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1. RESUMO 

Este estudo tem como objetivo identificar os desafios que os bancários Jalesenses 

enfrentam para trabalhar com conduta ética e mantendo o sigilo empresarial, 

também verificar quais são os métodos de ética e sigilo empresarial adotados pelas 

empresas, enfatizando como os mesmos podem ser aplicados dentro das 

organizações, e em nossa vida em sociedade. Contudo, o propósito deste estudo 

visa apresentar a importância do agir eticamente dentro das organizações, 

proporcionando um ambiente melhor para os funcionários e satisfação para os 

clientes, podendo com isso gerar um diferencial competitivo para a empresa que age 

eticamente em seus negócios. Dessa forma, utilizamos como metodologia o estudo 

exploratório no ramo bancário Jalesense e para realizarmos tal estudo fez se 

necessário a elaboração e aplicação de questionários aos membros envolvidos das 

empresas estudadas, a fim de que as respostas pudessem ser tratadas 

estatisticamente. 

Palavras chave:  Ética, Sigilo empresarial, Sistema bancário  

 

1. INTRODUÇÃO 

Com a evolução das tecnologias nos dias atuais, cada vez mais as empresas 

estão elaborando o seu código de ética e conduta empresarial e exigindo o 

cumprimento pelos seus dirigentes, empregados e colaboradores, dada a 

importância e relevância da ética em todas as relações na sociedade, em especial 

na relação entre empregador e empregados. Entre elas está a disponibilização de 

uma quantidade cada vez mais crescente de informação, resultando principalmente 

do aumento da capacidade de processamentos e armazenamento. 

O profissional que tem uma postura ética tem o dever de guardar toda a 

informação que pode afetar a empresa ou aos colegas de trabalho.Ética é a 

responsabilidade social. Na realidade, entende-se a ética, como a maneira de 

praticar uma hierarquia de preceitos morais, assim como o exercício da 

responsabilidade social que deve existir sempre sob todos os aspectos. Sobrevive 

como visão ampla diante das pressões da sociedade às quais os gestores são 

submetidos durante sua vida profissional, a palavra ética provém do vocábulo grego: 

ethos, quer dizer "caráter, modo de ser". Segundo Rios (1999, p. 22), Vaz por usa 
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vez considera que "O ethos é a casa do homem, [...] o espaço do ethos, enquanto 

espaço humano, não é dado ao homem, mas por ele construído ou incessantemente 

reconstruído."  

           Para Savater (1993, p. 31): A ética é a arte de saber-viver, ou a arte de viver, 

pois está diretamente relacionada à liberdade que o sujeito tem de optar, e essa 

condição é inerente ao ser humano, pois se concretiza no processo de inventar e 

escolher, e até mesmo se enganar na descoberta pela vida.  

Define-se então a ética como uma reflexão de caráter sobre os valores que se 

situam na prática dos homens na sociedade que os abriga. É na dominação da ética 

que se aprende a considerar as divergências entre o bom e o mau numa sociedade, 

onde se questionam os fundamentos dos valores e que se aponta como meta o bem 

comum, mas divergente de um bem determinado por interesses particulares. 

Sendo assim o problema de pesquisa proposto é: Como estabelecer conduta 

ética dentro de uma empresa? De que maneira deve-se agir em busca de motivação 

para que os colaboradores trabalhem com conduta ética? 

 A ética fornece os princípios que determinam quais comportamentos serão 

considerados aceitáveis ou inadmissíveis no ambiente de trabalho. 

 

3.   OBJETIVOS 

      Objetivo geral desse artigo é refletir sobre a ética, moral e a responsabilidade 

nas empresas do setor bancário de Jales/SP, no sentido de motivar as ações para a 

prática do bem. Para tanto temos como objetivos específicos: estudar o conceito de 

ética e sigilo empresarial; verificar quais são os métodos de ética e sigilo empresarial 

adotados pelas empresas; verificar se há preservação de adequada imagem dos 

bancos; verificar se há observância dos princípios do Código de Ética Bancária na 

cidade de Jales/SP. 

4. METODOLOGIA 

Para obtenção dos resultados foi realizada uma revisão da literatura e relatos 

de metodologias de elaboração de código de ética empresarial, assim sendo foi  

feita análise comparativa com base em códigos de ética que são utilizados pelos 

bancários e quais poderiam ser utilizados.Como as empresas elaboram o 

planejamento estratégico para que seus colaboradores trabalhem de forma sigilosa 
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e com ética , como os mesmos lidam com o sigilo dos dados e das informações que 

lhe foram apresentados em seu ambiente de trabalho .  

A pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos sobre 

pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva 

dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação de estudo. 

Para atingir esse propósito foi realizada uma pesquisa qualitativa: a coleta de 

dados foi dividida em seis bancos, sendo eles Banco do Brasil, Bradesco, Caixa 

Econômica Federal, HSBC, Itaú e Santander, contando com a participação de 83 

bancários, em média nos bancos entrevistados à 170 bancários. Os dados foram 

coletados no prazo de vinte dias durante o mês de Julho de 2015 e foram analisados 

por meio da técnica da análise de conteúdo. Os resultados apontaram nove 

categorias temáticas de desafios éticos. Os resultados obtidos possibilitaram traçar 

um amplo panorama das dificuldades percebidas em relação à ética, destacando-se 

a natureza multifacetada dos desafios éticos encontrados no cotidiano das 

organizações. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Código de Ética e Sigilo Empresarial 

O objetivo de estudo da ética é que a mesma é o guia para a ação: os 

motivos, as causas, os princípios, as máximas, as circunstancias; mas também 

analisa as consequências dessas ações. Assim praticamente toda empresa 

possuem código de ética, no sentido de incentivar cada funcionário da organização a 

trabalhar de forma honesta, reputando os colegas, tento uma conduta profissional, 

esperada pela Administração.  

Segundo Lisboa (2009, p.59) "o código de ética varia de organização para 

organização. Ele difere quanto conteúdo, extensão e formato”, além disso, uma das 

características importantes do código de ética é que ele é um instrumento da  

realização da empresa com base em seus princípios de missão, visão e valores.  

Segundo FEBRABAN (1986) "compete aos bancos zelar pela observância 

das normas legais que legitimam suas operações ativas e passivas e pela 

observância dos princípios éticos no exercício da atividade bancária, não 

incentivando, nem permitindo, aceitando ou endossando práticas desleais de 
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mercado, realizadas em seu nome, dentro ou fora de suas dependências, por 

dirigentes ou prepostos". 

Segundo Whitaker (2006), as empresas implantam códigos de ética por ser 

um documento com a finalidade de: fornecer critérios ou diretrizes para que as 

pessoas se sintam seguras ao adotarem formas éticas de se conduzir; garantir 

homogeneidade na forma de encaminhar questões específicas; aumentar a 

integração entre os funcionários da empresa; favorecer ótimo ambiente de trabalho 

que desencadeia a boa qualidade da produção, alto rendimento e, por via de 

conseqüência, ampliação dos negócios e maior lucro; criar nos colaboradores maior 

sensibilidade que lhes permita procurar o bem estar dos clientes e fornecedores e, 

em conseqüência, sua satisfação; estimular o comprometimento de todos os 

envolvidos na elaboração do documento; proteger interesses públicos e de 

profissionais que contribuem para a organização; facilitar o desenvolvimento da 

competitividade saudável entre concorrentes; consolidar a lealdade e a fidelidade do 

cliente; atrair clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros que se conduzem 

dentro de elevados padrões éticos; agregar valor e fortalecer a imagem da empresa; 

e finalmente garantir a sustentabilidade da empresa. 

Segundo Moreira (2002, p.31), o comportamento ético é “a única forma de 

obtenção de lucro com respaldo da moral”. 

Mediante a isso, o agir com ética dentro das organizações públicas ou 

privadas, nada mais é do que buscar manter a reputação de integridade, 

honestidade e lealdade em suas atividades desenvolvidas, seja com seus 

funcionários, clientes, fornecedores e/ou concorrentes. 

Sendo assim, a ética passou a ser exigida pela sociedade, que passou a 

observar as condutas e os comportamentos nas organizações. 

Segundo o código de ética do Administrador, no seu capítulo I, art. 1°, inc. II, 

um dos deveres é: “manter sigilo sobre tudo o que souber em função de sua 

atividade profissional;” trata-se de manter em segredo toda a informação que seja 

valiosa para a empresa e seus colaboradores, cuja responsabilidade recaia sobre o 

profissional responsável pelas informações. 

            Não manter estas informações em sigilo, poderá representar um delito. 

Juridicamente falando, para ser considerado quebra de sigilo estas informações 

devem ter sido obtida através da função ou ofício que a pessoa possui. 

           Prevê o art. 154 do Código Penal: “revelar alguém, sem justa causa, segredo, 
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de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja 

revelação possa produzir dano a alguém”. A pena cominada é detenção, de três 

meses a um ano, ou multa. 

 

 

6.   Análise de Resultados 

 

Temos que 51% dos entrevistados tem de 17 a 30 anos,  26% dos 

entrevistados tem de 31 a 40 a anos e os demais mais de 40 anos. Apurou-se 

também que 53% dos entrevistados é do sexo feminino equilibrando com os 49% do 

sexo masculino. Temos também que 34% dos entrevistados são solteiros e 39% 

casados, os demais dividem-se entre viúvos ou divorciados. 

Figura 01: Existência de conduta de ética e sigilo empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Temos que 98% dos bancários dizem que nos bancos Jalesenses há conduta ética 

e sigilo empresarial. 

Figura 2: Importância de manter conduta ética e sigilo no sistema bancário 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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Apurou-se também que 98% dos declaram ser importante manter uma 

conduta ética e sigilo no sistema bancário, uma informação relevantepois quase que 

em sua totalidade os entrevistados responderam que sim. 

 

Figura 3: Forma que a conduta da ética é transmitida aos colaboradores da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Ao perguntamos de que forma a conduta da ética do sigilo empresarial é 

transmitida para os colaboradores da empresa notamos que 43% é transmitida 

através de net cursos e 34% por meio de reuniões, é o que mostra os dados da 

figura 3. 

 

Figura 4: Banco de dados (informações do cliente)/ postura ética do colaborador  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Analisando a figura 4, notamos que a postura ética do colaborador diante da 

situação de ter um banco de dados de informações do cliente e que os mesmos 

mantêm em sigilo o banco de dados foi que 48% dos entrevistados disseram, já 45% 

disseram que transmitem de forma cautelosa, transmitindo somente informações 

autorizadas pelo banco.  
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Figura 5: Métodos de ética e sigilo empresarial adotados pela instituição.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Outro ponto importante detectado pela pesquisa foi a forma na qual são 

adotados os métodos de ética e sigilo empresarial na organização, os dados da 

figura 5, apontam que 46% dos bancários entrevistados responderam que a 

empresa onde trabalham preserva as informações confidenciais que lhes tenham 

sido confiado em virtude do exercício de suas atividades profissionais, onde 26% 

responderam que as informações são guardadas em locais de acesso restrito. 

Figura 6: A falta de ética atrapalha o crescimento pessoal e profissional 

 Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Figura 7: Omissão de alguma informação no intuito de fechar um negócio 

 

 

 

 

 

 

          

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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A figura 6 vem confirmar que a falta de ética e sigilo empresarial atrapalha tanto o 

crescimento pessoal como o profissional, onde só 10% responderam que não 

atrapalha, já 85% acreditam que a ética e o sigilo empresarial são importantes para 

o seu crescimento pessoal e profissional. Comparando com a figura 7, identificamos 

que a maioria dos entrevistados visa trabalhar com ética, pois ao perguntar se os 

mesmos omitiriam alguma informação no intuito de fechar um negócio 83% disseram 

que não, prevalecendo a ética no seu ambiente de trabalho.  

Figura 8: Na descoberta de um problema ético no trabalho, com qual pessoa 
discutiria o assunto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Ao se perguntar para os bancários de que forma os mesmos lidariam com uma 

situação no qual descobrisse um problema ético no trabalho, com quem discutiria o 

assunto, 50% deles iriam falar diretamente com seu superior, já 19% comentaria 

com seu melhor amigo no trabalho. 

Figura 9: Valores éticos pessoais alinhados com os da empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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A pesquisa revela que 89% dos bancários possuem valores éticos alinhados 

com os da empresa onde trabalham, 7% responderam que não, que seus valores 

éticos são diferentes quando comparados com o da instituição e 4% não souberam 

comparar se seus valores éticos com o da empresa.   

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após analisarmos todos os dados colhidos por meio da pesquisa, verificamos 

que os bancários Jalesenses são a maioria do sexo feminino, sendo que 51% tem 

de 17 a 30 anos e 26% dos entrevistados tem de 31 a 40 a anos, dados que 

evidenciam que os bancários podem ser considerados um público jovem. 

Os dados revelaram que os bancos possuem conduta de ética e sigilo 

empresarial e os bancários acreditam ser importante no sistema bancário ter esse 

tipo de conduta, pois exercem condutas éticas que os ajudam em seu crescimento 

pessoal e profissional. 

Além de prejuízos quantificáveis a falta de ética no ambiente de trabalho 

também se relaciona com a deterioração dos ativos intangíveis da organização, 

representando potencial fonte de risco, porque expõe a organização a:problemas no 

ambiente de trabalho que prejudicam o clima, a satisfação, o comprometimento, a 

confiança, a motivação, a produtividade e o relacionamento interpessoal;percepção 

de não efetividade das políticas de gestão de pessoas adotadas;perda de prestígio 

da empresa junto aos públicos de relacionamento;comprometimento da imagem e 

da marca;infração da legislação vigente. 

A preocupação com as conseqüências geradas pela deterioração desses 

ativos intangíveis tem provocado tentativas de mensuração do valor da reputação 

das organizações. 

O presente trabalho pontua considerações importantes das organizações,  

onde os colaboradores preservam as informações confidenciais que lhes tenham 

sido confiado em virtude do exercício de suas atividades profissionais, visando 

manter o  sigilo empresarial, protegendo assim a imagem e a marca da empresa. 

Desta forma, uma empresa que capacita seus colaboradores através de net 

cursos, palestras e informativos, está valorizando a ética e o sigilo empresarial entre 
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seus funcionários, clientes e prestadores de serviço, mostra uma credibilidade e 

confiança em seus diversos seguimentos de mercado. 
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