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O 
 Conselho de Administração da Sicoob Cooesa, em Reunião Ordinária, referendou o 

Código de Ética instituído pelo Sistema Sicoob, em que são estabelecidos os padrões 

éticos que devem ser adotados por todas as cooperativas que integram o sistema, na 

condução de suas relações internas e externas. 

   O Código foi elaborado e organizado em quatro capítulos básicos, que tratam explicitamente 

dos princípios éticos individuais e sistêmicos; estabelece o comportamento ético do públi-

co interno, abrangendo, entre outros, a administração de conflitos de interesses e a preserva-

ção das informações que não sejam de domínio público; define o comportamento ético no 

relacionamento com o público externo, normatizando o relacionamento com sócios, forne-

cedores e concorrentes;  e, por fim, orienta para a criação de uma Comissão de Ética no âm-

bito da Cooperativa,  de acordo com o seu porte, com o objetivo de gerir, divulgar e implemen-

tar o Código de Ética do sistema Sicoob.  

   Além de promover uma ampla divulgação do Código e disponibilizar o texto integral na sua 

página da internet, a Sicoob Cooesa está programando reuniões com grupos de associados para, através de pales-

tras, debates, estudos e outros instrumentos, levar o texto do Código de Ética a um número maior de cooperados, ten-

do em vista que, embora aparentemente voltado para os administradores e colaboradores da cooperativa, o sucesso 

da aplicação integral do Código depende, em grande parte, do conhecimento e interesse do papel do associado em 

permanentemente fiscalizar, cobrar e exigir que a sua cooperativa seja conduzida com base em valores éticos que ga-

rantam isenção, igualdade de tratamento, probidade, respeito, imparcialidade, justiça e transparência. 

A  tradicional corrida do Círio de Nazaré contou, 

neste ano, com a participação de atletas que 

levavam no peito a marca Sicoob Cooesa. Todos os 

atletas completaram a prova, que ocorre em clima de 

festa, com a presença da população nas ruas de Be-

lém. Na foto, o coordenador da equipe de ciclismo 

Sicoob Cooesa/ASALP, Rubens Ferreira (à esquer-

da), correu junto com os atletas Rubens Junior, Ro-

sevelt Ferreira e Alex de Oliveira. 

A ampla divulgação de suas ações, regulamentos internos e balan-
ços financeiros faz o diferencial das empresas, principalmente 

no cenário que hoje se apresenta, onde o cliente tem acesso fácil e 
permanente a inúmeras mídias. 
   Na era da informação e da competitividade, cada vez mais empre-
sas lançam mão da tecnologia para dar transparência à administra-
ção, com ênfase para aspectos da ética da organização, conquistando 
a confiança e o respeito de clientes, fornecedores e do público em 
geral. O Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios visitou os websites 
das 500 maiores empresas em atuação no Brasil, para ver quais delas 
tornam público, na internet, seu código de ética. O resultado, divul-
gado na Pesquisa Código de Ética Corporativo 2010, dá conta de que 
41,6% já adotam essa prática, contra 29,6% em 2008. 
   Portanto, em boa hora o Sistema Sicoob de Cooperativas de Crédi-
to torna público o Código de Ética do Sistema, já disponibilizado  na 
internet  e que deverá ser colocado em prática por todas as coopera-
tivas singulares que adotam a marca Sicooob, favorecendo, desse 
modo, um alinhamento das estratégias da governança corporativa, o 
que dará maior robustez e confiabilidade no movimento cooperati-
vista de crédito no Brasil. 
   A página da Sicoob Cooesa na internet vem, a cada mês, tendo um 
número cada vez maior de acessos, por conta da quantidade de in-
formações administrativas e contábeis que disponibiliza aos seus 
cooperados de forma direta e, indiretamente, a todos os que aces-
sam a rede. 


