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Este relatório tem por objetivo apresentar as atividades, as práticas e os
resultados obtidos pela Comissão de Ética durante o primeiro semestre de
2021, ainda sob a influência do contexto histórico relacionado à pandemia do
coronavírus.
A publicação do documento visa ampliar o grau de transparência da
gestão da ética no Banco do Nordeste, respeitando o limiar da reserva a que
o Colegiado se submete, além de estimular a participação da Alta Administração, dos administradores e demais membros dos órgãos estatutários, dos
empregados e colaboradores da Instituição, bem como da sociedade.
Os relatórios anteriores podem ser obtidos na página da Comissão no
site do Banco do Nordeste.
Para contextualizar, a Comissão foi criada pela Resolução N° RP/0565, de
30 de junho de 2003, com atribuições direcionadas à promoção de ações educativas, preventivas e corretivas concernentes à ética profissional no Banco do
Nordeste, podendo, inclusive, orientar e aconselhar os agentes públicos sobre
o padrão de conduta ética almejado pela instituição.
A atuação no âmbito da Comissão de Ética do Banco do Nordeste pelos
membros deste colegiado não enseja qualquer remuneração, sendo conside-

Relatório Comissão de Ética do Banco do Nordeste do Brasil S/A

rada prestação de relevante serviço público e devendo ser conciliada com as
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atribuições próprias dos cargos dos seus membros.
O Colegiado é formado por seis empregados do quadro permanente,
sendo três titulares e três suplentes, com mandatos de três anos, não coincidentes, sendo permitida uma recondução.
Como os mandatos são não coincidentes, todos os anos ocorrem términos e inícios de mandatos.
Nesse sentido, em junho, encerrou o mandato das membros eleitas em
2018 para cumprir o mandato 2018-2021, Bibiana Maria de C. Colares Figuei-
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redo e Rafhaella Silveira Castro do Vale, e a posse dos novos membros eleitos
para cumprir o mandato 2021-2024, Juliana Pessoa Albano e Yoney Winston
Vasconcelos Oliveira, respectivamente como titular e suplente.
Assim, a atual composição da Comissão de Ética do Banco do Nordeste
apresenta-se conforme a seguir:
MEMBROS TITULARES:
• TIBÉRIO RÔMULO ROMÃO BERNARDO - Presidente - 3 anos
(12 de junho de 2020 a 11 de junho de 2023)
• RAFAEL JOSÉ DE OLIVEIRA BEZERRA - Mandato complementar de 3 anos
(18 de setembro de 2019 a 11 de junho de 2022)
• JULIANA PESSOA ALBANO - 3 anos
(12 de junho de 2021 a 11 de junho de 2024)
MEMBROS SUPLENTES:
• LUIZ HENRIQUE MOURA RAMOS - 3 anos
(12 de junho de 2020 a 11 de junho de 2023)
• JOSÉ RABELO JÚNIOR - Mandato complementar de 3 anos
(18 de setembro de 2019 a 11 de junho de 2022)
• YONEY WINSTON VASCONCELOS OLIVEIRA - 3 anos

Para prover o apoio técnico-administrativo à Comissão de Ética, existe
a estrutura de uma Secretaria da Comissão de Ética, vinculada administrativamente à Presidência do Banco do Nordeste, conforme o organograma institucional. Ou seja, a Presidência é a unidade organizacional que garante os
recursos humanos, materiais e financeiros necessários para o cumprimento
das atribuições do colegiado, conforme o inciso III do artigo 8° do Decreto
N° 6.029/2007. A responsável pela condução das atividades administrativas e
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(12 de junho de 2021 a 11 de junho de 2024)
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cumprimento do plano de trabalho pela Secretaria é a empregada Nara Jamile
Moreira Soares, Secretária-Executiva desde julho/2017.
A Comissão conta também com representantes locais nas Superintendências Estaduais, que auxiliam o colegiado nas ações de educação e comunicação relativos à ética e à integridade, em conformidade com o inciso XXV, do
artigo 2° da Resolução CEP n° 10/2008, formalmente designados por meio da
Resolução da Presidência RP nº 1104, de 30 de dezembro de 2020.
Como integrante da Rede de Ética do Poder Executivo Federal, a atuação
da Comissão de Ética do Banco do Nordeste é coordenada, avaliada e supervisionada pela Comissão de Ética Pública (CEP), e suas atividades são desenvolvidas observando-se os princípios da independência e imparcialidade dos seus
membros na apuração dos fatos, de acordo com os regramentos estabelecidos
pelos decretos federais n° 1.171, de 22/6/1994, e n° 6.029, de 1/2/2007.
As normas de funcionamento da Comissão de Ética do Banco do Nordeste e o rito processual adotado seguem as disposições estabelecidas no Decreto
N° 6.029, de 1º de fevereiro de 2007, na Resolução N° 10, de 29 de setembro
de 2008, da Comissão de Ética Pública da Presidência da República e no Regi-
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1. AÇÕES REALIZADAS
A gestão da ética no Banco do Nordeste é conduzida pela Comissão de
Ética e por sua Secretaria Executiva, ambas constituídas nos termos da legislação pertinente e, para esse mister, elaboram o plano de trabalho anual com a
sistematização de ações e de metodologias que direcionem para a adoção das
melhores práticas de gestão e para garantir a difusão da ética ao maior número de colaboradores possível, utilizando a Internet e a Intranet como canais de
divulgação permanente dessas práticas.
Assim, de forma simples e rápida, os interessados em obter informações
relacionadas à gestão da ética, como atividades, campanhas educativas e notícias associadas à Comissão, além das legislações e outros comunicados, podem acessar a intranet ou o sítio eletrônico do Banco do Nordeste na internet,
pelos seguintes links:
•

Intranet - restrito ao público interno: http://intra/web/guest/etica-e-integridade/comissao-de-etica;

•

Internet: https://www.bnb.gov.br/comissao-de-etica.

As principais atividades geridas pela Comissão de Ética no primeiro semestre de 2021 estão elencadas na Tabela 1 a seguir:

ATIVIDADE
QUANTIDADE
Demandas tratadas (consultas, denúncias, reclamações e sugestões)
104
Ações educativas
29
Respostas às requisições de órgãos de gestão, controle, auditoria e
14
fiscalização (CEP, Bacen, CGU, Auditoria Externa, Auditoria Interna)
Boletins informativos da Comissão de Ética
2
Reuniões da Comissão de Ética
13
Participação nas reuniões do Comitê Disciplinar (COMID)
10
Participação nas reuniões do Fórum Nacional de Gestão da Ética nas
5
Empresas Estatais
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Em observância ao princípio da transparência, dentro do limite pertinente, foram divulgados dois boletins informativos da Comissão de Ética no semestre, cujo objetivo foi dar conhecimento das atualizações regimentais, das
demandas recepcionadas e tratadas pelo Colegiado, bem como sobre as providências adotadas nas situações em que foram identificadas possibilidades de
aperfeiçoamento dos processos e consequências impostas nos casos de condutas que infringiram o estabelecido no Código de Conduta Ética e Integridade
do Banco do Nordeste.
A atualização do Regimento Interno, instrumento que regulamenta a
composição, as competências e o funcionamento do Colegiado e de sua Secretaria Executiva, foi aprovada em reunião ordinária realizada em 12/02/2021,
e ocorreu, principalmente, para otimizar o fluxo de tratamento de reclamações
recebidas pela Comissão, incluir o anexo com a descrição do perfil exigido para
o desenvolvimento dos trabalhos como membro da Comissão de Ética, bem
como efetivar outras melhorias procedimentais, como a implementação de novos indicadores de desempenho.
Sobre as reuniões, registra-se que, historicamente, o Colegiado da Comissão de Ética do Banco do Nordeste reunia-se sempre presencialmente para
as reuniões ordinárias e extraordinárias.
Entretanto, no sentido de preservar a saúde dos membros e seguir as
Relatório Comissão de Ética do Banco do Nordeste do Brasil S/A

orientações internas de prevenção da Covid 19, a Comissão de Ética realizou
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algumas reuniões de forma virtual.
Dentre as deliberações ocorridas nas reuniões da Comissão de Ética do
Banco do Nordeste em 2021.1, destacam-se:
a) Definição de fluxo de atividade administrativa:
I. Ações de revisão do Código de Conduta Ética e Integridade pelo
colegiado para propor atualização do documento à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração;
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II. Realização de benchmarking com empresas que dispõem de guia
prático de conduta para fornecedores e parceiros; e
III. Realização de benchmarking com empresas que realizam acompanhamento sistemático de recebimento de presentes e brindes.
b) Aprovação do plano de trabalho para 2021; e
c) Atualização do Regimento Interno da Comissão de Ética.
Nesse sentido, destaca-se que a Comissão de Ética e sua Secretaria acompanham frequentemente os boletins informativos publicados pela Comissão
de Ética Púbica, a quem compete coordenar o Sistema de Gestão da Ética do
Poder Executivo Federal, pretendendo manter o alinhamento dos procedimentos locais às diretrizes daquela Comissão de Ética Pública.
Neste período, registra-se o encaminhamento do formulário de cadastro
atualizado, contendo as informações da atual formação deste colegiado.
Adicionalmente, desde 2007, o Banco do Nordeste faz parte do Fórum
Nacional de Gestão da Ética nas Empresas Estatais, o qual realiza mensalmente
reuniões em que são debatidos aspectos conceituais, legais e administrativos
sobre temais relacionados à ética, pretendendo, entre outros aspectos, articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e
incremento do desempenho da gestão da ética pública e da segurança na atuComissão de Ética e de sua Secretaria Executiva nas reuniões do Fórum é fruto
do compromisso e apoio do Banco à gestão da ética no âmbito institucional.
No primeiro semestre, houve reuniões de fevereiro a junho. Complementarmente às atividades voltadas ao aprimoramento interno da gestão da ética,
o Presidente desta Comissão, Tibério Romão, integra o Grupo de Trabalho de
Planejamento Estratégico do referido Fórum, que tem como principal atribuição apoiar a respectiva Coordenação na definição de propostas para objetivos, indicadores e iniciativas estratégicas e na realização de articulações com
órgãos e instituições de interesse, a exemplo da Comissão de Ética Pública da
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Presidência da República (CEP), Controladoria-Geral da União (CGU) e Tribunal
de Contas da União (TCU), subsidiando o Fórum Nacional, continuamente,
com novas propostas de trabalho conjunto para fortalecimento da gestão da
ética em cada instituição partícipe e na administração pública federal como
um todo.
Como exemplo, citamos o Guia de Boas Práticas para a Gestão da Ética, oficialmente disponibilizado em 28/06/2021, cuja elaboração ocorreu a
partir de um esforço das comissões de ética do BNDES, Banco do Nordeste e
Eletronorte, que idealizaram a proposta e que coordenaram todo o processo
de discussão com as demais vinte empresas do Fórum Nacional de Gestão
da Ética, culminando com o trabalho consolidado sendo apresentado para a
Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP-PR) e para a Alta
Administração de todas as instituições componentes do referido Fórum. Além
do apoio na concepção de conteúdo, o Banco do Nordeste foi o responsável pelo projeto gráfico e diagramação do produto final, contribuições que
foram objeto de agradecimento especial no texto do documento, que pode
ser acessado pelo link: https://eticanasestatais.bndes.gov.br/etica/wp-content/
uploads/2021/06/Guia-de-Boas-Pra%CC%81ticas-para-Gesta%CC%83o-da-E%CC%81tica_web.pdf
Vale registrar que, dentre as empresas partícipes do Fórum Nacional de
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Gestão da Ética, o Banco do Nordeste foi pioneiro em possuir, na composição
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do colegiado da Comissão de Ética, dois membros eleitos pelo corpo funcional. Atinente a essa singularidade, no mês de fevereiro/2021, foi designada
uma Comissão Eleitoral paritária para conduzir o processo de eleição de novos
membros para o mandato de 2021 a 2024, formada por três empregados do
quadro permanente do Banco e três indicados pelas entidades sindicais representantes dos empregados. Na sequência, em março/2021, houve edição da
“Plataforma Alô” com representantes da Comissão Eleitoral e da Comissão
de Ética para comunicar aos interessados as regras do processo de eleição e
esclarecer as atribuições e competências dos membros da Comissão de Ética.

ÉTICA

EU E VOCÊ SOMOS
OS RESPONSÁVEIS

Concorreram, nesse processo eleitoral, 9 empregados, cujos perfis foram
previamente divulgados na Intranet do Banco. A eleição eletrônica ocorreu na
semana de 26 a 30/04/2021 e o procedimento deu-se por voto secreto. De
acordo com as informações constantes na mensagem divulgada pela Comissão Eleitoral em 05/05/2021. No pleito, foram computados 1.528 votos, sendo
1.455 votos válidos, 49 votos em branco e 24 votos nulos. Foram eleitos os
dois candidatos que obtiveram a maior quantidade de votos, sendo a titularidade atribuída ao candidato mais votado Juliana Pessoa Albano e a suplência
ao segundo colocado Yoney Winston Vasconcelos Oliveira, escolhido pelo critério de desempate de maior tempo de Banco.
Já com relação à educação para a ética, continuou a oferta de treinamento em Ética Organizacional na modalidade de educação à distância, por meio
da plataforma virtual disponibilizada pelo Banco do Nordeste (Comunidade
Virtual Aprendizagem - CVA). Os membros da Comissão de Ética e de sua
Secretaria Executiva atuam como instrutores, aptos e disponíveis para sanar
dúvidas dos treinandos. O curso é obrigatório para todos os empregados do
Banco do Nordeste e faz parte da formação básica do corpo funcional. Neste
semestre, registrou-se a realização do treinamento por 119 empregados, bolsistas e jovens aprendizes. Ao todo, mais de 92,66% do total de empregados
já concluíram o curso.
Código de Conduta Ética e Integridade no Banco, vigente desde 2018. Assim,
para engajar os empregados e colaboradores no processo de atualização do
Código, a Comissão de Ética realizou, em abril, pesquisa de opinião com o
público interno por meio da intranet, obtendo 343 contribuições, e solicitou
considerações de unidades estratégicas do Banco, cujas atividades são relacionadas com os temas tratados no Código. O objetivo é publicar o documento
atualizado durante o segundo semestre de 2021.
Dando continuidade, informa-se que o Plano de Trabalho aprovado para
2021 contempla atividades subdivididas nas seguintes categorias:
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1. Ações educativas e de promoção dos valores éticos organizacionais;
2. Aperfeiçoamento da Gestão da Ética;
3. Desenvolvimento em Ética Pública;
4. Capacitação dos membros da Comissão de Ética e de sua Secretaria
Executiva;
5. Participação nas reuniões ordinárias da Comissão de Ética.
Em suma, acerca do item 1, destaca-se para o primeiro semestre:
I.

A realização de treinamento para capacitar os novos representantes estaduais da Comissão de Ética, designados por meio da
Resolução da Presidência RP nº 1104, de 30/12/2020, e atualizar as informações junto aos representantes veteranos, de
modo a fornecer os elementos necessários para fortalecer as
ações de disseminação do tema da ética nos Estados durante o
ano. O treinamento foi realizado de forma virtual pela plataforma Microsoft Teams.

II. No semestre, mesmo com as dificuldades relacionadas à pandemia do coronavírus, foram realizadas 8 (oito) oficinas e palestras
virtuais nos Estados pelos Representantes Estaduais, no sentido
de fomentar discussões e coletar as percepções dos empregados
Relatório Comissão de Ética do Banco do Nordeste do Brasil S/A

sobre a importância e o desafio de aplicar o Código de Conduta
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Ética e Integridade no dia a dia, distribuídas da seguinte forma:
6 (seis) em Sergipe; 1 (uma) no Maranhão; e 1 (uma) na Bahia,
sensibilizando 51 (cinquenta e um) colaboradores das agências
contempladas. A Comissão de Ética parabeniza-os pelo empenho e agradece o apoio dos gestores para a concretização dessas ações.
A seguir, apresentamos exemplos das oficinas realizadas e a tabela 2 com
a indicação dos Representantes por Estado.
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Grupo de Agentes de Desenvolvimento/
Maranhão

Agência Porto Seguro/BA

Agência Estância / Sergipe

ESTADO
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Minas Gerais/ Espírito Santo
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe

REPRESENTANTE
Ana Paula de O. Teixeira Santiago F111716
MARILDA Cristina de S. Galindo F080659
IRANI Ferreira Lopes F080551
Francisco José Cândido Silveira (FRANZÉ) F130222
JOANA Hudianny Almeida Mendes CASTRO F146102
ALLANISON José de Oliveira e Souza F110132
CLAUDIA Andrea da Silva TAVARES F160482
FÁBIO Vinicius de Paiva Vicente F111902
DOUGLAS Cavalcante Vaz de Azevedo F166430
FRANCISCO das Chagas Oliveira de Aquino F160652
GLAUCIA Damasceno Severo F152455
TATIANA Márcia Silva Souza F112798
LENIN Fulvio Matias Falcão de Freitas F114146

Relatório Comissão de Ética do Banco do Nordeste do Brasil S/A

Tabela 2 – Representantes Estaduais
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III. Realização, em 13 de maio de 2021, do evento Código de Conduta Ética e Integridade na Prática. Na ocasião, o Prof. Clóvis de
Barros Filho ministrou a palestra, “Amor ao Trabalho e Comprometimento”, dirigida à Alta Administração, superintendentes,
gerentes de ambiente e executivos, além dos demais empregados e colaboradores, por meio da plataforma Microsoft Teams.
A gravação da palestra foi disponibilizada na intranet do Banco,
com registro de 2716 acessos até 30/06/2021;
IV. Campanha “PENSE NISSO”, que divulga conteúdos do Código de
Conduta Ética e Integridade, de forma bimestral, por meio de infomails, tratando das seguintes temáticas: “Relações com Fornecedores e Parceiros” (fevereiro/2021); “Respeito nas Relações de
Trabalho” (abril/2021); e “Conflito de Interesses” (junho/2021);
V. Elaboração de orientação aos gestores do Banco, como reforço
às comunicações do Ambiente de Gestão de Pessoas sobre o
uso correto da máscara de proteção no ambiente de trabalho,
no sentido de que os gestores acompanhassem e atuassem em
casos de desobediência às orientações sobre o uso da máscara,
dando, inclusive o devido exemplo desse uso, como liderança
dentro da Instituição;

Relatório Comissão de Ética do Banco do Nordeste do Brasil S/A

VI. Participação em 4 (quatro) edições do encontro virtual “#Fique
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Ligado!”, voltado para gestores e demais empregados e colaboradores do Banco, com o tema “Gestão e Conduta Ética”.
Esses encontros visavam orientar esse público para o aprimoramento da cultura organizacional direcionada para as práticas
de conduta ética e responsável e foram realizados em parceria
com os ambientes de Gestão de Pessoas, Auditoria Interna e
Controles Internos.
Neste semestre, 81,82% das ações planejadas dessa categoria para o
período foram realizadas, conforme o descritivo das ações mencionas abaixo.
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Tabela 3 – Ações educativas e de promoção dos valores éticos organizacionais

Capacitação

Educação e
Sensibilização

Supervisão e
Transparência

Total

AÇÃO
Realização de treinamento com os
Representantes Estaduais
Realização de palestras em agências nos
Estados pelos Representantes Estaduais
Elaboração do material para atualização do
Curso de Ética Organizacional, treinamento a
ser disponibilizado na Comunidade Virtual de
Aprendizagem - CVA
Realização de evento interno com temática da
ética para empregados e administradores
Diagramação e distribuição do Código de
Conduta Ética e Integridade Atualizado
Divulgação do conteúdo do Código de Conduta
Ética e Integridade por meio da campanha
educativa “PENSE NISSO”
Elaboração do material do curso sobre Prevenção
e Combate ao Assédio no local de trabalho
Apresentação do plano de ações de comunicação
a serem desenvolvidas pela Comissão de Ética
com o apoio do Ambiente de Comunicação
Desenvolvimento de ação de pesquisa de opinião com o público interno para obter contribuições para atualização do Código de Conduta
Ética e Integridade
Acompanhamento dos trabalhos dos representantes da comissão de ética nas superintendências estaduais
Prestação de contas à Diretoria Executiva
do Banco e ao Conselho de Administração

STATUS

-

-

81,82%

Acerca da categoria 2, Aperfeiçoamento da Gestão da Ética, evidencia-se
à atualização do Regimento Interno e o apoio da Comissão de Ética na elaboração do normativo interno 3020-02- 06 - Fluxo de Recebimento de Brindes
e Presentes, que orienta os procedimentos a serem adotados e as responsa-
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bilidades provenientes do recebimento de brindes e presentes por parte dos
administradores e demais membros dos órgãos estatutários, empregados e
colaboradores do Banco. Neste semestre, 75% das ações planejadas dessa
categoria para o período foram realizadas. As ações para revisão do Código de
Conduta Ética e Integridade foram iniciadas no primeiro semestre, devendo a
publicação do documento ocorrer no segundo semestre.
Outras ações de aperfeiçoamento da ética constam do planejamento
para o segundo semestre.
Tabela 4 – Aperfeiçoamento da Gestão da Ética
AÇÃO
Atualização do Código de Conduta Ética e
Atualização e
Integridade
normatização dos
Inclusão das regras do processo eleitoral no
procedimentos e
Regimento Interno
prazos relativos
Auxiliar na elaboração de normativo que
à Comissão de
oriente os procedimentos a serem adotados no
Ética
recebimento de presentes e brindes
Estruturação
Articulação com os Ambientes de Gestão de
da Secretaria
Pessoas e de Arquitetura Organizacional e
Executiva da
de Processos para fortalecer a estrutura da
Comissão de
Secretaria Executiva da Comissão de Ética
Ética
Total
Relatório Comissão de Ética do Banco do Nordeste do Brasil S/A
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STATUS
–

75%

Em relação à categoria 3 do Plano de Trabalho, Desenvolvimento em
Ética Pública, registra-se que representantes do Banco do Nordeste participaram de todas as 5 (cinco) reuniões do Fórum Nacional de Gestão da Ética nas
Empresas Estatais realizadas no primeiro semestre.
Quanto à categoria 4 do referido Plano, Capacitação dos membros da
Comissão de Ética e da Secretaria Executiva, informa-se que:
a. Cinco dos seis membros do Colegiado e a secretária-executiva já participaram do treinamento de Gestão e Apuração da Ética e foram cer-
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tificados pela Comissão de Ética Pública. O sexto membro, empossado
em junho/2021, deverá participar do curso no segundo semestre; e
b. Três representantes da Comissão de Ética participaram da ação educacional “Lançamento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção no Estado do Ceará” realizado pelo Tribunal de Contas da União
– TCU, por meio do Instituto Serzedello Corrêa – Escola Superior do
Tribunal de Contas da União.
Dando continuidade, os novos membros eleitos Juliana Pessoa Albano
e Yoney Winston Vasconcelos Oliveira tiveram seus mandatos iniciados em
12/06/2021 e participaram de cerimônia de posse realizada em 18/06/2021,
que contou com a participação, de forma virtual, do Presidente do Banco,
Romildo Carneiro Rolim, e do Diretor de Administração, Haroldo Maia Júnior,
e, presencialmente, no Auditório da Presidência, em Fortaleza/CE, do Chefe
do Gabinete da Presidência, José Andrade Costa; do Diretor de Planejamento,
Bruno Pena; do Diretor de Controle e Risco, Cornélio Pimentel; do Presidente
da Comissão de Ética, Tibério Romão; do Superintendente de Desenvolvimento Humano, Marcos Marinelli; das ex-integrantes da Comissão de Ética, Bibiana Colares e Raphaella do Vale, além dos demais membros, Rafael Bezerra,

Posse novos membros Comissão de Ética
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Rabelo Júnior, Luiz Henrique e da secretária-executiva, Nara Soares.
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Às membros Bibiana Colares e Rafhaella do Vale, registra-se o agradecimento pelo desempenho positivo das suas atribuições no Colegiado.
Por fim, registra-se o apoio da Presidência, unidade organizacional responsável por garantir os recursos humanos, materiais e financeiros necessários
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para o cumprimento das atribuições do colegiado e da Secretaria-Executiva.
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2. Acompanhamento das demandas
tratadas pela Comissão de Ética
Complementarmente às funções educativa e preventiva, é papel da Comissão de Ética acompanhar o cumprimento do Código de Conduta Ética e Integridade do Banco do Nordeste, devendo proceder à apuração, de ofício ou mediante
denúncia, de fato ou conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes.
Conforme consta no art. 62 do Código de Conduta Ética e Integridade, o
descumprimento ao disposto no Código, no tocante aos aspectos éticos, poderá
ocasionar, também, de forma cumulativa, a celebração de acordos de conduta, o
encaminhamento de orientações, recomendações e aplicação de censura ética.
Nesse sentido, de janeiro a junho de 2021, a Comissão de Ética apreciou
104 demandas, sendo 102 recepcionadas no semestre e 2 com tratamento iniciado em 2020. As demandas estão divididas em 48 denúncias, 5 reclamações,
45 consultas diversas e 6 sugestões.
Dentre as 48 denúncias tratadas:
•

22 faziam referência ao comportamento de empregado em

•

8 estão relacionadas a suposto comportamento profissional indevido;

•

7 versavam sobre a suposta ocorrência de assédio moral;

•

2 descrevem comportamentos inadequados não relacionados ao
trabalho;

•

1 sobre a forma de inclusão no processo de monitoração especial;

•

1 indica insatisfação na forma de definição das metas na avaliação
Convergente;

•

1 indica possível comportamento inadequado em redes e mídias sociais;

•

1 sobre possível favorecimento por amizade;
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teletrabalho;
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•

1 com relato de descumprimento das orientações de prevenção à
COVID 19; e por fim,

•

2 descrevem possível uso indevido da ferramenta institucional de
correio eletrônico e 2 relatam suposta ocorrência de conflito de
interesses, estando a apuração dessas 4 últimas demandas mencionadas a cargo do Ambiente de Auditoria Disciplinar.

As alegações de comportamento profissional indevido referem-se às
condutas de:
I.

suposta comunicação inadequada na presença de cliente, com
alteração do tom de voz ao tratar de assuntos de natureza político-partidária;

II. suposto tratamento descortês com colaboradores e suposta
comunicação inadequada durante reunião para definição das
metas do convergente;
III. suposto tratamento descortês por mensagem de correio eletrônico, com indicação de possível desatenção e negligência no
cadastramento de receitas de cliente;
IV. suposto comportamento inadequado para o ambiente de trabalho (beijos e abraços) entre colaboradores;
Relatório Comissão de Ética do Banco do Nordeste do Brasil S/A

V. suposta falta de zelo e de seriedade com o trabalho por colabora-
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dor que, durante atendimento telefônico, dividiu sua atenção com
as brincadeiras de um outro colaborador da unidade de trabalho;
VI. suposto atendimento insatisfatório manifestado por cliente de
agência que pleiteava empréstimo; e
VII. suposto acesso ao sistema para obter os contatos de um cliente.
No mais, 27 dessas demandas seguem em tramitação dentro do rito
processual, tendo as demais resultado na celebração de 2 ACPPs (Acordo de
Conduta Pessoal e Profissional), emissão de 2 recomendações de melhorias
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nos processos ou de conduta esperada, 4 orientações, 4 direcionamentos ao
Ambiente de Auditoria Disciplinar, 1 direcionamento ao Ambiente de Gestão
de Pessoas, 1 parecer acerca do limite de atuação da Comissão de Ética e 9 encerramentos por improcedência ou ausência dos requisitos de admissibilidade.
Com relação às 5 reclamações, 1 relacionada a processo de concorrência
interna – Promova-se, 1 referia-se à negativa de adição ex-ofício, 1 relacionada
à demora na aquisição de mobiliários adaptados; 1 versava acerca da análise
de perícia médica e 1 sobre as regras de prevenção à Covid-19.
Atinente ao tratamento de reclamações, registra-se que a atualização do
Regimento Interno estruturou novo fluxo para o tratamento de reclamações
que, historicamente, são relacionadas a processos geridos por unidades do
Banco, possibilitando à Comissão de Ética, no âmbito de sua vertente consultiva e preventiva, propor, para análise das unidades, melhorias procedimentais,
na forma de recomendações.
Ademais, a análise das reclamações resultou na emissão de 8 recomendações às unidades gestoras de processos para análise de melhorias nos processos e 2 arquivamentos, sem necessidade de providências pelas unidades
relacionadas nas reclamações.

•

11 eram relacionadas à gestão da ética no Banco do Nordeste;

•

7 referiam-se a informações diversas, a exemplo do número de
telefone da Comissão de Ética e para quem reportar falha no sistema de denúncias da Auditoria;

•

4 sobre as possíveis sanções que podem ser aplicadas a quem não
utiliza a máscara de proteção ou a utiliza de forma incorreta;

•

4 sobre conflito de interesses;

•

3 sobre regras dos processos de concorrência;

•

3 sobre as regras do teletrabalho;
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Já no que diz respeito às 45 consultas:
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•

2 sobre como apresentar denúncia;

•

2 sobre as regras de recebimento de presentes e brindes.

As demais estão relacionadas a outros temas, a exemplo de dúvidas sobre
a correta aplicação dos normativos, regras para o comportamento em redes e
mídias sociais, cumprimento do contrato de trabalho com o Banco no correto
registro de ponto eletrônico, regras de ascensão profissional, como denunciar
favorecimento aos amigos com distribuição de demandas fáceis, condutas que
configuram assédio moral e sexual, como orientar os colaboradores sobre a
forma correta de vestimenta no local de trabalho, entre outras. Da análise das
consultas, foram emitidos 44 pareceres e 2 orientações.
Sobre as sugestões, 4 estavam relacionadas às ações de prevenção à
Covid-19 e propunham que houvesse inspeções nas unidades para verificação da forma correta de utilização das máscaras, intensificação do envio de
mensagens de correio eletrônico orientando o uso correto da máscara no local
de trabalho e inclusão formal do grupo de empregados obesos no plano de
contingência como público de risco e 1 relacionada às regras dos processos de
concorrência interna, tendo o colegiado deliberado por direcionar as sugestões ao Ambiente de Gestão de Pessoas que acompanha e define as medidas
de prevenção ao Covid-19, bem como as regras do processo de concorrência
interna. Outra solicitava que houvesse maior divulgação sobre a vedação de
Relatório Comissão de Ética do Banco do Nordeste do Brasil S/A

utilizar contratados para atendimento de assuntos de natureza pessoal, ten-
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do o colegiado direcionado a sugestão à Superintendência de Logística para
adoção de providências. A Superintendência emitiu comunicado sobre o tema
ao corpo funcional, por meio de mensagem de correio eletrônico, em março/2021.
A Figura 1 - permite visualizar a evolução de demandas nos últimos 4
anos, o que reforça a percepção de intensificação do engajamento dos empregados e colaboradores com a ética.
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Figura 1 - Quantidade de demandas tratadas pela Comissão de Ética do
BNB – 2018 a 2021.1

A Tabela 5 classifica as demandas tratadas por tipo e quantidade de ocorrências no primeiro semestre de 2021. Os temas mais recorrentes referem-se
à comportamento em redes e mídias sociais, conduta profissional indevida e
sobre a gestão da ética.

Tabela 5 – Demandas tratadas em 2021.1
QUANTIDADE

Teletrabalho

25

Gestão da Ética

11

Prevenção à COVID-19 e Uso da máscara

10

Comportamento profissional indevido

8

Assédio moral

7

Informações diversas (Normativos, falha de sistema, existência de
processo ético)

7
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DEMANDAS POR CATEGORIA

QUANTIDADE

Conflito de Interesses

6

Concorrência Interna, Promova-se e Convergente

6

Uso do Correio eletrônico

3

Comportamento em Redes e Mídias Sociais

2

Comportamento Indevido não relacionado ao trabalho

2

Presentes e brindes

2

Adaptação de mobiliário

1

Ascensão profissional

1

Extravio de Almoço

1

Favorecimento por amizade

1

Monitoração Especial

1

Vestimenta no local de trabalho

1

Outros

9

Total

104

Conforme mencionado no início deste relatório, objetivando conduzir os
processos de forma célere, sem comprometer o direito ao contraditório e à amRelatório Comissão de Ética do Banco do Nordeste do Brasil S/A

pla defesa cabível aos envolvidos, informamos que o prazo médio de apuração
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para denúncias foi de 28,24 dias, considerando a data da primeira reunião de
apresentação da demanda ao colegiado e a data da reunião de deliberação final.
Ademais, registramos que o prazo médio de tratamento das reclamações foi
de 20 dias, contados da data de recebimento da reclamação e a data da reunião
de deliberação final e que o prazo médio de resposta às consultas foi de 2,8 dias,
considerando a data de envio da consulta e a data de resposta ao consulente.
A Figura 2 classifica as demandas recebidas por Estado, dentro da área
de atuação do Banco do Nordeste, em 2021.1, entre denúncias e reclamações.
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Figura 2 - Quantidade de denúncias e reclamações recebidas pela Comissão
de Ética do BNB por Estado
A Figura 3 classifica as demandas recebidas em 2021.1, entre consultas e
sugestões, por Estado, dentro da área de atuação do Banco do Nordeste.
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Figura 3 - Quantidade de consultas e sugestões recebidas pela Comissão de
Ética do BNB
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3. Desempenho
O artigo 60 do Regimento Interno da Comissão de Ética indica quais são
os indicadores de desempenho que deverão ser apresentados semestralmente
ao Conselho de Administração do Banco do Nordeste, pretendendo reforçar o
compromisso com a transparência dos trabalhos desenvolvidos, além de possibilitar melhorias procedimentais pela análise dos dados.
A Tabela 6 demonstra os resultados dos indicadores no primeiro semestre de 2021.
Tabela 6 – Resultado dos Indicadores
INDICADOR
Quantidade de Denúncias

48

Quantidade de Consultas

45

Quantidade de Reclamações

5

Número de ações educativas executadas

29
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Prazo médio de tratamento de Denúncia [em dias]
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QUANTIDADE

28,2

Prazo médio de tratamento de Reclamação [em dias]

20

Prazo médio de resposta à consulta [em dias]

2,8

Percentual de atendimento do plano de trabalho

43,75%

Acerca das ações educativas executadas, registramos a divulgação de 15
mensagens com orientações no escopo da campanha “Pense Nisso”, a participação em 4 edições do evento “#Fique Ligado!” sobre Gestão e Conduta Ética
e a ação de enviar 1 orientação de reforço sobre o uso correto da máscara de
proteção no ambiente de trabalho, além da realização da palestra em forma de
treinamento sobre “Amor ao Trabalho e Comprometimento” e de 8 oficinas nos
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Estados pelos Representantes da CEBNB, indicadas no capítulo 1 deste relatório.
Sobre o percentual de atendimento do plano de trabalho, indicamos que
o plano possui 32 ações, a exemplo de atividades de sensibilização, esforços
para o fortalecimento da Secretaria Executiva, capacitação dos membros do colegiado e da secretaria executiva, entre outras, das quais 14 foram realizadas no
semestre, representando o atendimento de 43,75% do planejado para o ano.
A Figura 4 demonstra o quantitativo de denúncias nos últimos 4 anos.
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Figura 4 - Quantidade de denúncias tratadas pela Comissão de Ética – 2018
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A Tabela 7 apresenta a representatividade de denúncias por Estado no primeiro
semestre de 2021.
Tabela 7 - Percentual de Denúncias por Estado em 2021.1
ESTADO
Direção Geral

22,9

Ceará

16,7

Bahia

14,6

Maranhão

12,5

Minas Gerais/Espírito Santo

8,3

Paraíba

8,3

Pernanbuco

6,2

Piauí

4,2

Sergipe

4,2

Rio Grande do Norte

2,1
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4. Conclusão
A Comissão de Ética do Banco do Nordeste entende que a principal vertente de atuação deve ser o desenvolvimento de ações que possibilitem o aprofundamento do conhecimento e da reflexão sobre temas ligados à ética, considerando situações cotidianas do ambiente corporativo, contribuindo, assim,
para a prevenção de condutas em desacordo com o Código de Conduta Ética
e Integridade do Banco do Nordeste. Esse entendimento pode ser evidenciado
no esforço empreendido pelo Colegiado da Comissão de Ética e por sua Secretaria Executiva para executar as ações de promoção dos valores éticos organizacionais apresentadas neste relatório, com elevação, simultânea, da celeridade
dos processos de atendimento e apuração, respondendo consultas e apurando
denúncias nos respectivos prazos médios de 2,8 e 28,2 dias, mesmo com as
dificuldades impostas pela pandemia.
Embora exista instância responsável pela gestão da ética no Banco, para
que as ações educativas reflitam na prática, é preciso haver o engajamento dos
empregados e colaboradores da instituição e é, nesse sentido, que a Comissão
de Ética reconhece o envolvimento do corpo funcional com a sistematização dos
princípios e valores éticos nos relacionamentos internos e externos, bem como
na condução de suas atividades, demonstrado pela quantidade de consultas e
consultas, o recebimento, pelos consulentes, de orientações prévias para evitar
possível infração ao Código e, para as sugestões, o recebimento, pela Comissão
de Ética, de ideais e percepções sob a ótica dos empregados que podem contribuir para a melhoria da gestão da ética. Esse relacionamento mais interativo,
expressa, também, o crescimento da representatividade de nossa atuação, como
instância educativa e orientativa.
Para isso, mantemos canais permanentemente abertos para todos os interessados, conforme previsto no artigo 67 do Código de Conduta Ética e Integridade, no intuito de orientar a conduta esperada dos empregados e colabo-
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de sugestões recebidas nesse primeiro semestre, que possibilitam, no caso das
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radores que exercem as suas atividades profissionais no Banco e esperando que
os interessados contribuam cada vez mais com comentários e sugestões. Para
atendimento presencial, o agendamento deve ser realizado junto à Secretaria da
Comissão de Ética pelo VOIP 3168114 ou (85) 3251-7694.
A Comissão de Ética reconhece o apoio da Alta Administração, dos gestores e do corpo funcional do Banco nas diversas atividades realizadas no primeiro
semestre e reforça o apelo para que o compromisso de todos com o tema se
fortaleça, cotidianamente, elevando os padrões de comportamento pessoal e
profissional ao mais alto nível de ética desejado para os processos e relacionamentos internos e externos da Instituição.
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Fortaleza (CE), 29 de julho de 2021.
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