integridade financeira e moral; 
                 b) comprometimento; 
                 c) respeito;
                 d) retidão;
                 e) solidariedade;
                 f) cooperação;
                 g) responsabilidade. 

Como fontes de fortalecimento para o compromisso com os Princípios 
Individuais deste Código, devem ser nutridas e desenvolvidas as seguintes 
virtudes:

a) amor: amabilidade, respeito e atribuição de inquestionável valor à vida 
humana;  

b) honestidade: probidade, honradez, decência e respeito nos 
relacionamentos pessoais e para com os bens de terceiros; 

c) zelo: preocupação, diligência e empenho com as tarefas assumidas; 

d) sigilo: sigilo com o conhecimento e manuseio de informações 
corporativas e de terceiros; 

e) competência: dedicação e capacitação constante para o cargo exercido;

f) prudência: cautela, precaução, ponderação e sensatez nos julgamentos 
e nas decisões; 

2. PRINCÍPIOS ÉTICOS INDIVIDUAIS 
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Visam nutrir e fortalecer a manutenção de um ambiente ético, caracterizado 
por relações interpessoais igualmente éticas:

a) respeito à quaisquer diferenças, sejam sociais, culturais, etárias, físicas, 
religiosas, de gênero, de raça, de orientação sexual, de condição social e de 
opção político partidária, entre outras; 

g) humildade: conhecimento das próprias limitações, modéstia e 
simplicidade; 

h) imparcialidade: equidade e isenção nas avaliações e julgamentos; 

i) justiça: atitude em conformidade com o que é direito, legal e justo; 

j) fortaleza: firmeza e responsabilidade frente aos perigos inerentes à 
própria existência, bem como às adversidades e desventuras; e 

k) temperança: moderação, comedimento, sobriedade e parcimônia nas 
atitudes. 

2.1 PRINCÍPIOS ÉTICOS SISTÊMICOS 
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3. COMPORTAMENTO ÉTICO INTERNO

Estes são os comportamentos e condutas a serem adotadas na atuação dos 
componentes da estrutura organizacional da OCB/ES. Eles devem orientar e 
disciplinar a atuação profissional visando nutrir um ambiente ético e 
fortalecer o compromisso com a qualidade das relações interpessoais e dos 
serviços realizados. 

b) manutenção de relações de trabalhos justas e repúdio a qualquer 
espécie de exploração do trabalho, inclusive do menor, salvo na condição de 
aprendiz, nos termos da Lei; bem como todo tipo de conduta que indique 
assédio, moral ou de outro tipo, primando pela respeitabilidade;

c) manutenção de ambiente de trabalho saudável, caracterizado pela 
consideração, confiança mútua, transparência e credibilidade; 

d) excelência no atendimento ao público interno e externo; 

e) promoção da educação e de capacitação contínuas dos componentes da 
estrutura organizacional; 

f) preservação do direito à privacidade dos componentes da estrutura 
organizacional. 
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Para que todos os relacionamentos e todas as atividades profissionais sejam 
caracterizadas pela ética, nós componentes da estrutura organizacional da 
OCB/ES, nos comprometemos a: 

3.1 PARA NUTRIR UM AMBIENTE ÉTICO: 

a) primar pela prática de relacionamento respeitoso e íntegro entre os 
órgãos da administração e fiscal, bem como colaboradores e integrantes do 
cooperativismo brasileiro; 

b) agir de forma a satisfazer as diferentes necessidades de informações, 
por meio da adoção de gestão transparente e íntegra; 

c) propiciar tratamento justo e igualitário;

d) estimular a disseminação dos princípios éticos e os compromissos de 
condutas constantes deste Código;

e) promover negociações honestas e justas, sem auferir vantagens 
indevidas por meio de manipulação, uso de informação privilegiada e outros 
artifícios dessa natureza; 

f) manter canal de recepção, encaminhamento e processamento de 
opiniões, sugestões, reclamações, críticas e denúncias sobre os mais variados 
assuntos, inclusive transgressões éticas;

g) cumprir e promover o cumprimento do presente Código de Ética. 

3.2 NOSSOS RELACIONAMENTOS E ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS: 
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a) cumprir, com zelo e empenho, as atribuições sob sua responsabilidade; 

b) comportar-se com integridade e profissionalismo;

c) repudiar qualquer atitude que discrimine pessoas, sejam em contatos 
particulares ou profissionais, em função de cor, sexo, orientação sexual, 
religião, origem da naturalidade, classe social, natureza política, idade, 
capacidade física e por restrição de crédito, em contatos particulares, 
presenciais ou pelo uso de tecnologia de informação e comunicação. São 
consideradas hostis as seguintes práticas: 

c.1) denegrir e/ou prejudicar a imagem ou reputação de componentes da 
estrutura organizacional ou de qualquer integrante do sistema de 
cooperativismo brasileiro; 

c.2) tratar com discriminação quaisquer componentes da estrutura 
organizacional ou integrante do sistema de cooperativismo brasileiro, 
desrespeitando diferenças individuais, de ordem pessoal, como estilo, 
desenvoltura, ou quaisquer outras ligadas à personalidade ou expressão da 
individualidade; 

c.3) adotar qualquer prática que, implícita ou explicitamente, que represente 
ou possa caracterizar discriminação. 

d) prevenir condutas hostis ou de intimidação, com potencial de 
constranger, depreciar ou submeter outros componentes da estrutura 
organizacional a qualquer tipo de situação constrangedora, ferindo a 
dignidade pessoal e profissional, degradando o clima de trabalho, tais como: 
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d.1) exigir de subordinados a prestação de serviços de caráter pessoal, bem 
como fora das condições livremente pactuadas entre as partes; 

d.2) assediar moralmente e/ou sexualmente qualquer componente da 
estrutura organizacional ou integrante de entidades do sistema de 
cooperativismo brasileiro;

d.3) desqualificar, ofender ou ameaçar, explícita ou disfarçadamente, 
subordinados, pares ou clientes, com críticas ou atitudes ofensivas, ainda que 
em tons amistosos (brincadeiras);

d.4) apresentar trabalhos ou ideias de outros componentes da estrutura 
organizacional, sem conferir-lhes o respectivo crédito;

d.5) desrespeitar as atribuições funcionais de outrem, usurpando 
competência alheia. 

e) identificar situações que não sejam aceitáveis sob o ponto de vista ético 
e moral, mesmo que não causem prejuízos perceptíveis à entidade, 
comunicando imediatamente aos responsáveis pela aplicação do Código da 
OCB/ES;

f) reconhecer honestamente os erros cometidos, corrigindo e evitando-os 
no futuro; 

g) apresentar críticas construtivas e sugestões para aprimorar a qualidade 
dos processos de trabalhos; 
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h) transmitir, de forma transparente, informações oportunas, claras e 
precisas; 

i) fazer prevalecer os interesses coletivos sobre os pessoais e individuais; 

j) colaborar para que haja respeito e predominância do espírito de equipe, 
de lealdade, de confiança, de condução compatível com a 
missão, princípios e valores da organização; 

k) interagir com os componentes da estrutura organizacional e prestar as 
informações necessárias para o adequado desempenho das atribuições que 
lhes competir, favorecendo o espírito de equipe e a cooperação mutua; 

l) comunicar ao Conselho de Gestão da Ética  quaisquer atitudes e 
orientações contrárias à missão, princípios e valores do Código da OCB/ES;

m) buscar soluções que atendam aos interesses sistêmicos; 

n) afastar atividades particulares das rotinas diárias de trabalho, em 
especial aquelas que interfiram no tempo de trabalho necessário à função 
assumida;

o) manter apresentação pessoal, discreta e respeitosa, por meio do uso de 
vestimenta distinta e adequada, tanto no ambiente de trabalho quanto em 
eventos internos e externos em que represente a organização ou que possa ser 
identificado como seu representante; 
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p) manter cortesia e eficiência nos relacionamentos;

q) respeitar o direito à privacidade, não monitorando pessoas, por meio de 
imagens, conversas e/ou por quaisquer meios eletrônicos sem prévia e 
expressa autorização e comunicação; 

r) abster-se de: 

r.1) manifestar opinião de natureza depreciativa sobre atos ou atitudes de 
representantes das Cooperativas, sejam estes Conselheiros Fiscais, de 
Administração, Dirigentes, Colaboradores ou ainda, parceiros da OCB/ES; 

r.2) praticar qualquer tipo de conduta ilegal ou contrária à moral e aos bons 
costumes, que interfira no desempenho das funções profissionais; 

r.3) utilizar, em atividades de cunho pessoal, equipamentos destinados ao 
efetivo exercício das atividades profissionais; 

r.4) utilizar equipamentos ou objetos que prejudiquem as condições 
necessárias ao adequado exercício das atividades de que esteja encarregado. 

s) divulgar e informar a todos os integrantes da estrutura organizacional 
sobre a existência deste Código de Ética, estimulando o seu integral 
cumprimento. 
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Liderar é um grande privilégio e também uma grande responsabilidade. 
Líderes são determinantes, para o bem ou mal nas organizações! Por isso, 
todos que exercem liderança e são gestores em nossa estrutura 
organizacional da OCB/ES, devem buscar adicionalmente: 

Visto que podem haver conflitos de interesse, naturais em ambientes 
coletivos, nós componentes da estrutura organizacional da OCB/ES, nos 
comprometemos a observar as seguintes restrições no exercício de sua 
atuação profissional: 

a) NÃO acumular atividades conflitantes ou desenvolver negócios 
particulares que interfiram no tempo de trabalho dedicado à entidade e nas 
decisões necessárias ao pleno exercício das atividades em que esteja 
envolvido; 

b) NÃO comercializar quaisquer tipos de produtos nas dependências da 
organização ou durante o horário de expediente; 

a) dar exemplo ao gerir pessoas, sendo modelo de conduta ética e moral 
para a equipe e demais profissionais e prestadores de serviço; 

b) reconhecer o mérito de cada um e agir para garantir a igualdade de 
acesso às oportunidades de desenvolvimento profissional eventualmente 
existentes, segundo as características, as competências e as contribuições de 
cada profissional e função; e 

c) basear as decisões única e exclusivamente em aspectos profissionais, 
buscando honrar o princípio da meritocracia e zelando para que sejam 
mantidas afastados os aspectos de cunho pessoal. 
 
3.4 DIANTE DE INTERESSES CONFLITUOSOS:

3.3. PARA TODOS QUE EXERCEM FUNÇÃO OU 
CARGO DE LIDERANÇA:
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c) NÃO desenvolver atividades que concorram, direta ou indiretamente, 
com aquelas realizadas pela OCB/ES; 

d) NÃO influenciar na contratação de pessoas com vínculo conjugal e de 
parentes por consanguinidade ou por afinidade até o 2o grau, em linha reta 
ou colateral; 

e) NÃO intervir na decisão de assuntos que envolvam: 

e.1) interesses particulares;

e.2) interesses familiares (pessoa com quem mantenha 
vínculo conjugal, parentes consanguíneos e/ou por afinidade até 4o grau, em 
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade);

e.3) interesses de empresas das quais seja, ou tenha sido, sócio, 
representante, empregado, ou que tenha qualquer tipo de interesse particular; 

e.4) interesses de empresas com as quais mantenha relações comerciais 
particulares ou receba benefícios de qualquer natureza (dividendos, 
premiações ou vantagens de qualquer espécie); 

e.5) interesses de empresas das quais familiares sejam sócios, representantes 
ou empregados, ou das quais tenham se desvinculado nos últimos cinco anos. 

f) não manter relações comerciais particulares, de caráter habitual, com 
clientes ou fornecedores; 

g) não participar de atividades cívicas e políticas, em caráter individual ou 
como representante da OCB/ES, utilizando tempo, recursos e bens 
pertencentes à organização, sem autorização prévia e expressa dos órgãos de 
administração. 
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Visando manter sigilo sobre informações confidenciais ou privilegiadas, 
inclusive registros pessoais, nós componentes da estrutura organizacional da 
OCB/ES, estamos decididos a: 

a) NÃO revelar ou divulgar informações da organização que não sejam de 
domínio público, sem prévio e expresso consentimento da alçada 
competente; 

b) NÃO usar cargo, função ou informações sobre negócios e assuntos da 
entidade para influenciar decisões que venham a favorecer interesses 
próprios ou de terceiros;

c) NÃO utilizar para fins particulares e nem repassar a outrem, sem a 
devida autorização prévia da alçada competente, tecnologias, marcas, 
metodologias ou quaisquer informações pertencentes à organização ou a ela 
repassadas em função das relações de trabalho, ainda que tenham sido 
obtidas ou desenvolvidas no exercício da respectiva função; 

d) NÃO conceder acesso a informações confidenciais ou privilegiadas, 
exceto a pessoas formalmente autorizadas pelas alçadas competentes; 

e) manter absoluta discrição e sigilo sobre informações relacionadas à 
vida privada ou comercial de colegas de trabalho, de conselheiros, de 
dirigentes ou de qualquer pessoa que se relacione com a organização. 

3.5 PARA PRESERVAR A CONFIDENCIALIDADE
DAS INFORMAÇÕES 



Mesmo sendo importante a cordialidade e empatia com nossos clientes e 
fornecedores, nós componentes da estrutura organizacional da OCB/ES, 
como forma de preservar a isenção e evitar sermos mal interpretados, de 
modo que esteja em dúvida a lisura e imparcialidade com que lidaremos com 
cada decisão e com cada processo em nossa organização, nos 
comprometemos a: 

a) NÃO aceitar ou oferecer, direta ou indiretamente, favores, dinheiro ou 
presentes de caráter pessoal; 

b) NÃO dar tratamento preferencial a quem quer que seja, por interesse ou 
sentimento pessoal ou profissional e nem facilitar negócios ou beneficiar 
terceiros; 

c) NÃO usar o cargo para solicitar favores ou serviços pessoais a 
terceiros, subordinados ou fornecedores; 

d) NÃO deixar de comunicar, formalmente, o recebimento de brindes 
distribuídos a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por 
ocasião de datas festivas ou comemorativas, que tenham valor comercial 
superior a 10% do salário mínimo vigente; 

e) NÃO realizar despesas com parceiros (refeições, transporte, 
hospedagem ou entretenimento, entre outros) que impliquem em 
constrangimento ou compromisso de retribuição, exceto aquelas acordadas 
formal e previamente, inclusive com ciência da administração da respectiva 
organização.

3.6 QUANDO DESEJAREM NOS PRESENTEAR
EM FUNÇÃO DE NOSSO TRABALHO
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Temos o dever de preservar e utilizar corretamente os ativos disponibilizados 
para o exercício de nossas atividades profissionais. Para façamos isso, nós 
componentes da estrutura organizacional da OCB/ES assumimos o 
compromisso de: 

a) NÃO utilizar os recursos físicos, lógicos ou financeiros da entidade, 
para fins particulares ou de forma a gerar perdas, inclusive financeiras; 

b) NÃO utilizar para fins particulares ou repassar a terceiros, salvo quando 
expressamente autorizado pela administração, tecnologias, metodologias, 
informações e conhecimentos de propriedade, desenvolvidas ou obtidas pela 
entidade; 

3.8 AO UTILIZAR ATIVOS DA INSTITUIÇÃO

Para zelar pela preservação aos interesses sistêmicos, nós componentes da 
estrutura organizacional da OCB/ES, assumimos o compromisso de: 

a) respeitar a legislação, em especial a aplicável às atividades e aos 
negócios da OCB/ES; 

b) respeitar normas internas, sistêmicas e dos órgãos reguladores; 

c) respeitar as disposições legais relacionadas aos aspec
tos tributários;

d) respeitar as disposições legais, inclusive federais, estaduais, municipais 
e locais, que tenham por objetivo a proteção e a conservação do meio 
ambiente;

e) favorecer o cumprimento das diretrizes estratégicas da OCB/ES e o que 
preceitua a visão, missão e valores estabelecidos

3.7 QUANTO ÀS LEIS, NORMAS E AS ESTRATÉGIAS
 ORGANIZACIONAIS
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c) NÃO acessar, por meio dos equipamentos pertencentes à entidade, 
páginas eletrônicas consideradas inadequadas, impróprias ou que não 
estejam alinhadas ao objetivo social da entidade, bem como à moral e aos 
bons costumes; 

d) NÃO usar aplicativos, programas, ou sistemas tecnológicos não 
licenciados ou não autorizados expressamente pela entidade;

e) utilizar de forma adequada e zelar pelo patrimônio físico e tecnológico 
da entidade (instalações, mobiliário, equipamentos, programas, sistemas 
tecnológicos, aplicativos, veículos,  etc.); 

f) cumprir as normas internas que dispõem sobre a segurança dos ativos, 
bem como sobre sigilo e confidencialidade das informações da entidade. 

Organizações criminosas podem investir contra nossa instituição, colocando 
em risco a imagem e patrimônio da OCB/ES. Como forma de evitar que isso 
aconteça, nós componentes da estrutura organizacional da OCB/ES nos 
comprometemos a: 

a) conhecer e aplicar as normas e os procedimentos internos com rigor; 

b) comunicar imediatamente à alçada superior qualquer suspeita ou 
indícios percebidos de atitude, acordos ou compromissos que se mostrem 
lesivos à organização; 

c) abster-se da realização de atos que possam comprometer a reputação e 
a imagem da organização, ou que apresentem quaisquer indícios de ilicitude;

3.9 DIANTE DO RISCO DE FRAUDES
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d) manter-se vigilante no sentido de identificar e repelir as tentativas de 
uso da organização e sua representatividade no ambiente coorporativo para 
propiciar negócios ou práticas ilícitas, fraudes ou crimes de qualquer 
natureza; 

e) zelar pela manutenção e integridade de todo e qualquer documento e 
registro interno, não permitindo, em hipótese alguma, que sejam retirados, 
alterados ou destruídos, com o propósito de ocultar ou dissimular 
procedimentos inadequados ou em desacordo com a legislação, bem como 
regulamentação interna ou externa;

f) manter constantemente atualizados os cadastros que mantenha na 
entidade;

g) NÃO fornecer, ceder ou repassar, por qualquer meio ou forma, 
documentos e informações a terceiros, exceto quando prévia, expressa e 
formalmente autorizado; 

h) NÃO fornecer, ceder ou repassar, por qualquer meio ou forma, a quem 
quer que seja, senhas de uso pessoal para acesso à rede de computadores e a 
sistemas de informações da organização.
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É importante que a vida pessoal e a vida profissional não impliquem em risco 
mútuo. Tanto uma quanto outra devem ser bem administradas e isso é um 
aspecto importante das responsabilidades de cada componente da estrutura 
organizacional da OCB/ES. Das muitas dimensões da vida pessoal, a 
financeira é uma das que podem mais prejudicar a vida profissional. Para 
evitarmos que os reflexos prejudiciais que o desequilíbrio financeiro pessoal 
pode acarretar no ambiente de trabalho, nos comprometemos a: 

3.10 CUIDADOS COM A VIDA PESSOAL: 



a) ser responsáveis e pontuais no pagamento de dívidas pessoais, 
cumprindo fielmente com as obrigações financeiras para com terceiros; 

b) NÃO realizar investimentos incompatíveis com o patrimônio e os 
rendimentos recebidos, de forma a mitigar riscos de perdas financeiras que 
possam comprometer a vida pessoal, influenciando capacidade funcional; e 

c) NÃO realizar ou obter empréstimos com colegas de trabalho ou com 
terceiros sem autorização legal ou normativa para tanto. 
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a) manter cortesia e eficiência nos relacionamentos;

b) apresentar respostas, mesmo que negativas, de forma adequada e no 
prazo acordado;

c) comunicar-se de forma precisa, transparente e oportuna; 

d) ser pontuais nos compromissos assumidos e estar preparados para as 
reuniões e encontros agendados, sempre informando e esclarecendo razões 
sobre possíveis atrasos ou mudanças de agenda; 

Em todos os relacionamentos mantidos com o público externo, como norma 
geral, nós componentes da estrutura organizacional da OCB/ES, nos 
comprometemos a: 

4. COMPORTAMENTO ÉTICO NO 
RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO 

4.1 DIMENSÕES GERAIS  



Devemos nos esforçar para que as relações entre entidades que compõem o 
ambiente do cooperativismo sejam sempre justas, éticas e cordiais. Visto que 
somos parte importante delas, nós componentes da estrutura organizacional 
da  OCB/ES, nos comprometemos a:  

e) zelar para que o relacionamento com o público externo seja realizado de 
acordo com a legislação, normativos dos órgãos competentes, bem como 
com as políticas e os procedimentos internos da entidade, eliminando 
qualquer situação que possa se tornar conflito de interesses; 

f) ser sempre honesto e íntegro em todos os contatos com o público 
externo, inclusive com representantes políticos, dirigentes, funcionários de 
órgãos de supervisão e servidores públicos. 
  

a) cooperar no que for possível, cabível e legalmente correto, para que 
todos alcancem seus objetivos institucionais; 

b) respeitar os limites profissionais nas demandas e contatos com seus 
funcionários; 

c) evitar mover ações judiciais em desfavor às entidades cooperativistas, 
sem que antes a contenda tenha sido objeto de ampla discussão e esgotados 
todas as possibilidades de solução amigável.�

4.2 RELACIONAMENTO ENTRE ENTIDADES 
COOPERATIVISTAS
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Os Conselheiros que servem à OCB/ES, devem receber atenção e tratamento 
ético, em todas as situações. Por isso, nos relacionamentos com eles, nós 
componentes da estrutura organizacional da OCB/ES, nos comprometemos a: 

a) atender com profissionalismo, respeito, cordialidade, presteza e 
confidencialidade; 

b) oferecer as informações solicitadas de forma transparente, consistente e 
precisa; 

c) NÃO prestar informações ou orientações das quais não tenha 
conhecimento ou segurança suficientes; 

d) garantir que as informações ou orientações fornecidas foram 
efetivamente compreendidas; 

No relacionamento com fornecedores, nós componentes da estrutura 
organizacional da OCB/ES, assumimos o compromisso de: 

a) basear-nos em critérios técnicos, profissionais, éticos e nas 
necessidades específicas da organização, na escolha e contratação de 
fornecedores, não ensejando favorecimento de qualquer natureza; 

b) selecionar e contratar apenas fornecedores de reconhecida idoneidade, 
imparcialidade, transparência e ética; 

c) NÃO realizar negócios com fornecedores de reputação duvidosa ou que 
descumpram exigências legais, em especial nos aspectos tributários, 
trabalhistas e previdenciários. 

4.3 RELACIONAMENTO COM CONSELHEIROS

4.4 RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES 
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Por princípio, cada ser humano deve sempre agir em boa-fé, conscientemente 
comprometido com o que é ético e louvável para as relações e atividades, 
sejam profissionais, sociais ou de qualquer outro tipo. Cada ser humano deve 
assumir a responsabilidade por suas ações e suas escolhas, jamais 
justificando-se em circunstâncias ou em terceiros. Assim como o sábio 
popular afirma que gentileza gera gentileza, podemos dizer que confiança 
gera confiança e, às vezes, confiança redobrada. Se cada componente da 
estrutura organizacional da OCB/ES, comprometer-se firmemente com a 
regra de ouro, “fazer aos outros o mesmo que esperamos que façam 
conosco”, este Código será amplamente respeitado. 

Devemos nos lembrar que não seremos dignos de crédito se não 
dispensarmos aos outros o tratamento justo que eles esperam receber. 
Quando somos responsáveis por nossos atos e escolhas, estamos dando prova 
da honestidade dos nossos propósitos e isso determina nossa imagem e 
caráter. Nenhuma relação, seja com propósitos pessoais, comerciais ou de 
qualquer outro tipo, perdura se não houver confiança entre as partes. Em tudo 
isso o compromisso ético é determinante. 

Honre este Código comprometendo-se em observa-lo diariamente. Este é um 
caminho indispensável para seu sucesso profissional e a perenidade de nossa 
organização. 

5. O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA AO CÓDIGO DE
 ÉTICA DA OCB/ES

Declaro, para todos os fins de direito, estar ciente e ter compreendido 
as disposições contidas no Código de Ética da OCB/ES, o qual será 
aplicado no exercício das minhas atribuições.

Dessa forma, de acordo com o presente documento e sem prejuízo 
das demais responsabilidades legais e normativas aplicáveis, 
comprometo-me a:

a)   zelar e cumprir os princípios éticos e demais diretrizes 
fixadas no Código de Ética; 
b) comunicar imediatamente a Comissão de Ética, qualquer 
violação ao Código de Ética que venha a tornar- se do meu 
conhecimento, independentemente de qualquer juízo individual de 
valor. 

Nome completo _____________________________________

Cargo _____________________________________________

Assinatura _________________________________________

Data _____/_____/_______








