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1. RESUMO 

O presente estudo aborda sobre os profissionais de contabilidade que atuam no 

município de Jales, se no desempenho de suas funções agem com ética profissional. 

Buscou-se com este trabalho demonstrar como os profissionais dos escritórios 

contábeis executam os serviços que são contratados, se trabalham de forma correta 

perante a legislação fiscal, previdenciária e trabalhista, se os seus valores prevalecem 

perante aos desafios do cenário econômico e sua postura ética perante a isso. O 

presente artigo desenvolveu-se através de pesquisa bibliográfica e de campo, tendo 

como principal ponto a Ética Profissional. Depois de um estudo bibliográfico, foi 

necessário fazer uma pesquisa de campo, para questionar e conversar com aqueles 

que atuam nos escritórios contábeis, para saber sobre a importância que dão a ética 

e o que pensam sobre isso, e a maioria diz que leva em consideração a ética ao agir, 

que seguem o  código por consciência ,  porém grande parte afirmou que em Jales o 

nível da ética é razoável e pensam que punições mais severas poderiam melhorar , e 

pensando nestes dados colhidos que foi sugerido algumas medidas para aperfeiçoar 

ainda mais a atuação ética neste município. 

 

 Palavras-chave: Profissionais de contabilidade. Ética profissional. Atuação 

profissional. 

 

2. INTRODUÇÃO  

Na esfera acadêmica muito se fala em moral e ética profissional, como os 

valores influenciam na maneira de agir, surgindo entre os pesquisadores o interesse 

de pesquisar como isso ocorre no ambiente em que estão inseridos. 

Além de ser abordado dentro da Universidade, nos noticiários e na mídia em 

geral também trata muito sobre ética, que é um tema que merece destaque 

principalmente no mundo atual, onde as pessoas se preocupam demais no ter e poder 

e muitas vezes se esquecem de ter a boa conduta e pensar no próximo, despertando 

ainda mais o interesse de saber sobre esse assunto nas proximidades, no lugar que 

pretendem trabalhar futuramente. 

O ramo contábil vem se destacando cada vez mais, as pessoas estão 

percebendo como é fundamental a atuação dos profissionais desta área e a 

importância que eles fazem diante do cenário econômico atual. E é diante desse 



 

 

reconhecimento, que profissionais contábeis estão aumentando, crescendo também 

os números de escritórios, como se pode perceber no município de Jales. 

Sendo assim, diante das situações decorrente principalmente dos desafios da 

competitividade do mercado, onde se tem diversos escritórios contábeis, como ocorre 

em Jales, este estudo buscou responder se os profissionais dos escritórios contábeis 

deste município atuam com ética no desempenho de suas funções. 

 

3. OBJETIVOS 

Tem como objetivo principal elaborar uma pesquisa para interessados na área 

contábil de Jales, para que possam saber como está a atuação perante a ética, 

demonstrar se os profissionais dos escritórios de contabilidade no desempenho de 

suas funções atuam com ética profissional. Pretende-se que os resultados aqui 

alcançados cheguem até mesmo aos órgãos fiscalizadores, não para punição, mas 

para que aumente a fiscalização, buscando dignificar e valorizar a profissão. Depois 

de conceituar sobre ética profissional contábil, buscou-se verificar como está o 

conhecimento dos profissionais a respeito da ética e analisar como agem perante aos 

desafios do mercado atual. 

4. METODOLOGIA 

A palavra Metodologia, deriva de método, que no Latim é “methodus” que 

significa “caminho ou a via para a realização de algo”.Em conformidade com isso, 

Lakatos e Marconi (2008, p.83) definem: 

Método é o conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com 
maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – 
conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser 
seguido, detectando erros e auxiliando decisões do cientista. 

 Assim, entende-se que a Metodologia é o estudo dos métodos, é o conjunto 

de procedimentos colocado para o pesquisador como possibilidades de atingir o 

objetivo, fazendo com que este encontre e opte por aqueles que melhor se adeque a 

sua pesquisa, permitindo economia de tempo e transmissão racional do 

conhecimento. 

Este artigo quanto à forma de abordagem é qualitativo e quantitativo, pois 

além de usar dados bibliográficos, dados secundários, obteve-se dados colhidos pelos 

questionários, que foram representados quantitativamente (foi traduzido o fenômeno 



 

 

em números), para depois serem analisados com pesquisas em artigos, revistas, 

livros ou internet (qualitativo). 

Por meio da aplicação do questionário, é observado cada elemento para 

depois generalizar, método este conhecido como Indutivo. Assim como afirma Gil em 

seu livro “Como elaborar projetos de pesquisa” 

As pesquisas deste tipo se caracterizam pela interrogação direta das 
pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, 
procede-se a solicitação de informações a um grupo significativo de 
pessoas acerca do problema estudado para em seguida, mediante 
análise quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos 
dados coletados. (GIL, 1996, p.56) 
 

A pesquisa tem como universo estudado os profissionais que atuam na área 

contábil dos escritórios de Jales, definido assim conforme necessidade dos 

pesquisadores de saber como está o mercado de sua área em um ambiente próximo 

e lugar escolhido para trabalhar, a cidade de Jales.   

Segundo Gil: 

                                     De modo geral, os levantamentos abrangem um universo de 
elementos tão grande que se torna impossível considera-los em sua 
totalidade. Por essa razão, o mais frequente é trabalhar com amostra, 
ou seja, com uma pequena parte dos elementos que compõem o 
universo. (GIL, 2009, p.121) 

 
Neste Universo, para a amostragem foram escolhidos aleatoriamente a 

quantidade de funcionários por escritório, e os escritórios por sorteio, foi feito dessa 

maneira para ter uma sistemática racional adequada, e a produção da inferência com 

eficiência. 

Este artigo também visa gerar conhecimentos para aplicação pratica, 

solucionar problema, para que ao lerem empresários ou outros profissionais tomem 

por base o que aqui foi relatado e estudado para pensarem antes de agir, para que 

tomem decisões baseando-se na pesquisa, sendo assim de natureza aplicada. 

Quanto aos fins é caracterizado em explicativo, pois além de descrever como 

profissionais contábeis estão agindo, busca entender as causas.   

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. A relação entre moral e ética. 

O modo de ser de um indivíduo vai se formando a medida que vai se 

envolvendo com outras pessoas e participando de grupos. O caráter é formado desde 

que a pessoa nasce, desde o primeiro grupo que é a família. O convívio com os grupos 



 

 

que posteriormente vai participando, formula o jeito de ser e agir, e isso que influencia 

e muito em suas atitudes e decisões. 

Essa característica de relativo a costumes dos grupos de convivência, é que 

fundamenta a Moral, verifica-se na própria palavra, assim como Helton Japiassú e 

Danilo Marcondes (1996) tratam no seu Dicionário de Filosofia, o termo Moral vem do 

latim morales, “relativo aos costumes”. 

A moral portanto, são os valores que regem a ação humana, são costumes e 

normas de um determinado grupo social para organizá-lo. É determinado, mas 

geralmente é algo que não está escrito. Esse conjunto de valores instituídos para 

melhorar a convivência, diferencia de um lugar para outro. 

Complementando com isso, ainda no conceito de Japiassú e Marcondes 

(1996), é tratado que a moral diz respeito aos costumes, valores e normas de conduta 

específicas de uma sociedade ou cultura. 

Partindo das imposições da moral que surge a ética, como uma reflexão crítica 

da moral. Assim como no conceito do dicionário de Japiassú e Marcondes : 

                                         Ética (gr. ethike, de ethikós: que diz respeito aos costumes). Parte da 
filosofia prática que tem por objetivo elaborar uma reflexão sobre os 
problemas fundamentais da moral (finalidade e sentido da vida 
humana, os fundamentos da obrigação e do dever, natureza do bem 
e do mal, o valor da consciência moral etc.), mas fundada num estudo 
metafísico do conjunto das regras de conduta consideradas como 
universalmente válidas(..). (JAPIASSÚ E MARCONDES, p.93, 2006) 

 

A reflexão ética, questiona o que é normatizado pela moral, reflete as regras 

morais para garantir o bem comum. É a própria reflexão do que pode ou não fazer 

levando em consideração o próximo também, é sinônimo de justiça e equilíbrio nos 

valores, é aquilo que coloca limite nas escolhas, que até poderia fazer, mas não deve. 

É respeitar a lei, fazer as coisas pensando nos outros, trabalhar de maneira que não 

prejudique ninguém. É assumir responsabilidade com o próximo. 

 

5.2. Ética Profissional Contábil 

A ética não é necessariamente normativa, mas há casos que devem ser 

estabelecidas em formas de regras, como no caso da Ética Profissional. Neste caso, 

é estabelecido normas para regularizar a conduta dos indivíduos de uma determinada 

categoria, os valores foram transformados em regras.  

Há profissões que tem Código de Ética, que regulariza as ações dos 

profissionais, como é o caso dos profissionais contábeis. Neste, é determinado como 



 

 

deve ser o comportamento do indivíduo como um ser social, como que deve ser a 

postura correta, o que deveria ser natural, algo que fizesse por consciência e não 

obrigatoriedade. 

Foi em Belo Horizonte, em 1950, no V Congresso Brasileiro de Contabilidade 

que surgiu o Código de ética do contabilista brasileiro, sento efetivado apenas em 

1970, com a Resolução CFC n° 290/70. Depois, em 1996, surgiu a resolução presente 

nos dias atuais, a Resolução CFC n° 803/96 

A profissão que é regulamentada como contador e advogado, têm um 

Conselho/Ordem para a fiscalização do seu exercício, para que os usuários de seus 

trabalhos tenham qualidade e confiabilidade naquilo que lhe for prestado, servindo 

como uma proteção contra profissionais desqualificados ou antiéticos. 

O artigo 13, Resolução n.º 803/96 do Conselho Federal de Contabilidade, diz 

o seguinte:  

Art. 13. O julgamento das questões relacionadas à transgressão de preceitos 
do Código de Ética incumbe, originariamente, aos Conselhos Regionais de 
Contabilidade, que funcionarão como Tribunais Regionais de Ética e 
Disciplina, facultado recurso dotado de efeito suspensivo, interposto no prazo 
de quinze dias para o Conselho Federal de Contabilidade em sua condição 
de Tribunal Superior de Ética e Disciplina. 

Os Conselhos Regionais de Contabilidade possuem um Departamento de 

Fiscalização, e caso for infringido o Código de Ética, a atitude do infrator vai ser 

analisada e julgada pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho Regional de 

Contabilidade e depois da decisão tomada, o processo e sua decisão vai ser 

homologada pelo Tribunal Regional de Ética e Disciplina (TRED) do CRC para manter 

reformada decisão da Câmara. Caso tenha necessidade de entrar com recurso, o 

contabilista penalizado vai procurar o Tribunal Superior de Ética e Disciplina (TSED) 

do Conselho Federal de Contabilidade, que vai analisar o seu recurso, juntamente 

com a decisão do TRED, e este por sua vez poderá manter ou reformar. 

Sendo assim, percebe-se que existem meios para que o comportamento ideal 

dos profissionais contábeis sejam seguidos, que se não for por vontade própria, por 

ser uma pessoa virtuosa, e que no decorrer de sua vida e nos grupos a que pertence 

teve um a boa base que o ensinou a agir de maneira correta, deverá ser obrigado a 

agir corretamente, adotar o comportamento ideal, para o bem comum, e que caso não 

for cumprido terá punições, já que há pessoas trabalhando para evitar o caos, há 

órgãos fiscalizadores para esse fim.  

 



 

 

6. RESULTADO 

O município de Jales é localizado no noroeste paulista e possui 

aproximadamente 48.724 habitantes e uma área de 368,574 Km² segundo a última 

estimativa divulgada pelo IBGE (2015). Os moradores dos municípios que fazem 

divisa com Jales se deslocam para buscar algo que não possui em suas cidades ou 

há poucas opções, como é o caso de escritórios de Contabilidade.  

Atualmente a cidade possui escritórios renomados, que possuem 

reconhecimento na região, que estão sempre na busca de novos clientes, querendo 

manter os seus e lutando para aumentar a clientela. E é esse cenário o universo 

estudado nesta pesquisa, onde foram distribuídos cem questionários a respeito da 

ética contábil. 

Depois que os pesquisadores saíram para aplicarem os questionários, com 

os dados obtidos categorizados sob a forma de gráficos, foram analisados e aqui 

relatado os resultados. 

A maioria dos entrevistados possui entre 17 e 34 anos, no qual 45% de 17 a 

25 anos e 37% de 26 a 34 anos.  

Para saber como está o conhecimento dos profissionais a respeito da Ética, 

foi questionado qual o grau de conhecimento do Código de Ética, 71 % responderam 

que é médio, 18% baixo, 11 % responderam que é alto e 0 % não conhecia. Sendo 

assim grande parte sabe a respeito do código de ética, mesmo aqueles que tem um 

conhecimento mais baixo, trabalham com pessoas que tem um conhecimento mais 

alto, o que impediria de fazer algo antiético por desconhecimento do que é ilegal. 

Pode-se comprovar isso quando foi questionado se já agiu de forma antiética, onde 

77% dos entrevistados responderam que nunca agiram de forma antiética, os que 

agiram teve outras causas, e não por desconhecimento. 

Ainda com a intenção de saber sobre o conhecimento a respeito da Ética, 

perguntou-se aos entrevistados onde teve o primeiro conhecimento da existência do 

Código de Ética, 60 % responderam que foi no meio acadêmico, 29% no trabalho e o 

restante assinalaram “Outros” e responderam, mídias em geral (internet e televisão). 

Sendo assim, a maioria obteve informações sobre isso nos meios acadêmicos, e nem 

por isso são todos que possuem um conhecimento alto (em comparação com o gráfico 

do nível de conhecimento). A porcentagem de que obtiveram o conhecimento na 

formação acadêmica é bem maior do que aqueles que possuem nível de 



 

 

conhecimento alto. Assim entende-se que o nível de conhecimento das normas éticas 

está bom, independente de qual seja primeiro contato com o tema. 

Para analisar como agem perante aos desafios do mercado atual, foi 

questionado se o código de ética influencia a tomada de decisões, e quase 100% 

(94%) responderam que sim. Sendo assim, os profissionais têm em mente que 

devem pensar nas normas éticas na pratica do exercício. 

Na cidade de Jales, seguem as normas, e o mais importante que não é por 

obrigação, é por consciência e princípios morais. Comprova-se isso quando 

questionado o que levam a agir eticamente no ambiente de trabalho, 87% dos 

entrevistados responderam que é por consciência e princípios morais, contra 11% 

por Punições, 1% interesse e 1% outros. 

Depois de questões voltadas para o próprio indivíduo, foram elaboradas 

questões a respeito do mercado contábil, da visão do profissional perante terceiros, 

sobre os serviços prestados fora do contrato, para saber como pensam em relação ao 

próximo e Jales como um todo. 

Quando questionados se agiram de forma antiética, 77% disseram que nunca, 

porém quando indagados sobre a atuação do colega de classe, principalmente os 

concorrentes, 56% acreditam haver concorrência desleal. É possível neste caso, 

identificar crença em ações desleais perante aos concorrentes. 

Depois de perguntar se foi pedido para avaliarem a conduta dos profissionais 

como um todo (Figura 1) e contra quem é mais praticado atos antiéticos (Figura 2), os 

resultados estão abaixo: 

Fig.1 Avaliação da conduta ética dos      Fig. 2 - Agentes que os profissionais mais agem                                                               
profissionais contábeis de Jales     de maneira antiética 

 
Fonte: Pesquisa de campo -  2016     Fonte: Pesquisa de campo -  2016 

56%

9%

17%

5%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

20% 17%

63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%



 

 

 Logo tem se um conhecimento sobre as normas, agem por consciência, 

atuam com ética profissional, e a maioria classifica a conduta ética dos profissionais 

contábeis de Jales como razoável, o que verifica é a postura diante do concorrente, 

aos colegas da categoria.  

Em rigor, Antônio Lopes de Sá (2010), no seu livro Ética profissional, faz uma 

referência ao pensamento de Thomas Hobbes, que dizia sobre a existência de três 

causas fundamentais da discórdia entre os participantes de um grupo: “Primeiro a 

competição; segundo a desconfiança; e terceiro, a glória”. E é isso que ocorre neste 

universo, a discórdia advém da competição. 

Assim sugere-se uma melhor união entre a classe contábil, que possam 

confiar um nos outros, e que ao invés de desconfiarem, que se unem para uma 

valorização da classe, não deixar que clientes ou ordens de qualquer outra pessoa 

possam desunir e desvalorizar a classe contábil. O que pode perceber com o 

questionário é que está tudo bem em respeito a conhecimento, cumprimento, o que 

percebe é a falta de união da classe, afinal o concorrente também é próximo, deve-se 

atuar pensando não só para o seu bem, para o bem de seu escritório mais para toda 

a classe. 

Como já relatado, a maioria nunca praticou atos antiéticos, quando 

perguntado de si, mas foi questionado se já recebeu propostas que havia fraude ou 

atos antiéticos, 49% responderam que nunca recebeu esse tipo de ordem, 45% 

responderam que já recebeu, porém não praticou, e 6% disseram que praticaram o 

ato mesmo sabendo das punições, contra a vontade, apenas para obedecer ordens. 

Assim o livre arbítrio existe, mas na realidade, para alguns não tem efeito, pois 

embora há a liberdade de escolha, a sociedade “barra”, as pessoas são aprisionadas 

pela própria sociedade que vive. Ás vezes até querem praticar o correto, mas ainda 

há aqueles que fazem por medo, para obedecer a ordens, mesmo que seja uma 

minoria. Assim com Lopes de Sá (2010) defende em seu livro Ética Profissional, o 

meio em que se vive influencia a consciência, necessário sendo um esforço para 

conviver em todas as esferas, porém não deve deixar que isso interfira no caráter. 

Foi questionado também sobre a denúncia, se denunciaria um caso de ato 

antiético, e as respostas foram as seguintes: 26% disseram que denunciariam sim, 

sem dúvidas, 30% disseram que não, que não envolveria, 6% Não, pois isso acabaria 

atingindo eles mesmos e 38% Sim, mas só se denúncia pudesse ser de forma 

anônima. 



 

 

Embora há quem denunciaria, sem nada que impediria, o porcentual maior é 

daqueles que apenas denunciaria se fosse de forma anônima, o que atualmente não 

é possível. Ás vezes o profissional até sabe de algo que ocorre de maneira ilegal, mais 

não denunciam por medo de ser atingido, ou prejudicado. Fica aqui estabelecido uma 

sugestão, para que fosse melhorado os meios de denúncia e que não fosse obrigatório 

a identificação, porque por mais seguro que seja, o indivíduo tem receio de se 

identificar. 

Quando questionado se as normas existentes no Código de Ética são 

suficientes para nortear o exercício da profissão, os resultados foram equilibrados, 

51% disse que sim e 49% disse que não. 

Isso por que as leis em geral (fiscal, previdenciária e trabalhista), definem 

como devem ser realizadas as atividades, o que pode ou não fazer. É determinado 

como agir, porém cada pessoa com seus valores e sua personalidade, vai decidir se 

seguirá o que é certo ou fará o que quer mesmo, independente de ter lei, punição, vai 

se arriscar e seguir conforme sua vontade.  

Porém quando questionado se punições mais rígidas fariam profissionais 

atuarem mais corretamente e eticamente, 80% respondeu que sim. 

Portanto a Ética no município de Jales não é tão ruim como acontece nos 

noticiários, os próprios profissionais tratam como razoável, porém pode melhorar com 

punições mais severas, como opina a maioria. Isso serviria não somente para este 

município, mais para toda a classe contábil. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As pessoas têm costumes que nem sempre são aplicados em todos os 

grupos, e certos atos, podem prejudicar não a si, mais como outras pessoas. Por isso 

a necessidade de pensar sempre antes de agir, fazer uma reflexão ética. Na área 

profissional, especificamente a contábil, foi necessária a criação de normas de 

conduta, o Código de Ética Contábil, com a imposição do que é errado, e sancionando 

aqueles que descumpre e não respeita o bem comum. Se não respeitam por bem, 

respeitam por ter as consequências previstas em lei. 

Para quem tem interesse de saber como está a atuação em relação a Ética 

nos Escritórios de Jales, está razoavelmente ética, o que está um pouco insatisfatório 

é a contribuição de um profissional perante a outro, a união da classe contábil. De 



 

 

modo geral seguem as leis, agem com ética, pensam no “próximo” ao tomar decisões 

(clientes, fisco), porém perante aos outros profissionais que há a desconfiança, 

pensam que o outro não é antiético e com essa visão pessimista, referente aos 

concorrentes, acabam por erroneamente agindo errado.  

Se os resultados deste estudo chegar a órgãos fiscalizadores, não há nada 

do que punir, apenas sugestões dadas pelos próprios profissionais, como por exemplo 

a denúncia anônima, o que poderia auxiliar a fiscalização e consequentemente 

valorizar a profissão.  

E perante aos desafios do mercado atual, devem continuar mantendo a ética, 

porém ressalta-se que devem confiar mais em seus colegas da categoria, devem unir-

se e não deixar que nada e ninguém desqualifique a profissão, lutando para manter a 

dignidade da área e buscar sempre a valorização. 
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