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OCPI é construído a partir de 12 fontes 
diferentes, que incluem o Banco Mundial e o 
Fórum Econômico Mundial. Todas realizam 
pesquisas qualitativas, que são convertidas em 
várias escalas quantitativas. A Transparência 
combina os resultados dessas pesquisas, 
converte seus valores para uma escala de 0 a 
100 e, a partir disso, consegue calcular uma 
média para cada país.

O Ranking da Corrupção



O BRASIL CAIU DA 79ª PARA A 
96ª POSIÇÃO NO RANKING 
MUNDIAL



O Brasil caiu 17 posições 
no IPC este ano em 
comparação ao ano 
anterior. A pontuação 
passou de 40 para 37.



Ética e Transparência – assuntos 
contemporâneos
• Ética e transparência tornaram-se demandas públicas e privadas de 

grande importância. 
• Reputação é responsável por 11% do valor total de uma empresa, diz 

estudo recente, com sérios impactos econômico-financeiros
• “A moral ambígua sempre foi uma prática comum nas empresas. 

Fundamenta-se na tensão entre dois tipos de moral, isto é, entre dois 
códigos do que é certo e errado na condução de um negócio. Um código é 
o da moral pública, essencialmente purista, baseada na evocação da 
virtude e do altruísmo. O outro é o da moral privada, uma espécie de 
sistema oficioso de normas, frio, soturno e pragmático, que, em nome de 
ideias como competitividade, disputa por market share e economia de 
custos, trata como aceitáveis comportamentos egoístas, menos nobres e 
passíveis de ‘culpa e penitência’.” (Ricardo Voltolini)



Motivos antes da prática

• Nossa preocupação com a Ética, precede a crise atual, ou pelo menos 
deveria preceder.

• Instituições Confessionais tem compromissos que antecedem as 
demandas atuais:

• Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu 
coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do 
valor do campo? (At.5.3)

• pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em 
vossos prazeres.



Motivos e Propósitos
– Antecipar determinado tipo de situações antes mesmo de estarem reguladas por lei;
– Melhorar a confiança dos investidores;
– Aumentar a segurança no mercado face aos especuladores;
– Atrair e adquirir empregados de alta qualificação moral;
– Melhorar a imagem da empresa.
– Promover modelos adequados de actuação;
– Conseguir uma maior homogeneidade cultural dos colaboradores dentro de uma empresa 
em expansão;
– Reforçar condutas positivas internas e desincentivar as negativas;
– Promover orgulho de pertencer à organização;
– Obter uma maior rendibilidade e reduzir custos funcionais;
– Proporcionar um quadro de referência participado;
– Aumentar a confiança e segurança dos clientes internos e externos;
– Dispor de instrumentos para resolver conflitos de interesses;
– Oferecer segurança no tratamento de informação;
– Oportunidades de negócios empresariais e pessoais.

(José Manuel Moreira foi professor, durante 24 anos, na Faculdade de Economia do Porto, leccionando 
actualmente na Universidade de Aveiro.)



Quais seriam os 
nossos motivos?

•Confessionalidade

•Cosmovisão

•Princípios



Confessionalidade

• Mais que uma natureza 
jurídica.

• Mais que um compromisso 
ideológico, filosófico ou 
teológico.

• Mais que uma identidade 
religiosa.



Confessionalidade

• Ligado ao campo semântico 
de homologia

• Relacionada inicialmente ao 
campo jurídico.

• LXX aplica ao ato de 
confessar diante de Deus, ou 
louvá-lo



Confessionalidade

• Designou dentre os levitas os que 
haviam de ministrar diante da 

arca do SENHOR, e celebrar, 
e louvar, e exaltar o SENHOR, 
Deus de Israel, a saber, (1 Cr 16.4)



Confessionalidade

“Confessionalidade é um conjunto de 
crenças, princípios, símbolos e 
práticas que se explicitam na vida de 
uma pessoa ou instituição. É a 
atitude de assumir e confessar como 
valioso um conjunto de valores, 
princípios de conduta e também 
respostas para os questionamentos 
da vida.”



Confessionalidade

1. Uma inversão na lógica da 
Ética Contemporânea – O 
que sou e não o que faço;

2. Uma integralidade e não 
campos éticos

3. Consequente e não “on
demand”,



Cosmovisão:
“a lente pela qual 
enchergamos e 
interpretamos a vida, 
seus acontecimentos, 
fatos, significados e 
propósitos”



Cosmovisão Bíblica

Redenção

ConsumaçãoCriação

Queda



“A vida social, em sua
totalidade, é vista como
divinamente ordenada, 
constituindo o o próprio
lugar para se viver a vida
crista…a invasão redentiva
do mundo (único lugar em
que a graça pode ganhar
efetividade)” – Fé e 
Cultura/Ultimato



Se a confessionalidade
indica o pressuposto
(fé), a cosmovisão
explica (criação e 
queda) e indica o 
propósito (redenção e 
consumação)



Vendo a Redenção para além da 
Salvação:
“Pois a criação está sujeita à vaidade, 
não voluntariamente, mas por causa 
daquele que a sujeitou,
na esperança de que a própria criação 

será redimida do cativeiro da 
corrupção, para a liberdade da glória 
dos filhos de Deus.” (Rm 8.20,21)



Vendo a Redenção para além da 
Salvação:
“Vós sois o sal da terra; ora, se o sal vier a ser 
insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada 
mais presta senão para, lançado fora, ser pisado 
pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se 
pode esconder a cidade edificada sobre um monte; 
nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo 
do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os 
que se encontram na casa. Assim brilhe também a 
vossa luz diante dos homens, para que vejam as 
vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que 
está nos céus.” Mt 5.13-16



Vendo a Redenção para além da 
Salvação:
“...para que vos torneis irrepreensíveis 
e sinceros, filhos de Deus inculpáveis 
no meio de uma geração pervertida e 
corrupta, na qual resplandeceis como 
luzeiros.” (Fp 2.15) 



Por isso é que se fala em:
Aconselhamento
Redentivo;
Educação Redentiva;
E, portanto, “ÉTICA 
REDENTIVA”, porque o 
nosso trabalho Social tem
caráter Redentivo



Princípios 
• A busca por normas 

(Código de Condutas) e o 
resgate de uma ética por 
princípios.

• A diferença está na causa e 
consequência, cultura e 
conveniência, mérito e 
obrigação.

• A regra olha para o que se 
faz e o princípio para o que 
se é.



Princípios 
•10 mandamentos como 

Exemplo e Padrão .

•Mt 5 e 6, é exemplo do 
que ocorre quando 
tomamos os 10 
mandamentos como 
regra e não princípios, 
que fundamentam as 
regras.



Princípios 
“Ouvistes que foi dito 
aos antigos: Não 
matarás; e: Quem 
matar estará sujeito a 
julgamento. Eu, porém, 
vos digo...” 

(Mt. 5.21,22)



Um exemplo frente a um 
problema social 
“Honra as viúvas 
verdadeiramente viúvas. 
Mas, se alguma viúva tem 
filhos ou netos, que estes 
aprendam primeiro a exercer 
piedade para com a própria 
casa e a recompensar a seus 
progenitores; pois isto é 
aceitável diante de Deus.”

(1 Tm 5.3,4)



Conclusão:

Confessionalidade

Cosmovisão

Princípios Éticos



Ou se preferirem:

Ética

Redenção

Fé



Transparência como 
expressão da Ética



Por que é tão difícil ser transparente?

• O exemplo na ficção 
• Jim Carrey, filme 1997 – “O mentiroso”;
• “Sincero”, quadro do fantástico.

• Transparência é associada a:
• Incômodo
• Constrangimento
• Insegurança
• Custo, e não investimento

• Exemplos empresariais
• Radical Candor (franqueza radical) – Kim Scott (Google/Apple)
• Avaliação 360



Transparência como Princípio

• Estratégia
• Objetivo
• Instrumento de 

Controle
• Dispositivos legais

• Princípio
• Consequência
• Responsabilidade 
• Normas internas



Princípio e Eficiência

• Agilidade

• plano de contas bem estruturado

• controle orçamentário dos projetos

• uso de informações gerenciais

• Compliance ou gestão de risco

Transparência



Transparência como Processo

Captação

Fornecedor

Aplicação



Isso requer:

Planejamento

Investimento

Relatos



Planejamento

Estratégico

Missão Visão Valores

Diretrizes



Despesa, Custo ou Investimento?

Custo

Despesa

Investimento



Relato

• Suficiente

• Fiel

• Claro

• Legal

• Realidade



Um Exemplo bíblico e Prático

• 1 Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemom, também 
nosso colaborador,

• 2 e à irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa,

• 3 graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.

• 4 Dou graças ao meu Deus, lembrando-me, sempre, de ti nas minhas orações,

• 5 estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os 
santos,

• 6 para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem 
que há em nós, para com Cristo.

• 7 Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos 
santos tem sido reanimado por teu intermédio.

• 8 Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, 
prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e, agora, até 
prisioneiro de Cristo Jesus;



Um exemplo bíblico e Prático

• 10 sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas.

• 11 Ele, antes, te foi inútil; atualmente, porém, é útil, a ti e a mim.

• 12 Eu to envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração.

• 13 Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas 
algemas que carrego por causa do evangelho;

• 14 nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade 
não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade.

• 15 Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que 
o recebas para sempre,

• 16 não como escravo; antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, 
especialmente de mim e, com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor.



Um exemplo bíblico e prático

• Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo.

• 18 E, se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta.

• 19 Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo: Eu pagarei – para não te alegar que também 
tu me deves até a ti mesmo.

• 20 Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em 
Cristo.

• 21 Certo, como estou, da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que 
estou pedindo.

• 22 E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas 
orações, vos serei restituído.

• 23 Saúdam-te Epafras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus,

• 24 Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores.

• 25 A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito.



Uma citação final

“- Gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época – disse 
Frodo.

- Eu também – disse Gandalf. – Como todos os que vivem nestes 
tempos. Mas a decisão não é nossa. Tudo que temos que decidir é o 
que fazer com o tempo que nos é dado”.

(J.R.R. Tolkien – O Senhor dos Anéis)


