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RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo mostrar a importância da ética para os profissionais da 

contabilidade e perceber a opinião deles diante de situações antiéticas, bem como verificar a 

visão desses profissionais em relação à importância das virtudes éticas no ato da realização de 

suas atividades nos escritórios de contabilidade situados em Lagoa Dourada - MG. O estudo é 

classificado como descritivo quanto aos objetivos, utiliza como procedimentos a pesquisa de 

campo e aplica uma abordagem qualitativa por meio da aplicação de um questionário 

composto por perguntas fechadas envolvendo 20 profissionais que prestam serviços para 

escritórios de contabilidade. Como principais ponderações da pesquisa, observou-se que em 

geral os entrevistados afirmam que não participam de situações antiéticas e acreditam que os 

fatores que levam agir eticamente são os princípios morais. 
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INTRODUÇÃO 

 

A importância da ética para os profissionais da contabilidade será mencionada como 

tema deste trabalho, apresentando situações antiéticas e fatores que são relevantes para um 

profissional agir de forma ética, como são descritos no Código de Ética. 

Dessa forma, justifica-se a importância das virtudes éticas do profissional contábil na 

realização de suas atividades. No período atual a corrupção impera, no qual pessoas estão se 

corrompendo e perdendo a essência da ética, sendo assim, o profissional necessita de 

conhecimento teórico ou técnico e principalmente de conceitos de ética para que se torne 

integro e capacitado a responder aos anseios da sociedade. 

A propósito, o trabalho busca resolver o seguinte problema: Qual visão dos contadores 

com relação à importância da ética no ato da realização de seu trabalho? 

Para solucionar o problema apresentado temos como objetivo geral verificar a visão 

dos profissionais de contabilidade com relação à importância da ética no ato da realização de 

suas atividades. Por outro lado temos como objetivos específicos identificar a importância da 

ética nas atividades da área contábil, propondo especificamente verificar se o contador aplica 
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em sua empresa o que ele visa ser importante para seus clientes, relatar a importância ética do 

profissional contábil, apresentar a importância da fiscalização para que tenha redução de 

profissionais aéticos e apresentar atos contra a ética. 

O trabalho aborda uma pesquisa descritiva com caráter qualitativo e bibliográfico 

aplicando um questionário aos profissionais de contabilidade. 

No decorrer do estudo será apresentado fundamentos teóricos do estudo e que 

subdivide-se em quatro partes: ética geral; a importância da ética nas empresas; o profissional 

contábil nas empresas; e a ética e o código ético do profissional contábil. 

 

1. ÉTICA GERAL 

 

Segundo Borges e Medeiros (2007), a ética pode ser definida como o conjunto de 

condutas técnicas e sociais exigidas por uma determinada classe aos membros que a ela são 

ligados. Tendo esse conhecimento, é esperado que condutas antiéticas sejam reduzidas. 

De acordo com Stukart (2003, p.14), “a ética é uma ciência cujo objetivo é o exame 

teórico das ações humanas para conseguir uma vida satisfatória e a perfeição integral do 

homem e é nisso que consiste a felicidade”. 

A ética é um ramo da filosofia no qual se baseia nos assuntos morais. Para 

Calegaro(2010, p. 07), “ética é um ramo da ciência que aborda o significado e o julgamento 

dos comportamentos dos indivíduos e das organizações, essa avaliação é feita sob a ótica do 

bem e do mal, do justo ou injusto, do certo ou errado”. 

Segundo Arruda (2001, p. 149): 

A ética, condição necessária na ordem pessoal, também é condição de sobrevivência 

da sociedade. Sem ética, o convívio social torna-se insustentável. Sem confiança 

mútua, por exemplo, não se realizariam transações econômicas, nem haveria 

contratos. Ninguém empregaria, ninguém produziria, ninguém se associaria. Cada 

um viveria única e exclusivamente para si, cuidando dos próprios interesses. Como 

resultado, a sociedade ruiria, voltaria às cavernas. 
 

 Como Arruda afirma acima, a ética é importante para que se tenha um bom 

comprometimento em seu ambiente de trabalho e a seguir será abordado sobre a ética nas 

empresas. 

 

2. A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA NAS EMPRESAS 

 



3 
 

Em empresas são necessário profissionais capacitados que estejam dispostos a seguir 

um comportamento ético dentro e fora do seu ambiente de trabalho, sendo indispensável, 

também o conhecimento básico sobre condutas que devem ser seguidas.  

De acordo com Ferrel et al Fraedrich (2000, p. 7), a ética empresarial "compreende 

princípios e padrões que orientam o comportamento no mundo dos negócios". No meio 

empresarial, a ética consiste, de forma sintética, em padrões de moral e conduta válidos no 

meio dos negócios, que admitam a distinção entre o certo e o errado, o admissível e o 

inadmissível. 

Nesse sentido, Fontes e Batista (2005, p.49) descrevem que “a ética profissional 

estuda e regula o relacionamento do profissional com sua clientela, visando à dignidade 

humana e à construção do bem-estar no contexto sociocultural onde exerce a sua profissão”, 

sendo que é de importância a relação entre as partes havendo respeito mutuo. 

Segundo Ourives (2001), o profissional que decide agir de forma ética tem total 

autonomia em sua empresa para estabelecer normas de condutas para serem seguidas pelos 

seus dirigentes e empregados, exigindo que ajam com lealdade e dedicação. Moreira (1999 

p.31-32), ainda cita: 

Os procedimentos éticos facilitam e solidificam os laços de parceria empresarial, 

quer com clientes, quer com fornecedores, quer, ainda, com sócios efetivos ou 

potenciais, isso ocorre em função do respeito que um agente ético gera em seus 

parceiros. 
 

Dessa forma, a ética profissional é o conjunto de normas de conduta no exercício de 

suas funções profissionais; Ter ética profissional é ser consciente, desempenhar com dever e 

com as obrigações de forma livre e correta (SILVA et al, 2004). 

Segundo Kraemer (2001), compete aos profissionais contábeis regularem seus atos 

profissionais sob a luz da ética, que conduz operar com integridade, cautela e equilíbrio, 

visando que suas tarefas sejam realizadas de forma eficaz, competente e com cordialidade, 

pois do contrário poderá o usuário sofrer sérios resultados inesperados. 

Portanto se espera que o profissional seja capaz de agir de forma ética dentro e fora de 

seu ambiente de trabalho, estando em constante busca por capacitação e atualização. Dessa 

forma o profissional consegue obter seu valor e o da classe, obtendo sucesso profissional. 

Para melhor entendimento, no próximo tópico será tratado sobre a relação dos profissionais 

contábeis no Brasil. 

 

3. O PROFISSIONAL CONTÁBIL NO BRASIL 
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O contador é considerado uma profissão indispensável nos dias atuais. Isso se dá pela 

evolução da contabilidade que acarretou a necessidade de um profissional com conhecimentos 

científicos dotado com domínio nas atividades contábeis.  

Segundo Coelho (2000), os profissionais contábeis já eram notados desde o início da 

colonização, no qual foi nomeado por Dom João III com o nome de contador geral e guarda 

livros. Demorou cerca de um século para  que o ensino começasse a ser capaz de atender a 

demanda comercial do país. Assim, Marion cita que:  

No momento, no Brasil, a realidade não é tão positiva. Porém, está mudando muito 

rapidamente e com certeza surpreenderá a muitos. A vinda de empresas estrangeiras 

para o Brasil trouxe e ainda trará muitas oportunidades aos profissionais da 

Contabilidade. O processo de globalização é um caminho sem volta (...) (MARION, 

2001, p. 18). 
 

Dessa forma conclui-se que o perfil do profissional de contabilidade se modifica com 

o passar dos anos e traz um novo conceito de emprego, novos padrões comportamentais de 

qualificação e de desempenho, fazendo a imagem que o profissional e um homem de valor 

que acumula muitos conhecimentos. Com isso a competência e o conhecimento são 

qualidades de trabalho que fazem com que o profissional seja reconhecido e são requisitos 

que elevam a remuneração do profissional. 

Sendo assim, como qualquer outra profissão, o contador deve ser criativo e capaz de 

atender as necessidades da sua empresa e/ou clientes, não ter medo de arriscar e nem ser 

egoísta, saber se comunicar e manter-se atualizado.  

 Segundo Silva (2003, p. 03), o profissional contábil deve ser visto como comunicador 

de informações essenciais a tomada de decisões, pois para obter sucesso empresarial é preciso 

ter “habilidade em avaliar fatos passados, perceber o presente e predizer eventos futuros”. 

Marion (1998, p. 27), complementa que o fator condicionante do sucesso: “ter um 

comportamento ético-profissional inquestionável, ter conduta pessoal, dignidade e honra; 

competência e serenidade para que proporcione ao usuário a informação e segurança que ele 

merece”. Dessa forma, agindo eticamente, promove confiança na sociedade e no serviço que é 

prestado. 

O próximo capítulo destaca sobre a ética do profissional contábil e o código de ética 

do contador. 

 

3.1  A ética do profissional contábil e o código de ética do contador 
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Com a evolução dos tempos consequentemente a contabilidade também avançou e 

com isso os profissionais contábeis tiveram que se adaptar a essas mudanças. Esses 

profissionais passaram a adotar normas e condutas em sua profissão de forma a seguir regras 

para que se tenha respeito e responsabilidade não apenas com sua categoria, mas também com 

clientes e colegas da mesma classe. 

Cada profissional tem um código que deve ser seguido dentro e fora do seu ambiente 

de trabalho, onde são descritos deveres e direito que devem ser exercidos no ambiente de 

trabalho. Na contabilidade é representado pelo Código de Ética do Profissional da 

Contabilidade – CEPC, que foi aprovado em 1970. O Código de Ética Profissional do 

Contabilista (CEPC) está em vigor e é composto por cinco capítulos que abordam 

respectivamente: o objetivo do código, os deveres e as proibições dos contabilistas, o valor 

dos serviços profissionais, os deveres em relação aos colegas e a classe e às penalidades 

quanto à transgressão desse código.  

Segundo Fipecafi (1997, p. 61) o Código de Ética “além de servir como guia à ação 

moral [...] possibilita que a profissão de contador declare seu propósito de cumprir regras da 

sociedade, servir com lealdade e diligência, respeitar a si mesmo”. Por isso é importante 

compreender e seguir o código para que o profissional seja justo e ético. 

De acordo com Brancher, Neu & Boff (2010, p.26): 
 

As regras que conduzem a profissão contábil estão descritas no Código de Ética 

Profissional do Contabilista, tornando-se obrigatório o seu cumprimento diante da 

categoria. Possibilita ainda que os princípios e normas sejam analisados de maneira 

correta sem ferir ou conter processos antiéticos e incentivando o significado da 

justiça e dignidade em cada membro da sociedade organizada. 
 

As normas da contabilidade são destacadas e registradas pelo Decreto-Lei nº 806/69 e 

Decreto nº 66.408/70, e pelo Código de Ética criado pela Resolução CFC nº 803/96. Como 

deveres descritos no CEPC destacam-se:   

I – exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente e 

resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e 

independência profissionais;  
II – guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do 

serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades 

competentes, entre estas os Conselhos Regionais de Contabilidade.  
III – zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo; (CRC/MG, 

2010). 
 

Com o novo código é necessário que se faça as atividades com mais rigor e 

responsabilidade, sendo que o profissional de contabilidade, contador ou técnico, deve 

realizar os trabalhos com cautela. Segundo Silva e Brito (2003, p.26):  
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Responderá pessoalmente quando agir com culpa. Tal qual no ramo do direito penal: 

age com culpa aquele que age com negligência, imprudência ou imperícia, onde o 

agente embora pratique o ato desconhece ou não espera o resultado, ou seja, o 

resultado é alheio a vontade do agente. 
Sendo assim, o profissional responderá pelos serviços prestados. 

Nessa perspectiva, o objeto da Ética é o estudo do comportamento humano e o seu 

objetivo é estabelecer níveis de convivência aceitáveis entre os indivíduos de uma sociedade, 

Lisboa et al. (1997). Assim sendo, para dar maior credibilidade à profissão, é necessário que 

os contabilistas respeitem e sigam as normas de condutas da CEPEC, além da legislação 

vigente para que não haja de forma ilícita e mantenha uma imagem profissional adequada. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para que os procedimentos e métodos adotados no desenvolver deste artigo possam ser 

detalhados de forma clara e objetiva, este tópico apresenta a metodologia utilizada durante a 

pesquisa cientifica. Será descrito a seguir os procedimentos adotados para a coleta de dados e 

levantamento de informações. 

A pesquisa terá abordagem descritiva, nesse sentido, segundo Silva & Menezes 

(2000): 

 A pesquisa descritiva visa descrever as características de determinada população, 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. 

Assume, em geral, a forma de levantamento. 
A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que 

deseja pesquisar. Assim, esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de 

determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). 

Esta pesquisa será de caráter bibliográfico sendo desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, (GIL, 2008) 

Iremos utilizar nessa pesquisa entrevistas que segundo Gil(2008) “pode-se definir 

como a técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula 

perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação.” Adotaremos 

também o uso de questionários que, de acordo com Gil (2008) é uma “técnica de investigação 

composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de 

obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.” 

   O questionário foi aplicado na cidade de Lagoa Dourada, no estado de Minas Gerais, 

com pessoas que trabalham em escritórios contábeis, sejam empregados ou empregadores. Os 
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dados foram coletados entre abril e maio de 2018. Foram considerados quatro escritórios 

contábeis, no qual 20 pessoas se dispuseram a responder o questionário, de forma anônima e 

com total liberdade para questionar qualquer uma das perguntas. 

O questionário aplicado contém 18 perguntas, sendo todas fechadas, distribuídas em 

perguntas pessoais para identificação do sujeito, como gênero, faixa etária, nível de formação, 

experiência na área, cargo exercido e perguntas sobre conhecimento da ética no ambiente de 

trabalho e ética contábil. Nessa perspectiva, de acordo com Valgas (2005): 

A seleção da amostra é um mecanismo para facilitar o processo de coleta, análise e 

interpretação dos dados, porém, esta deve permitir a obtenção de resultados e 

conclusões adequadas e respaldadas em métodos cientificamente corretos a respeito 

da população investigada; portanto, é necessário que a amostra seja representativa da 

população. Por outro lado, o uso de uma amostra não exime o investigador de 

incorrer em erros amostrais, por isso, é necessário delimitar o intervalo mínimo de 

confiança que representa o espaço em que há uma expectativa de erros. 
 

A seguir serão apresentadas as análises e discussões dos resultados obtidos através do 

questionário. 

 

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos através da 

pesquisa elaborada com o intuito de analisar as perspectivas dos profissionais da 

contabilidade perante a importância da ética para o meio em que atuam, tendo como 

parâmetro os profissionais contábeis dos escritórios de contabilidade situados em Lagoa 

Dourada. 

Para a obtenção dos resultados da pesquisa foi realizada a aplicação de vinte 

questionários com 18 perguntas às pessoas que se dispuseram a responder, de forma anônima 

e com total liberdade para questionar qualquer uma das perguntas. 

 Inicialmente são apresentadas informações sobre o perfil dos respondentes, 

destacando gênero, faixa etária, nível de formação, experiência na área e cargo exercido no 

escritório. De acordo com a aplicação do questionário pode-se observar que 55% dos 

entrevistados são do sexo masculino e 45% do feminino; Observou-se também que 55% dos 

profissionais têm idade entre 26 a 35 anos, 10% superior a 46 anos, 20% com faixa etária 

entre 36 a 45 e apenas 15% possui idade inferior a 26 anos. Quanto ao nível de formação 

acadêmica, concluiu-se que 50% possuem nível superior completo, 15% de pós-graduados, 

5% já fizeram mestrado, 10% ainda estão cursando o ensino superior, sendo que 15% 

possuem ensino técnico e apenas 5% ainda cursam o ensino médio. Os resultados 
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apresentados identificam que a pesquisa foi respondida por pessoas de diversas faixas etárias 

e níveis de formação, sendo assim, o grau de conhecimento é bastante variado. 

Quanto ao tempo de experiência na área contábil, chegou-se a conclusão que 35% dos 

respondentes possuem entre 5 a 10 anos de profissão exercida, 25% entre 1 a 5 anos, o mesmo 

percentual de 20% para aqueles que trabalham menos de 1 ano e 20% decidiram não 

responder. Com relação ao cargo exercido no escritório, verificou-se que a maioria dos 

entrevistados, representados por 60%, encontram-se no cargo de auxiliar, 10% representam os 

cargos de líderes de equipe, 25% não se identificaram com os cargos e apenas 5% como 

diretores. Levando em consideração todos os dados da pesquisa pode-se dizer que 85% dos 

entrevistados não possuem um cargo hierárquico, nota-se que mesmo funcionários com 

experiência superior a cinco anos na área contábil, se mantêm em cargos de auxiliares ou 

prestadores de serviços gerais em um escritório.  

A seguir será evidenciado, através de gráficos e análise, a posição dos entrevistados 

em relação às questões éticas. 

No Gráfico 1 apresentamos a resposta dos entrevistados quanto a opinião de cada um a 

respeito da questão: ‘Ética é uma ciência política preocupada com o ato humano?’:  

   GRÁFICO 1 – Ética é uma ciência política preocupada com o ato humano? 

95%

5%

Sim

Não

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

De acordo com o Gráfico 1 percebe-se que 95% dos profissionais acreditam que SIM e 

apenas 5% se manifestaram como NÃO. O relevante resultado como positivo se dá pela 

preocupação de cada um com seus atos, pois se o profissional não souber distinguir os limites 

de honestidade e dignidade, identificar os princípios morais que norteiam sua conduta, o 

profissional poderá manifestar-se de forma antiética. Segundo Sá (1998) a ética é a ciência 

que estuda a conduta humana, compreendida pelas relações interpessoais. 
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Quando perguntados sobre o que entendiam por ética, os entrevistados tinham as 

opções para resposta que seguem apresentadas no Gráfico 2: 

GRÁFICO 2 – O que você entende por ética? 

5%

35%

15%

30%

15%

Educação Moral

Conjunto de Princípios e Valores

Consciência perante a sociedade

Diretrizes que orienta o indivíduo pera sua 
postura e conduta

O que é legal

Base da construção pessoal

Todas as alternativas acima

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
Observa-se a partir do Gráfico 2 que a maior parte dos entrevistados entendem a ética 

como um conjunto de princípios e valores, representando o percentual de 35% e 30% 

acreditam que são diretrizes que orientam o indivíduo perante sua postura e conduta. Segundo 

Vasquez (1999, p. 23), “a ética e a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em 

sociedade, ou seja, é a ciência de uma forma específica do comportamento humano”. 

Com relação ao que influência diretamente a atuação ética do profissional, pode-se 

verificar, conforme o Gráfico 3: 

GRÁFICO 3 – O que influência diretamente sua atuação ética? 

55%

10%

35%

Família

Religião

Outros

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

Percebe-se, de acordo com o Gráfico 3, que 55% dos entrevistados responderam que é 

a família. “As questões éticas atravessam a dinâmica social e atingem a essência dos 

processos econômicos”, são palavras do autor Knijnik (2001, p. 24). Pode-se dizer que, os 

valores éticos é preciso para que tenha uma reflexão mais ampla de um mundo melhor, 
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mantendo de lado os interesses pessoais para se preocupar com as futuras gerações e 

consequentemente com aqueles que nos rodeiam, a família. 

A respeito de algumas situações de ética e procedimentos realizados dentro do 

ambiente de trabalho, apresentaram o seguinte resultado, de acordo com o Gráfico 4:  

GRÁFICO 4 – Situação antiética no ambiente de trabalho 

58%

23%

12%

7%

Não participo de forma alguma

Procura discutir a situação 

antes de se envolver nela

Nunca se deparou com uma 

situação dessas

Sempre se depara e seu 

desenvolvimento vai depender 

da situação

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

Verifica-se que quando perguntados sobre situações antiéticas no ambiente de trabalho 

58% responderam que não participam de forma alguma, 23% procuram discutir a situação 

antes de se envolver nela, 12% nunca se deparou com uma situação dessas e apenas 7% 

disseram que se deparam com esse tipo de situação, mas disparam que seu desenvolvimento 

vai depender muito do tipo de situação. 

Vale ressaltar que o contabilista deve seguir as normas impostas pelo Conselho 

Federal, visto que o não cumprimento pode levar a punições e até a perda do registro. Pois 

segundo a CEPC os profissionais devem exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade 

e capacidade técnica, não afetando a dignidade e independência profissionais, visando 

resguardar os interesses de seus clientes. 

Com relação às informações confidenciais estão apresentados os resultados no Gráfico 

5: 
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GRÁFICO 5 – Informações confidenciais 

50%

45%

5%
Atua como se não tivesse 

conhecimento de qualquer 

informação

Demonstra conhecimento da 

informação, mas não fala nada

Comenta a informação com 

amigos de trabalho pedindo 

sigilo absoluto

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
Observa-se que no Gráfico 5 estão apresentados os resultados no qual 50% atuam 

como se não tivessem conhecimento de qualquer informação, 45% demonstram conhecimento 

da informação, mas não falam nada e 5% afirmam que comentam a informação com amigos 

de trabalho pedindo sigilo absoluto.  

Outro ponto a destacar foi o que se apresenta no gráfico a seguir: 

GRÁFICO 6 – Fatores que levam a agir eticamente no ambiente de trabalho 

5%

75%

5%
15%

Possíveis sanções

Princípios morais

Religião

Convenções sociais

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
Conclui-se no Gráfico 6, quando perguntados sobre o que os levam a agir eticamente 

no ambiente de trabalho que, dos entrevistados, 75% acreditam que fatores que os levam a 

agir eticamente no ambiente de trabalho são princípios morais. Nesse sentido, percebemos 

que segundo os autores (DELLA, 2014; CEOLIN, 2014; NEUBAUER et al., 2014). 

 A ética é de suma importância na vida profissional. Na ação humana o fazer está 

relacionado com a competência e a eficiência do profissional para exercer 

corretamente a sua profissão, enquanto o agir mostra o conjunto de atitudes que cada 

profissional deve adotar na execução de sua profissão. Entre o fazer e o agir existe 

uma interligação. 
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A seguir estão apresentados nos Gráficos 7 e 8 questões relacionadas diretamente com 

Código de Ética Profissional: 

GRÁFICO 7 – Conhecimento com Código de ética profissional 

75%

25%

Sim

Não

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

GRÁFICO 8 – Onde conheceu o código de ética contábil? 

10%

55%

5%

30%
No ambiente de trabalho

Na formação acadêmica

Por colegas

Outros

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
Verifica-se nos Gráficos 7 e 8 que a grande maioria dos profissionais que responderam 

o questionário tem conhecimento do Código de Ética profissional, totalizando 75% e 55% dos 

entrevistados afirmando que aderiram o conhecimento do CEPC na formação acadêmica. 

É indispensável o profissional ter conhecimento com o código de ética de sua área 

profissional, sendo que muitos não sabem o que deve ser feito e como pode utilizá-lo. 

Segundo Lisboa (1997, p. 58) define que: 
um código de ética pode ser entendido como uma relação das práticas de 

comportamento que sejam observadas no exercício da profissão. As normas do 

código de ética visam ao bem-estar da sociedade, de forma a assegurar a lisura de 

procedimentos de seus membros dentro e fora da instituição, e um dos objetivos do 

código de ética profissional é a formação da consciência profissional sobre padrões 

de conduta. Os princípios éticos podem existir naturalmente, por consenso na 

comunidade, bem como podem apresentar-se na forma escrita, o Código de Ética. 
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No que tange a importância do Código de Ética Profissional do Contador (CEPC), 

apresentamos o gráfico abaixo:  

GRÁFICO 9 – Importância da existência da CEPC 

95%

5%

Sim

Não

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
Verifica-se no Gráfico 9 que apenas 5% dos respondentes não acham importante sua 

existência e 95% reconhecem como importante sua existência. 

Sendo assim podemos definir o Código de Ética Profissional do Contador (CEPC) 

como: 

Art 1° “Este Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a forma pela qual se 

devem conduzir os contabilistas, quando no exercício profissional e nos assuntos 

relacionados à profissão e à classe ”. 
 

Quando perguntados se as normas de condutas existentes no CEPC são suficientes 

para a formação complementar profissional e norteadora do profissional contábil, obteve-se os 

dados apresentados no Gráfico 10:  

GRÁFICO 10 – Normas de condutas CEPC 

45%

40%

15% Não

Sim

Não souberam responder ou 

não responderam

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Concluímos a partir dos dados coletados e representados no Gráfico 10 que 45% dos 

entrevistados se manifestaram de forma negativa e 40% afirmam que as normas de condutas 

do CEPC são suficientes. 

No gráfico a seguir estão apresentados os resultados do questionário a respeito de agir 

de forma antiética: 

GRÁFICO 11 – Agir de forma não ética 

10%
5%

5%

80%
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Colegas

Clientes

Nenhuma das opções

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
Verifica-se de acordo com Gráfico 11 que, dos entrevistados, 80% nega ter agido de 

forma não ética, e perante o fisco 10% dos entrevistados afirmam sua ação antiética. 

Com relação à importância da fiscalização nos escritórios de contabilidade, os 

resultados obtidos estão apresentados no gráfico a seguir: 

GRÁFICO 12 – Fiscalização 

65%

30%

5%

Sim

Não

Depende

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
Conclui-se que quando perguntados se a fiscalização mais severa e eficiente faria os 

profissionais agirem mais retos e eticamente, apresentamos no Gráfico 12 que 65% acreditam 

que sim e 30% negam que possam fazer diferença. 
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Com relação a quebra de sigilo, apresentamos os resultados no gráfico abaixo: 

GRÁFICO 13 – Quebra de sigilo 

5%

95%

Sim

Não

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
Ao serem perguntados se já quebraram ou presenciaram a quebra do sigilo sobre o que 

soube em razão do exercício profissional lícito, sem solicitação legal, apresentamos no 

Gráfico 13 que 95% responderam que não e 5% apenas, afirmam que já quebraram ou 

presenciaram esse tipo de situação 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal verificar a visão dos profissionais de 

contabilidade em relação à importância da ética no ato da realização de suas atividades nos 

escritórios de contabilidade.  

Como principais conclusões da pesquisa observou-se que 58% dos respondentes diz 

que não participa de forma alguma de situações antiética no ambiente de trabalho, e a maioria 

acredita que os fatores que levam a agir de forma ética são os princípios morais, totalizando 

75% dos profissionais da pesquisa. 

De acordo as situações colocadas aos respondentes, as quais eram disponibilizadas 

opções de respostas que estão correlacionadas diretamente com meio profissional contábil, 

especificamente sobre o Código de Ética (CEPC), observou-se que a maioria dos profissionais 

diz ter conhecimento do mesmo e apenas 5% não consideram sua existência como importante. 

No entanto os entrevistados ficaram divididos ao responderem que são suficientes ou não as 

normas e condutas do CEPC para a formação complementar profissional e norteadora do 

profissional contábil. 
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Mesmo que a maioria das respostas aponte que os profissionais seguem os 

procedimentos de forma ética, acreditamos que vários profissionais, em algum momento, 

fazem algo que seja ilegal dentro do cotidiano de suas atividades profissionais, considerando a 

situação atual do nosso país e a falta de fiscalização. Porém, isso não pode ser analisado na 

pesquisa devido aos entrevistados demonstrarem sempre comportamentos éticos; Isso pode 

ser explicado pelo fato de todos os profissionais quererem passar boa imagem e raramente um 

profissional irá se expor sobre algum ato ilícito. 
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