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RESUMO 
 
 
O artigo em seu desenvolvimento será realizado através de um estudo referente ao 
comprometimento com a ética profissional dos profissionais da área contábil, 
abordando um conjunto de princípios como: Competência, o Sigilo, a integridade e a 
objetividade que se exige na profissão desempenhada através do empenho por 
parte de todos os contabilistas. Através de uma pesquisa de caráter exploratório 
analisar como está sendo aplicada a ética contábil nos escritórios de contabilidade, 
modo a conhecer e evidenciar as relações existentes entre a ética profissional e o 
comprometimento no exercício da profissão pelos contabilistas. O presente artigo 
dará uma visão ampla quanto aos quesitos éticos a serem tomados e não tomados 
por um profissional contábil e quanto é importante a ciência dos direitos e deveres 
contidos no código vigente a profissão exercida por parte de duas categorias 
profissionais: Técnicos e contadores. 
 
Palavra chave: Ética, Ética Profissional,Código de Ética, Escritório Contábil, Estudo de Caso.  

 
INTRODUÇÃO 

 

Estudo sobre aplicação da ética contábil nos escritórios de contabilidade, com 

a assessoria e a consultoria adaptada em empresas. O desenvolvimento e aplicação 

dos métodos e ensinamentos adquiridos na graduação e inserção do profissional 

contábil no mercado de trabalho.  

Os profissionais aplicam de forma correta e plena as instruções e o juramento 

realizado perante a conclusão da graduação adquirida. Assim como em qualquer 

área profissional existem aqueles que utilizam o conhecimento de forma 

inadequada. Como o ramo da contabilidade, deve demonstrar a situação do 

patrimônio e o resultado do exercício, ou seja informações econômicas, financeiras 

de forma clara e precisa, rigorosamente de acordo com conceitos, princípios, 

pressupostos e normas básicas de contabilidade.  

O planejamento de uma entidade realizado de forma ética é uma prática legal 

e que se baseado no instituto da elisão fiscal pode reduzir ou retardar o pagamento 

dos tributos ou até mesmo evitar sua incidência. Entretanto, em alguns casos é a 

evasão fiscal, o uso de meios ilícitos para evitar o pagamento de taxas, impostos e 

outros tributos. Entre os métodos usados para evadir tributos estão a omissão de 

informações, as falsas declarações e a produção de documentos que contenham 

informações falsas ou distorcidas, como a contratação de notas fiscais, faturas, 

duplicatas etc. 
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Nesse contexto, é necessários que os contabilistas estejam preparados com 

habilidades e competências técnicas tecnicamente.O nível de comprometimento é 

capaz de identificar-se como profissionais diferenciados e que não estejam abertos á 

participações ou coniventes com atos e ações reconhecidas pela sociedade como 

imorais ou ilícitos, o que só pode ser alcançado com introjeção  e consequente 

demonstração, através de suas ações,dos seus valores e deveres éticos pessoais e 

sociais, conforme delimita Ashley et al. (2005).  

Objetivo: 

            O trabalho tem como objetivo identificar o exercício da ética contábil nos 

escritórios de contabilidade. “O objetivo geral relacionado à ideia central que serve 

de ‘fio condutor’ no estudo proposto de fenômenos e eventos particulares”. 

(LAKATOS e MARCONI, 2007, p.249). 

Metodologia da pesquisa: 

 

A metodologia desempenhada para desenvolver este artigo foi: pesquisas 

bibliográficas e um estudo de caso em escritórios de contabilidade, sites de busca, e 

em demais livros relacionados à Contabilidade e Ética. 

                       Segundo Gil (1999, p.44) 

 A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborada, 

constituída principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 

todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza há 

pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 

Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisa 

bibliográfica.       

. 

1 DESENVOLVIMENTO CONCEITUAL 
 
 
1.1 A ÉTICA  

 

Sánchez (1999, p.23) afirma que a ética " é a teoria ou a ciência do 

comportamento moral dos homens em sociedade. Ou seja, é a ciência de uma forma 

específica do comportamento humano". Portanto entende-se que a ética não é como 
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um estudo cientifico, não é a moral, não devendo, deste modo, ser caracterizado 

com um conjunto de regras e normas, já que não é ela que as estabelece em uma 

determinada comunidade. Sua finalidade afinal, é de explicar a moral efetiva 

podendo, por meio desta, influenciar na própria moral. 

Para Aguiar (2003,p.61) 

A ética, como ciência, procura princípios universalmente válidos que 

possam fundamentar um agir construtivamente orientado, que favorece o 

indivíduo, a coletividade na qual ele se insere, a humanidade em geral 

e,até, todos os seres vivos.Ela pretende determinar os valores e preceitos 

que devem nortear a conduta humana em qualquer tempo ou lugar. 

1.2 Moral 

 

Segundo Vázquez (1999), a moral é um modo de Ser se comportar, 

acreditando-se que por trás de seus atos existiam certos princípios, normas ou 

regras de conduta, as quais podem variar entre as diversas comunidades. Surge 

quando o homem supera a sua natureza social, ou seja, quando este homem se 

torna membro de uma coletividade. 

            Portanto, entende-se que qualquer conduta que não esteja de acordo com as 

normas delimitadas torna-se imoral e passa a ser rejeitada. Ou seja, a moral serve 

de orientação para o comportamento individual na sociedade, sendo formada por 

normas e regras que passam a requerer obediência das pessoas através de uma 

imposição que acontece por meio da escola, da religião, da vida social e por meio de 

exemplos a serem seguidos no caso dos contadores de pessoas ou ensinamentos 

adquiridos durante a permanência no ambiente universitário. 

 

 1.3 Ética e Legislação Profissional  

1.3.1 Ética Profissional e os Códigos de Ética 

O Objetivo da Ética é o estudo do comportamento humano e a finalidade é 

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

Lisboa et al (1997). 

Aristóteles (2002) diz que a convivência social é o principal indicador de 

adesão de um indivíduo á ideia de um conjunto. 

Morgan (1996, p.153) diz que  os empregados: 
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[...] trazem para o local de trabalho aspirações e visões daquilo que o seu 

futuro deve ser, fornecendo as bases para interesses de carreira que podem ser 

independentemente do trabalho que está sendo desempenhado. 

Na visão de Sá (2001) , uma profissão supera a utilidade individual para quem 

a exerce e destaca-se por suas características morais e sociais. O autor apresenta 

como fatores esclarecedores desse pensamento, o proposto por Cuvillier: 

1. É pela profissão que o individuo se destaca e se realiza plenamente, 

provando sua capacidade, habilidade, sabedoria e inteligência, comprovado sua 

personalidade para vencer obstáculos. 

2. Através do exercício profissional, consegue o homem elevar seu nível 

moral. 

3. É na profissão que o homem pode ser útil á sua comunidade e nela se 

eleva e destaca, na prática dessa solidariedade orgânica. Sá, (2001, p. 129) 

A Ética reporta-se, necessariamente, a toda prática humana, seja ela 

profissional ou não. A rigor, existe, ou deveria existir, uma ética aplicada a cada 

atividade profissional. A ética profissional nasce da progressiva especialização das 

atividades humanas, como afirma Aguiar (2003) 

Segundo, ainda Aguiar (2003), deve estar antes de tudo na consciência do 

individuo e não obliterar seu livre arbítrio. 

 
2 CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO CONTADOR 

 

 O Código de Ética é um regulamento que orienta o profissional quanto à sua 

conduta e postura, moralmente aceitas e toleradas pelo órgão regulamentador ou 

sociedade a qual se enquadra. É analisado e aprovado pela classe ou governo 

competente de acordo com as atividades e rotinas atribuídas, desta forma se 

adequando aos interesses, lutas, deveres e diretos dos que estão envolvidos. 

Aprovado em 1970 o Código de Ética Profissional do Contador tem por 

objetivo orientar a forma que os profissionais devem conduzir a sua profissão. O 

código estabelece deveres e proibições: zelar pela competência dos seus serviços e 

de seu cargo, honestidade, sigilo, conduta com cliente e/ou empregados, não 

exercer a profissão quando for impedido, prejudicar os demais profissionais, valores 

cobrados pelos serviços, etc., o que implica em boa formação de caráter e em 
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demonstrar interesse pela atualização dos conhecimentos técnicos pertinentes ao 

seu bom desenvolvimento. Quanto ao convívio com os colegas de profissão, deve-

se dar ênfase aos princípios de consideração, repeito, apreço e solidariedade, nunca 

se beneficiar com o trabalho de colegas.  

O profissional contador é responsável por controlar e elaborar todas as 

demonstrações contábeis de uma empresa, e para isso é necessário seguir uma 

conduta de honre sua profissão. Aos profissionais que não atuam de acordo com o 

Código de Ética sofrem penalizações estabelecidas pelo próprio regulamento, 

segundo o ART. 27 o profissional pode sofrer penalidades como multas, suspensão 

do exercício da profissão, cassação do exercício da profissão, advertência 

reservada, censura reservada ou censura pública, sendo o peso da penalidade 

equivalente ao ocorrido que a ocasionou. 

2.1.  Competências e Habilidades do Profissional Contador 

 A profissão do contador, bem como, suas especialidades sofrem mudanças 

de acordo com as transformações do mercado, da economia e da legislação. O 

contador deve, além de seguir as regras de sua profissão, atualizar seus 

conhecimentos diariamente. O mundo econômico tem sofrido muitas crises, as quais 

afetam todos os principais países. O contador com suas habilidades em analisar e 

controlar deve estar atento a estes acontecimentos para adequar-se ao que o 

mercado e, principalmente, aos seus clientes. O contador possui a habilidade de se 

adequar ao que cada cliente solicita, o que o mercado e a economia o “obrigam” a 

acompanhar. 

 De acordo com o CFC (Conselho Federal de Contabilidade), os padrões de 

ética a serem seguidos pelos profissionais de contabilidade são responsabilidades 

de desenvolvimento de suas atividades com competência, integridade, 

confidencialidade e objetividade, sendo elas: 

 Competência: realizar suas habilidade e atividades sendo fiel às 

regulamentações e normas, de forma completa e transparente. 

 Integridade: não envolver-se em conflitos, ou aconselhar as devidas 

partes quando houver o conflito. Aceitar presentes ou favores com a 

intenção de influenciar suas decisões. 
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 Confidencialidade: manter sigilo de todas as informações obtidas em 

seu trabalho, exceto quando autorizadas ou mediante determinações 

legalmente estabelecidas. 

 Objetividade: comunicar informações favoráveis, bem como as 

desfavoráveis, e suas opiniões como profissionais. Apresentar 

evidências e demonstrações com informações relevantes. 

Desta forma, o profissional deve exercer a sua profissão respeitando ao 

regulamento de ética atribuído à sua classe, pois somente diante do Código 

devidamente pautado o profissional poderá desenvolver sua profissão de forma 

correta e tomar decisões de forma honesta e com a devida conduta. 

 3.  Análise de Resultado: 

  

O CONTADOR É UM PROFISSIONAL QUE CONHECE O CÓDIGO DE ÉTICA 

CONTÁBIL? 

 

 

 

 

O resultado revela que  78%  

concordam parcialmente com o 

conhecimento do contador a 

respeito do código de ética, de 

acordo com o resultado 

observamos que a maior parte dos 

entrevistados não possui conhecimento total sobre o código de ética da sua 

profissão. 

O CONTADOR CONCORDA 

COM OS DEVERES E AS 

PROIBIÇÕES CONTIDAS NO 

CÓDIGO DE ÉTICA? 

 

O resultado demonstra que 56% 

da amostra , revela que os 

Concordo 
Totalment

e  
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parcialmen
te 

78% 

Não 
Concordo 

Nem 
Discordo 

11% 

Discordo 
Parcialm

ente 
0% 

Discordo 
Totalment

e 
11% 

O Contador é um profissional que conhece o código de ética 
contábil ? 

Concordo 
Totalmente  

56% 
Concordo 

parcialment
e 

33% 

Não 
Concordo 

Nem 
Discordo 

11% 

Discordo 
Parcialment

e 
0% 

Discordo 
Totalmente 

0% 

O Contador concorda com os deveres e as proibições contidas no 
código de ética ? 



 

7 

 

profissionais concordam totalmente com os deveres e proibições contidos no código, 

ressaltamos que de acordo com as demais opiniões observa-se que a porcentagem 

atingida foi acirrada. 

 

O CONTADOR CONHECE TODOS OS ÓRGÃOS DE FORMA CLARA? 

 

 

 

Em relação á este 

questionamento, obtivemos 34% 

de "concordo parcialmente" 

referente ao conhecimento de 

forma clara de todos os órgãos, 

pois nota-se que há uma 

porcentagem alta de 

profissionais que não conhecem os respectivos trabalhados. 

OS CONTADORES ESTÃO CIENTES DAS PENALIDADES DE ACORDO COM O 

CÓDIGO DE ÉTICA? 

 

 

Esta questão relata que há falta 

de informações em relação às 

penalidades presentes no código 

de ética contábil, porque 67% 

concordam parcialmente e 

apenas 33% concordam 

totalmente, deixando a desejar o 

conhecimento amplo do profissional diante das penalidades. 

 

O CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL FIXA A FORMA PELA QUAL DEVEM 

CONDUZIR OS CONTABILISTAS QUANDO NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL? 
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0% 
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0% 
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Totalmente 

0% 

Os contadores estão cientes das penalidades de acordo com o 
código de ética ? 
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De acordo este 

questionamento, notamos que 

há uma grande porcentagem, 

67% dos contabilistas que fixam 

o código de ética nos seus exercícios profissionais, fazem com que seu trabalho 

obtenha um ótimo resultado não deixando de seguir as normas contábeis 

corretamente. 

OS RESULTADOS REVELAM QUE O JULGAMENTO MORAL DOS 

CONTADORES, É DIRETAMENTE RELACIONADO COM O QUE ELES PREVEEM 

PARA O PROPRIO COMPORTAMENTO? 

 

 

 

Nesta questão obtivemos 

resultados diversos, porém com 

a maior porcentagem de 67% 

dos profissionais que concordam 

totalmente que o juramento 

moral feito pelos contadores é 

considerado a reflexão direta no seu comportamento diário. Notamos que o restante 

dos entrevistados obteve resultado de 11% dos profissionais que não concordam e 

nem discordam á respeito e 22% dos mesmos que concordam parcialmente que isso 

faz parte da sua profissão e tem que ser seguido corretamente. 

A OBRIGATORIEDADE DA EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA OS 

PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE COM REGISTRO DE AUDITOR 

INDEPENDENTE, REVELA PREOCUPAÇÃO EM ATENDER AS NOVAS 

EXPECTATIVAS DO 

MERCADO DE TRABALHO? 
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0% 
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0% 

O Código de Ética Profissional fixa a forma pela qual devem 
conduzir os contabilistas quando no exercício profissional ? 

Concordo 
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11% 
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Parcialment

e 
0% 

Discordo 
Totalmente 

0% 

Os resultados revelam que o julgamento moral dos contadores, é 
diretamente relacionado com o que eles preveem para o próprio 

comportamento ? 
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Discordo 
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e 
0% 
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0% 

A obrigatoriedade da educação continuada para os profissionais de 
contabilidade com registro de auditor independente, revela 

preocupação em atender as novas expectativas do mercado de 
trabalho ? 
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Em relação à esta questão, obtivemos um resultado mínimo de 45% na porcentagem 

dos profissionais que concordam totalmente com a obrigatoriedade da educação 

continuada para os contabilistas com registro de auditor independente revelando 

preocupações diante das expectativas do mercado de trabalho, porém nota-se 

também que 11% não concordam e nem discordam, e por fim 44% dos entrevistados 

afirmam que concordam parcialmente. Ressaltamos que a educação continuada 

para a profissão contábil é vista como um elemento principal, já tratando-se de 

obrigação, é encarado como desafio. 

O ESTUDO CUIDADOSO E TÉCNICO É CONDIÇÃO PRÉVIA FUNDAMENTAL 

PARA A APRESENTAÇÃO DE QUALQUER CONCLUSÃO, EIS QUE UMA 

FALHA, DEPENDENDO DAS PROPORÇÕES, PODE MACULAR TODA UMA 

CLASSE? 

 

 

Diante desta questão, 

temos um resultado de 56% 

dos trabalhadores da área 

contábil que concordam 

totalmente que um estudo 

cuidadoso e técnico é condição fundamental para qualquer conclusão de trabalho. 

Diante da mesma pergunta, obtivemos a porcentagem de 44% dos entrevistados 

que concordam parcialmente com esse método, não deixando de demonstrar que, 

mesmo com falhas dependendo das proporções atingidas pode macular uma classe, 

mas que independente de qualquer situação é sempre necessário o estudo, as 

informações adicionais e principalmente a atualização de conhecimentos.  

           
CONCLUSÃO: 

 

Ética é a ciência vinculada à julgamento de conduta e moral, sobre juízos de 

valores. O contador não deve abrir mão de certos princípios, como honestidade e a 

transparência. O problema é o que fazer para manter tais princípios, é necessário 

Concordo 
Totalmente  

56% 

Concordo 
parcialment

e 
44% 

Não 
Concordo 

Nem 
Discordo 

0% 

Discordo 
Parcialment

e 
0% 

Discordo 
Totalmente 

0% 

O estudo cuidadoso e técnico é condição prévia fundamental para a 
apresentação de qualquer conclusão, eis que uma falha, 

dependendo das proporções, pode macular toda uma classe ? 
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desenvolver uma boa estratégia para garantir a manutenção da ética, logo é 

diretamente ligado aos princípios morais da sociedade. 

Com base no trabalho apresentando podemos constatar a importância e 

relevância do Código de Ética na vida do Contador. O regulamento foi estabelecido 

para auxiliar e determinar a conduta  do contador no âmbito profissional, o código é 

base para condenações quanto a erros e negligências cometidas pelo profissional 

da área. a Visibilidade do regulamento é ampla,acessível a qualquer profissional e 

dever ser obrigatoriamente conhecido,cabe ao profissional da área atuar de forma 

correta, tendo como princípio o respeito ao regulamento e acatar as normas 

estabelecidas. 

  Entendemos que atualmente os profissionais tem conhecimento do 

regulamento, do que nele consta e de sua importância. A maior parte dos 

profissionais acata e segue as normas estabelecidas com consciência das 

penalidades caso não as siga, a credibilidade com seus clientes e a forma que é 

visto no mercado profissional. Conclui-se que o profissional contábil deve ter um 

comportamento ético e profissional inquestionável, saber manter sigilo, ter conduta 

pessoal, dignidade e honra, competência e serenidade para que proporcione ao 

usuário uma informação com segurança e confiabilidade que ele merece, são fatores 

condicionais do seu sucesso. 
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