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RESUMO 

 

 

Introdução:A ética profissional é um comportamento do ser humano, que varia entre 

diversas culturas e valores e sua filosofia aplicada é valorizada na conduta humana de 

cada profissional. Ética delimita cada decisão tomada pelos profissionais, para que ela 

seja a melhor e mais correta possível, obtendo sucesso e valorização. O profissional 

contábil tem seus princípios básicos de ética a serem seguidos, como: responsabilidade, 

veracidade e honestidade, o que dá à sua rotina mais clareza e torna seu trabalho mais 

valorizado no mercado. Objetivo: Portanto este trabalho tem como objetivo mostrar a 

importância da Ética no ambiente contábil e perante a sociedade, para um bom 

desenvolvimento das atividades e um bom relacionamento com seus clientes, com o 

fisco e com os colaboradores. Materiais e Métodos: Para isso, o trabalho será 

desenvolvido por pesquisa qualitativa focando no objetivo individual do profissional. E 

para melhor compreensão, desse objetivo a pesquisa irá relatar como vem sendo 

desenvolvida a ética no dia a dia dos contadores, por meio de um questionário aplicado, 

para subsidiar dados mais precisos transformando as respostas em gráficos para 

verificar a variação de cada respostas e por fim obter os resultados.Resultados: 

Conforme foi aplicada a pesquisa os resultados foram alcançados através do 

questionário, analisando cada pergunta, mostrando que a ética é necessária no dia a dia 

do contador.Conclusão: Conclui-se que ética no ambiente de trabalho dos Contadores é 

de extrema importância para valorização de seu serviço é da sua profissão, fidelizando 

seus clientes e aumentando o nível de satisfação em geral. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 

Os conceitos de Ética na realidade são fáceis de aplicar, mas com a dificuldade 

em função de diversas culturas e valores que a filosofia aplica na conduta humana. Ética 

profissional tem por si normas para serem cumpridas nas profissões para delimitar o que 

é errado ou certo no dia a dia do profissional e fazer com que os efeitos produzidos 

sobre os outros sirvam de reflexão para o conjunto e estabeleçam as decisões morais 

com seus verdadeiros princípios e valores. 

Este trabalho terá como abrangência a ética na rotina do profissional contábil 

que por sua vez tem a responsabilidade de trazer informações e aplicar os princípios 

básicos da ética no seu cotidiano formalizando seus dados com veracidade e 

honestidade. 

É fato que alguns problemas são enfrentados no contexto da contabilidade como 

os escândalos por falta de ética dos contadores. Portanto verificamos qual o nível de 

importância tem a ética profissional contábil, baseado em profissionais do município de 

Patrocínio Minas Gerais. Quando a ética não é aplicada nas empresas a imagem do 

contador é prejudicada, bem como, seus serviços serão mal executados e o resultado 

final não será condizente com a realidade contábil.  

A ética e seus sinônimos como o bom, o certo, fazem com que o profissional 

desenvolva melhor suas habilidades nas atividades. Para o contador que é um prestador 

de serviços deve-se preocupar consideravelmente com sua imagem. Para tal ele deve 

seguir o Código de Ética Contábil, pois somente terá valor seu trabalho se ele cumprir 

com princípios básicos. 

A ética baseia-se em uma filosofia de valores compatíveis com a 

natureza e o fim de todo ser humano, pois isso, “o agir” da 

pessoa humana está condicionado a duas premissas consideradas 

básicas pela ética: é o que “é o homem e para que vive”, logo 

toda capacitação cientifica ou técnica precisa estar em conexão 

com os princípios essências da ética (MOTTA, 1984, p.69) 

 

Este trabalho se justifica diante da importância do conhecimento e cumprimento 

da ética na profissão do contador, que tem o objetivo de mostrar sua relevância no meio 

social, que está cada dia mais concorrido e competitivo. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 

 O objetivo geral desse trabalho será mostrar como a Ética Contábil influencia no 

ambiente de trabalho dos contadores da cidade de Patrocínio/MG.  

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Os objetivos específicos serão: 

 Apontar a importância dos procedimentos éticos no exercício da profissão 

contábil. 

 Identificar os aspectos mais relevantes da ética profissional aplicáveis ao 

profissional da contabilidade. 

 Analisar as consequências do descumprimento das normas éticas e quais suas 

penalidades. 

 Realizar uma pesquisa de campo com contadores. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

 

ÉTICA CONTÁBIL E SUA INFLUÊNCIA NO AMBIENTE DE 

TRABALHO DOS CONTADORES DE PATROCÍNIO/MG 
 

 

PAULO EUSTAQUIO DA SILVA1 

LORENA CRISTINA FERREIRA2 

 

 

RESUMO 

 

 

Introdução:A ética profissional é um comportamento do ser humano, que varia entre 

diversas culturas e valores e sua filosofia aplicada é valorizada na conduta humana de 

cada profissional. Ética delimita cada decisão tomada pelos profissionais, para que ela 

seja a melhor e mais correta possível, obtendo sucesso e valorização. O profissional 

contábil tem seus princípios básicos de ética a serem seguidos, como: responsabilidade, 

veracidade e honestidade, o que dá à sua rotina mais clareza e torna seu trabalho mais 

valorizado no mercado. Objetivo: Portanto este trabalho tem como objetivo mostrar a 

importância da Ética no ambiente contábil e perante a sociedade, para um bom 

desenvolvimento das atividades e um bom relacionamento com seus clientes, com o 

fisco e com os colaboradores. Materiais e Métodos: Para isso, o trabalho será 

desenvolvido por pesquisa qualitativa focando no objetivo individual do profissional. E 

para melhor compreensão, desse objetivo a pesquisa irá relatar como vem sendo 

desenvolvida a ética no dia a dia dos contadores, por meio de um questionário aplicado, 

para subsidiar dados mais precisos transformando as respostas em gráficos para 

verificar a variação de cada respostas e por fim obter os resultados.Resultados: 

Conforme foi aplicada a pesquisa os resultados foram alcançados através do 

questionário, analisando cada pergunta, mostrando que a ética é necessária no dia a dia 

do contador.Conclusão: Conclui-se que ética no ambiente de trabalho dos Contadores é 

de extrema importância para valorização de seu serviço é da sua profissão, fidelizando 

seus clientes e aumentando o nível de satisfação em geral. 

 

Palavras-chave: Veracidade, qualitativa, valores,contábeis, ética. 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Introduction: Professional ethics is a behavior of the human being, which varies 

between diverse cultures and values and its applied philosophy is valued in the human 

                                                 
1Professor Orientador. Especialista e Docente do Curso de Graduação em Ciências Contábeis do 

UNICERP; 
2Discente do curso de Ciências Contábeis do UNICERP; 
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conduct of each professional. Ethics delimits every decision made by professionals, so 

that it is the best and the most correct, achieving success and appreciation. The 

accounting professional has his basic principles of ethics to be followed, such as: 

responsibility, truthfulness and honesty, which gives his routine more clarity and makes 

his work more valued in the market. Objective: The purpose of this paper is to show the 

importance of Ethics in the accounting environment and to society, for a good 

development of activities and a good relationship with its clients, the tax authorities and 

employees. Materials and Methods: For this, the work will be developed by 

qualitative research focusing on the individual objective of the professional. And for a 

better understanding, from this objective the research will report how ethics has been 

developed in the day-to-day accountants, through an applied questionnaire, to subsidize 

more precise data transforming the answers in graphs to verify the variation of each 

answers and by In order to obtain the results. Results: As the research was applied the 

results were reached through the questionnaire, analyzing each question, showing that 

ethics is necessary in the day to day of the accountant. Conclusion: It is concluded that 

ethics in the work environment of the Accountants is of extreme importance for valuing 

your service is your profession, loyalty your customers and increasing the level of 

overall satisfaction. 

 
 

Key words: Veracity, qualitative, values, accounting, ethics. 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os conceitos de Ética na realidade são fáceis de aplicar, mas com a dificuldade 

em função de diversas culturas e valores que a filosofia aplica na conduta humana. Ética 

profissional tem por si normas para serem cumpridas nas profissões para delimitar o que 

é errado ou certo no dia a dia do profissional e fazer com que os efeitos produzidos 

sobre os outros sirvam de reflexão para o conjunto e estabeleçam as decisões morais 

com seus verdadeiros princípios e valores. 

Este trabalho terá como abrangência a ética na rotina do profissional contábil 

que por sua vez tem a responsabilidade de trazer informações e aplicar os princípios 

básicos da ética no seu cotidiano formalizando seus dados com veracidade e 

honestidade. Justificando diante da importância do conhecimento e cumprimento da 

ética na profissão do contador, que tem o objetivo de mostrar sua relevância no meio 

social, que está cada dia mais concorrido e competitivo. 

Todo o profissional da área contábil tem o objetivo de satisfazer seus clientes, 

aperfeiçoar suas práticas, manter-se informado das novas leis, e não deixar que o lugar 

importante ocupado pelo contador na vida das pessoas venha a se tornar sem valor.O 

objetivo geral deste trabalho será mostrar como a Ética Contábil influencia no ambiente 



12 

 

de trabalho dos contadores da cidade de Patrocínio/MGe os objetivos específicos, serão: 

apontar a importância dos procedimentos éticos no exercício da profissão contábil, 

identificar os aspectos mais relevantes da ética profissional aplicáveis ao profissional da 

contabilidade, analisar as consequências do descumprimento das normas éticas e quais 

suas penalidades e por fim realizar uma pesquisa de campo com os contadores para 

chegar em um resultado mais preciso. 

É fato que alguns problemas são enfrentados no contexto da contabilidade como 

os escândalos por falta de ética dos contadores. Portanto verificamos qual o nível de 

importância tem a ética profissional contábil, baseado em profissionais do município de 

Patrocínio Minas Gerais. Quando a ética não é aplicada nas empresas a imagem do 

contador será prejudicada, bem como, seus serviços serão mal executados e o resultado 

final não será condizente com a realidade contábil.  

A ética e seus sinônimos como o bom, o certo, fazem com que o profissional 

desenvolva melhor suas habilidades nas atividades. Para o contador que é um prestador 

de serviços deve-se preocupar consideravelmente com sua imagem. Para tal ele deve 

seguir o Código de Ética Contábil, pois somente terá valor o seu trabalho se ele cumprir 

com princípios básicos. 

 

3.2 MATERIAL E METODOS 

 

 

3.2.1 Tipo de pesquisa 

  

 Este trabalho será realizado por pesquisa qualitativa, é ummétodo de análise 

científica que se foca no caráter individual do objetivo analisado, por este meio de 

pesquisa as respostas são objetivas e descritivas, com o propósito de compreender o 

comportamento do grupo alvo. 

Por outro lado, as metodologias qualitativas, que se baseiam na especificidade 

do objeto das ciências sociais, com características diferentes do objeto das ciências 

exatas, valorizam as manifestações subjetivas e comportamentais para a compreensão 

dos fenômenos (Azevedo & Azevedo, 1994 p. 29).Possibilitando assim, a sua maior 

compreensão e classificação dos aspectos obtidos pela aplicação do questionário como 

sendo um dos instrumentos de coleta de dados da metodologia qualitativa para melhor 

obter informações precisas e assim um bom entendimento para todos. 
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3.2.2 Tipo de pesquisa quanto aosobjetivos 

 

 

Quanto aos objetivos a pesquisa será descritiva, pois se pretende descrever uma 

amostra de população específica, para relatar como a ética vem sendo aplicada no dia a 

dia dos contadores. 

3.2.3 Tipo de pesquisa quanto aosprocedimentos 

 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa a ser desenvolvida será um estudo de 

caso. Gil (1999) ressalta que o elemento mais importante para identificação de um 

delineamento é o procedimento que será escolhido. 

Será um levantamento de dados, feito por questionário, levantando dados de 

como a ética está sendo aplicada no cotidiano dos contadores, mostrando os benefícios 

que ela traz e também os problemas gerados pela falta de ética no ambiente de trabalho 

contábil. 

 

3.2.4 Tipo de pesquisa quanto à abordagem doproblema 

 

 

Em relação à abordagem do problema, a pesquisa será qualitativa pois irá 

explorar e traduzir as opiniões obtidas em relatórios, para então obter os dados e por fim 

chegar na conclusão do questionário aplicado. 

Bogdan e Biklen (1994) caracterizam a pesquisa qualitativa como sendo uma 

fontedireta de dados no ambiente natural, constituindo-se o pesquisador no instrumento 

principal. 

 

3.2.5 Local doestudo 

 

 A presente pesquisa será realizadacom contadores associados pelo sindicato dos 

contabilistas de Patrocínio/MG. Será aplicado o questionário em seus respectivos locais 

de trabalho para funcionários com o registro no CRC,e assim complementando o estudo 

bibliográfico que dará mais fundamento a esta pesquisa. 

 

3.2.6 População eamostra 

 

 

Na presente pesquisa será utilizada a amostragem pelo método descritivo, 



14 

 

utilizando questionário para melhor interpretação dos dados colhidos.Para Gil (1991), 

essa modalidade de pesquisa proporciona umamaior familiaridade com o problema a ser 

estudado, visando a torná-lo mais explícito ou atémesmo construir hipóteses sobre a sua 

formulação.  

Escolheu-se o município de Patrocíniono estado de Minas Gerais, considerando 

que dentro da microrregião há a existência da Associação dos Contabilistas, com 62 

contadores associados que se enquadrou nesta pesquisa, que por fim foi retirado uma 

amostragem de 30%, totalizando 18 questionários aplicados para melhor compreensão 

do trabalho. 

 

3.2.7 Técnicas de coleta e obtenção dosdados 

 

 

 Para que se alcancem os objetivos propostos neste estudo, o instrumento de 

coleta de dados escolhido para ir a campo em busca da resolução do problema foi o 

questionário. Será elaborado o questionário e aplicado para ter mais precisão nas 

informações colhidas e estruturar de modo correto o contexto da temática. Será 

aplicado em uma amostragem de contadores registrados na associação dos 

contabilistas da cidade de Patrocínio no estado de Minas Gerais. 

 

 

3.2.8 Técnicas de análise e tratamento dosdados 

 

 

 Os dados serão coletados e analisados, visando entender o nível de conhecimento e 

aplicação das normas e conceitos fundamentais do código de ética dos contadores. As 

repostas serão otimizadas e a partir da compreensão de cada participante, serãoobservadas 

as variações de cada resposta para uma melhor compreensão. Após esse processo, os 

resultados serão ilustrados por gráficos,identificando o resultado e assim atribuído a 

significação da pesquisa. 
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3.3RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 

3.3.1 Conceito de Ética  

 

 

A ética origina-se do grego ethos, significado hábitos e costumes. Ética é um 

grupo de valores que orientam a conduta humana na sociedade, para se viver bem, 

respeitando as culturas e valores das tradições de cada ser humano, para que haja 

equilíbrio para bom funcionamento social.   

Ética é um comportamento humano individual e social, que é absolutamente 

importante em todas as áreas, relaciona-se nas culturas nas estruturas familiar, dentro 

das empresas, e com isso observa-se o comportamento de cada ser humano que não se 

limita para alcançar seus objetivos e por isso muitos não entendem o princípio real da 

ética.   “A ética é daquelas coisas que todo mundo sabe o que é, mas não são fáceis de 

explicar, quando alguém pergunta” (VALLS, 1993, p. 7) 

Segundo Lisboa (1997, p.23) 

Ética pessoal e normalmente aplicada em referência aos princípios de 

conduta das pessoas em geral. No mesmo sentido, a expressão ética 

profissional serve como profissão indicativo do conjunto de normas 

que baliza a conduta dos integrantes de determinada.  

 

O assunto ético é abordado diariamente pelas pessoas, pois os grupos da 

sociedade enfrentam vários desafios evidentes no comportamento entre as pessoas, na 

busca desenfreada de ter seus objetivos alcançados sem respeitar os seus semelhantes, e 

em ética é necessário o respeito e o amor ao próximo para se viver bem. 

Ainda de acordo com Lisboa (1997 p.23), Ética é o “ramo da filosofia que lida 

com o moralmente bom ou mau, certo ou errado”. Pode ser da índole pessoal ou 

profissional.  Com isso tem que se observar os princípios básicos da ética para se ter um 

bom convívio no meio social que são necessários no dia a dia. 

 

 

3.3.2 Ética e Moral 

 
 

Segundo Lisboa (1997, p.27) “As normas morais são padrões de comportamento 

que proíbem ou sancionam certas atitudes individuais. Exemplos de normas morais são 

proibição do falso testemunho, roubo, agressão, etc.” 
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Os termos éticos e morais vêm de julgamentos normativos que expressam 

valores da conduta humana, a ética questiona o que é certo, errado, bom ou o mal, e a 

moral avalia o comportamento as atitudes da sociedade ou de cada indivíduo. 

Para Lisboa (1997, p.24) “A ética como expressão única do pensamento correto, 

conduz a idéia da universalidade moral, ou ainda, a forma ideal universal do 

comportamento humano, expressa em princípios válidos para todo pensamento normal e 

sadio”. 

Ainda de acordo com Lisboa (1997 p.24) “Moral, como sinônimo de ética, pode 

ser conceituada como o conjunto das normas que, determinado meio, granjeiam a 

aprovação para comportamento dos homens.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Portanto a ética e a moralidade são seguidas pelos indivíduos e a sociedade de 

forma que eles compreendem, pensam e acham que é correto fazer, ou que são 

obrigados a seguir. (LISBOA, 1997) 

Adolfo Sanches Vásquez define a moral como sendo: 

Ciência que cuida dos problemas que se apresentam nas relações 

afetivas, reais, entre os indivíduos ou quando se julgam certas 

decisões e ações dos mesmos. Mas trata-se de problemas cuja solução 

não concerne somente à pessoa que os propõe, mas também a outras 

pessoas que sofrerão as consequências da sua decisão e da sua ação. 

(VÁSQUEZ, 1998, p. 13). 

 

 A ética trata-se a expressão do que o ramo da ciência visa averiguar os códigos 

e valores morais nos quais as populações são submetidas, bem como as ações 

individuaissegundo a moral introduzida em determinada sociedade, ao longo da história. 

Sendo assim, que a Moral e a Ética se relacionam entre pessoas e no meio social. 

 

 

3.3.3 Problemas Morais e Éticos 

 
 

Os conflitos de interesses pessoais levam as pessoas envolvidas a pensar o que é 

certo, o errado, o justo, o ruim, o bom, etc. Comportamentos que podem afetar a si 

mesmo ou em quem tomou a decisão, comportamentos empregados pelas pessoas 

individualmente ou pelas sociedades, que podem trazer danos pra si mesmo ou para 

todo o conjunto. 

Ainda que o ser humano está obrigado a viver em sociedade, a convivência entre 

eles não favorece a todos, quanto maiores os interesses maiores os conflitos, pois cada 

indivíduo tem condições de vida diferentes e isso torna os comportamentos entre si 
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diferentes, comparando e envolvendo a vida pessoal de forma ultrapassada, deixando a 

desejar no caráter de cada um. 

Lisboa (1997, p.20) afirma que:  
A perseguição de objetivos diferentes por parte de pessoas que se 

comportam de maneira desigual, isto é, a busca de interesses distintos, 

intra e intersociedades, conduz ao surgimento de conflitos de 

interesses, algumas vezes entre indivíduos, outras entre o indivíduo e a 

sociedade, o que significa que em determinados momentos as pessoas 

precisam decidir qual interesse atender em primeiro plano, qual 

comportamento adotar diante de determinadas situações ou, de outro 

modo, decidir sobre o que é justo, o que é certo, o que é errado, o que 

é bom, e o que é ruim. 
Então pode-se constatar que cada pessoa apresenta um comportamento diferente, 

com suas próprias crenças e valores, busca alcançar seus ideais particulares, de forma 

simples e objetiva e com isso não mede esforços para torná-los reais, de forma a se 

comportar diferente uns com os outros, assim suprindo suas necessidades.  

Todos os problemas estão presentes em qualquer lugar na sociedade que 

vivemos, e com isso são ligados na conduta humana de cada pessoa que tem seus 

interesses pessoais compartilhados, por isso são constatados genericamente como 

problemas ligados a ética que foi afirmado que o convívio entre si não é pacifico. 

(LISBOA, 1997) 

 

3.3.4 O objetivo e definição de contabilidade 

 

 

 O objetivo da contabilidade é o controle de um patrimônio, é recebido através de 

processamento e armazenamento de dados provenientes de fatos que alteram todo 

patrimônio da empresa. Assim sendo, podemos definir a contabilidade como 

informações que controlam os bens de uma organização. 

Iudícibus, Marion e Faria (2009) considera que a contabilidade nada mais é que 

um sistema de informação onde o cliente provém das demonstrações e análises de 

natureza, física, produtiva, financeira e econômica e que o objetivo de contabilização de 

dados para uma interferência sobre suas direções futuramente é para tomada de decisão 

correta em sua empresa.          

Sendo assim o contador é um gestor de informações para os usuários da 

contabilidade, onde a finalidade se encontra em ter uma resolução dos seus problemas, 

elevar sua lucratividade de acordo com dados do patrimônio, e acompanhar o 
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crescimento de sua empresa com a confiança entregue na mão de um grande 

profissional.    

 

3.3.5 Profissão Contábil 

 
A profissão contábil está e estará sempre se elevando continuamente, pois é uma 

profissão de extrema importância com pontos positivos para o crescimento das 

pequenas e grandes empresas e entidades. Contudo fundamenta em uma carreira muito 

valorizada não só aqui no Brasil mais em todos os lugares do mundo.  

Presidente da França Jacques Chirac expressa em seu discurso do XV Congresso 

Mundial de Contadores, em 1997:  

A profissão contábil desempenha um papel fundamental na 

modernização e internacionalização de nossa economia. Isso porque 

vocês se restringem a cuidar de contas. Vocês são conselheiros e, as 

vezes confidentes das administrações de companhias, para que têm um 

importante papel a desempenhar, especialmente em assuntos sociais e 

tributários. Vocês orientam pequenas e medias empresas e sua 

administração, simplificando as alternativas, que ainda são demasiado 

complexas. Vocês desempenham, portanto, um papel no 

desenvolvimento das possibilidades de emprego, o que merece um 

especial registro de reconhecimento... 

 

Contudo o profissional contábil trabalha com vários departamentos diferentes: o 

financeiro, econômico e patrimonial das empresas. Ele auxilia nos gastos das 

organizações que são responsáveis pelas principais declarações como o imposto de 

renda, a análise e cálculos dos impostos, e nas grandes tomadas de decisões que 

envolvam o financeiro da organização. 

Sá (1997) argumenta que profissional contábil enfrenta frequentemente muitas 

decisões difíceis e dolorosas barganhas em que nenhum recurso moral, político ou legal, 

conseguem resolver tamanhas decisões enfrentadas no dia a dia. 

O contador é de grande e extrema importância nas empresas, e com a grande 

evolução das tecnologias de ferramentas para trabalho o contador vem se 

desempenhando, e se esforçando sempre para melhoria e aperfeiçoamento nas 

informações e desenvolvimento, cumprindo com as regras do código de ética 

profissional do contabilista, ao jurar e cumprir com suas obrigações com veracidade, 

dignidade para a evolução do profissional contábil. 
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Segundo Marion (2009, p.28) afirma que “A contabilidade é o instrumento que 

fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da 

empresa. Ela é muito antiga e sempre existiu para auxiliar as pessoas a tomarem 

decisões.” Portanto o contador é um profissional essencial em qualquer empresa, para 

auxiliar na melhor decisão no crescimento e sempre manter seus resultados em linha de 

crescimento para o futuro. 

Portanto, o profissional contábil é responsável pela contabilidade das empresas, 

e para tanto, é necessário e obrigatório o registro no CRC (Conselho Regional de 

Contabilidade), comprovando que cursou o nível técnico, ou o bacharel em 

contabilidade, podendo assim ser chamado de contador, visando as melhores 

informações para atender as empresas e conseguindo atingir o grau de satisfação de 

cada cliente. 

 

3.3.6 Código de Ética Profissional do Contador 

 
 

 De acordo com Marion (2009.p.62) “Um código de ética é um corpo de 

princípios que relaciona as principais práticas de comportamento permitidas e proibidas 

no exercício da profissão.” São princípios a serem seguidos para melhor desenvolver o 

seu trabalho sabendo o que é certo e errado, conceitos fundamentais para o 

comportamento da profissão contábil dentro da ética. 

O código de ética profissional de contabilidade é formado por grupos de 

comportamentos aplicáveis na profissão a serem seguidos, uma profissão que exige um 

comportamento exemplar como: saber manter o sigilo em cada informação adquirida, 

lealdade ao contratante recusando atividades que contrariem a moral, competência na 

execução de suas tarefas, segurança nas informações repassadas proporcionando 

confiança em cada usuário. Com todos esses motivos a “Ética” é de enorme importância 

na atualidade do mundo de hoje nas empresas para que seja feita o desenvolvimento 

correto de cada departamento.                                                                                                 

Contudo o objetivo do código de ética para o contador é qualificar esse 

profissional a ter uma atitude pessoal e seguir os princípios éticos relacionados e aceitos 

pela sociedade para um efeito social superior nos serviços que realiza. 

Para o desempenho da profissão de contador, não basta o preparo técnico,ele 

deve resguardar os princípios e valores éticos cabíveisna sua profissão, de modo a 
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formar uma imagem verdadeira do que ela se estabelecerem para as novas  profissionais 

adotando medidas importantes na profissão cumprindo com seus deveres de olho nas 

proibições para não denegrir com sua própria imagem. 

Lisboa (1997) diz que profissional contábil deve defender claramente os 

princípios éticos na sua profissão, para que possa gerar uma imagem leal do que ela se 

constitui para a formação de novos profissionais éticos futuramente. 

O código de ética por si vem de um princípio que conecta as fundamentais 

práticas de conduta permitidas e proibidas na profissão. Todas as profissões tem seus 

códigos e na área contábil não é diferente, pois é uma área que exige do profissional ter 

o melhor comportamento para desenvolver as atividades, definir o que é certo e errado, 

conseguir alcançar os objetivos principais das empresas com as tomadas de decisões, e 

por isso a ética vem sendo sempre exigida, pois sem um bom comportamento com 

atitudes pessoais inteligentes não há um bom profissional habilitado na área. 

Destacou Lisboa (1997, p.27) que: “O contador deve manter um comportamento 

social adequado ás exigências que lhe faz a sociedade. Não basta, assim, a preparação 

técnica, por melhor que ela seja. É preciso encontrar uma finalidade social superior nos 

serviços que executa.” Seguindo o código de ética o profissional contábil terá mais 

credibilidade na sua carreira, conseguindo cada vez mais a confiança dos seus clientes e 

conquistando mais novos fregueses, satisfazendo assim na sua carreira e com sua 

própria consciência. 

 

 

3.3.7 Analises dos resultados 

 

 

Deste ponto em diante será colocado as respostas dos entrevistados na ordem 

que as mesmas foram colocadas no questionário. 

 

 

I.INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

 

Gráfico 1 - Questões de 1 ao 7, perguntas pessoais aos contadores: 

. 
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Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

No questionário aplicadoaos contadores, foram encontrados os seguintesresultados, 

referente as informações pessoais: 47% dos contadores tem a idade acima de 45 

anos,78% são do sexo masculino, 89% são casados, 89% tem filhos, 67% são 

contadores com nível superior, 83% são contadores responsáveis pelo escritório e 56% 

tem tempo de experiência entre 15 a 25 anos no ramo da contabilidade. Como se pode 

observar, de acordo com os dados coletados, mesmo com a maioria dos entrevistados 

tendo menos que 45 anos de idade, são contadores com muitos anos de experiência na 

área, e que tem um bom entendimento na área técnica e também teórica em 

contabilidade, contribuindo de forma relevante para o trabalho em questão. 

 

II. PERGUNTAS SOBRE ÉTICA 

 

Gráfico 2 – Questão 8: O que você entende por ética? 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

11%

61%

28%

Educação Moral

Diretrizes que orienta o
individuo  perante a sua
postura e conduta.

Conjunto de Princípios e
Valores
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11% dos entrevistados responderam que é educação moral, 28% conjunto de princípios 

e valores, 61% dos entrevistados responderam que são diretrizes que orienta indivíduo 

perante sua postura e conduta. Nota-se que a maioria dos entrevistados entende-se por 

ética como diretrizes que orienta o indivíduo perante sua postura e conduta. O que 

mostra que naquele ambiente e com aquele profissional, pode se esperar a segurança e a 

responsabilidade de um trabalho ético e sem leviandade. 

 

Gráfico 3–Questão 9:Que fatores levam você agir eticamente no seu ambiente de 

trabalho? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

100% dos contadores entrevistados responderem, princípios morais. Nota-se que são 

fatores que levam as atitudes dos contadores são os princípios morais que é construído 

ao longo da vida, experiências que regem a conduta humana como a honestidade, 

educação, a bondade,o respeito, a lealdade,etc. Princípios estes que determinam a moral 

a ser seguida na profissão de cada contador no seu ambiente de trabalho. 

 

Gráfico 4 - Questão 10: O que influencia diretamente na sua atuação ética? 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

100% dos contadores responderem, profissionalismo. Observa-se nesta questão que 

todos os contadores são profissionais éticos que sua atuação e preservada nos requisitos 

100%
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Chefia
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Religião
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da ética para um bom desenvolvimento no cotidiano do seu trabalho passando confiança 

nos seus serviços prestados e mostrando agilidade e precisão em cada tomada de 

decisão obtendo sucesso na carreira e nos objetivos almejados. 

 

III. O CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL 

 

Gráfico 5 – Questão 11: Você conhece o seu código profissional? 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

100% dos contadores responderam que sim. Nota-se que todos têm o conhecimento do 

código profissional do contador. E o objetivo do código é conduzir melhor o 

profissional a zelar pela sua carreira, otimizando seu trabalho, evitando as penalidades 

que podem sofrer por algum descuido, e sempre mantendo o sigilo das informações 

adquiridas, essas são alguns dos princípios éticos do contador a serem seguidos na sua 

profissão. 

 

Gráfico 6 – Questão 12: Onde você teve acesso ou estudo sobre a existência do código 

de conduta contábil? 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

33% responderam que foi no ambiente de trabalho, 61% na formação acadêmica, e 6% 

outros (CRC/MG). Nota-se que a maioria teve acesso ao conhecimento na formação 
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acadêmica, onde se começa a carreira contábil e onde todos os pontos da conduta são 

repassados para futuros contadores levarem adiante e praticar no seu dia a dia. 

 

Gráfico 7 – Questão 13: Você acha importante a existência do Código de Ética 

Profissional do Contador? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

100% dos entrevistados responderam que sim. Observando em suas justificativas, o 

Código de ética ajuda a direcionar a proporcionar segurança no exercício da atividade 

contábil, junto aos seus clientes e na sociedade resguardando seus interesses, é assim 

valorizando cada vez mais está profissão de forma disciplinada para que tenha bom 

funcionamento social com equilíbrio e justiça  

 

Gráfico 8 – Questão 14: Você acha que as normas de condutas existentes do Código de 

Ética Profissional do Contador, são suficientes para a formação complementar 

profissional e norteadora do profissional contábil? 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

17% responderam que não, 83% responderam que sim.Nota-se que maioria dos 

entrevistados responderam que sim, pois consta todas as regras e deveres a serem 

cumpridos, e tem como objetivo orientar o comportamento e conduzir os profissionais 
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da contabilidade da melhor forma colocando em prática e ter punições quando for 

necessario . 

 

Gráfico 9 – Questão 15: O contador é visto como “manipulador de informaçãoes”, o 

seguimento do Código de Ética ajudaria a mudar essa visão da sociedade em relação ao 

Profissional Contábil ? Explique. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018)  

 

6% dos entrevistados responderam que não. 94% responderam que sim. Observando 

cada justificativa dos entrevistados, nota-se que todos os profissionais exercem com 

rigor, com honestidade os princípios do Código de Ética, e se o mesmo fosse tratado 

com mais respeito por toda a classe, esta visão equivocada perante alguns 

desinformados da sociedade poderia acabar ou diminuir,e a valorização da carreira de 

profissional contábil só aumentaria. 

 

Gráfico 10 – Questão 16: Você já agiu de forma não ética para ajudar o próximo ou a 

si mesmo, perante: 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
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34% responderam clientes, 11% responderam colegas, 22% fisco, 33% outros: não agiu. 

Entende-se que de alguma forma ou outra já teve atitudes não éticas, pois muitas das 

vezes clientes não vêem a gravidade do que se pode ser o problema e forçam a ajuda 

dos profissionais para evitá-los e assim acabam tendo atitudes que não estão 

formalizadas e não são aceitas no código do profissional para simplesmente se 

ajudarem, e muitos contadores já seguem à risca com a ética para evitar futuros 

problemas.  

 

Gráfico 11 – Questão 17: Fiscalização mais séria e eficiente faria os profissionais agir 

mais reto e eticamente no seu trabalho exercido?  

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

72% dos entrevistados responderam que sim, 28% responderam que não. Nota-se que a 

maioria respondeu que sim, pois com a fiscalização mais rígida, muitos contadores 

pensariam duas vezes antes de agir não eticamente, e evitariam as penalidades do 

código do profissional, honorários injustos, mantendo a boa conduta e preservando os 

princípios éticos. 

 

Gráfico 12 – Questão 18: Você já presenciou a quebra do sigilo profissional de 

contador, onde a ética contábil foi deixada de lado para beneficiar terceiros? 
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Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

33% responderam a essa pergunta que sim, 67% responderam que não. Entende-se que 

a maioria não presenciou a quebra de sigilo, mostrando que existem muitos contadores 

com responsabilidade que preservam sua carreira e sua conduta moral, mostrando o 

valor e a importância de agir com honestidade perante qualquer um da sociedade. 

 

Gráfico 13 – Questão 19: Quem influencia diretamente na tomada de decisão não ética 

do profissional contábil? Explique? 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

28% responderam que são o governo/fisco, 72% empresário/clientes. Avaliando cada 

justificativa, nota-se que a influência do governo/fisco se deve a carga tributária 

altíssima de nosso pais, o que leva a uma burocracia desenfreada de informações, e em 

alguns casos levando os empresários/clientes a não quererem demonstrar a realidade do 

seu empreendimento e através disso acabam tendo atitudes não éticas para fugir dos 

impostos altíssimos do nosso país 

 

 

 

 

33%

67%

Sim

Não

28%

72%

Governo / Fisco

Empresário/Clientes



28 

 

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A ética contábil tem uma grande importância na vida do profissional e 

especificamente na rotina do Contador, pois ela é uma das mais importantes qualidades 

que mantém seus clientes fiéis, satisfeitos, confiantes, com a certeza de que sua empresa 

e seus bens, estão em boas mãos. Levando a imagem e o nome daquele profissional aos 

mais altos padrões de excelência empresarial. Tomando atitudes e alguns princípios 

previstos conforme o código de ética, a carreira do profissional contábil sempre será 

bem vista por toda sociedade. 

O objetivo geral desse trabalho foi mostrar como a Ética Contábil influencia no 

ambiente de trabalho dos contadores da cidade de Patrocínio/MG. Este objetivo foi 

alçado, através de questionários aplicados para avaliar como está sendo aplicada a ética 

nos escritórios. O problema da pesquisa foi verificar o nível de importância que tem a 

ética profissional contábil, baseado em uma amostragem de 30% dos profissionais do 

município de Patrocínio de Minas Gerais, associados na Associação dos Contabilistas, 

que foi solucionado através das respostas analisadas em gráficos mostrando que a 

maioria dos contadores, são contadores qualificados e experientes, com muitos anos de 

prática na profissão contábil, passando segurança para a sociedade no serviço prestado e 

mostrando uma boa índole, mostrando o conhecimento de cada tópico do seu código 

profissional e assim ajudando a tomar a decisão correta nas tomadas de decisões para 

que não haja nem uma penalidade pela falta de ética  no serviço prestado. 

Esse trabalho verificou que a ética é de grande importância para o crescimento e 

fortalecimento da profissão contábil, e não só pode ficar na teoria mas sim, colocar em 

pratica todas as atitudes na rotina do profissional possibilitando uma reflexão das 

condutas éticas para exatidão nos serviços prestados, portanto mantendo a 

responsabilidade e a consciência ética o profissional será um grande aliado nos 

objetivos almejados. 

 

3.5 REFERÊNCIAS 

 

 

AZEVEDO, C. M. & Azevedo, A. G. (1994). Metodologia Científica. Contributos 

práticos para a Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Porto, Edições da 

Universidade Católica Portuguesa. 

 



29 

 

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. - Características da investigação qualitativa. In: 

Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto, 

Porto Editora, 1994. 

 

CHURCHILL JR., G.A. MetodologiaCientífica Marketing research: 

methodologicalfoundations. Chicago: The Dryden Press, 1987.  

 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1991. 

 

IUDICIBUS, Sergio de, MARION, Jose Carlos, FARIA, Ana Cristina de. Introdução á 

Teoria da Contabilidade. São Paulo, 5º Edição, Ed. Atlas S.A 2009. 

 

LISBOA, Lazaro Plácido. Ética Geral e Profissional em Contabilidade. 10ª edição 

São Paulo, Ed. Atlas 1997. 

 

MARION, Jose Carlos. Contabilidade básica. São Paulo, Ed. Atlas S.A 2009. 

 

MOTTA, Nair de Souza. Ética e vida profissional, Rio de Janeiro: Âmbito Cultural 

Edições, 1984. 

 

SÁ, Antonio Lopes de. Ética profissional. São Paulo ,Atlas, 1997. 

 

VALLS. Álvaro L. M. O que é Ética, 9ª ed. São Paulo, Brasilense, 1993. 

 

VÁSQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. 15. Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1998. 

 

 

 

3.6 APÊNDICE E ANEXO 

 

 

 Questionário  

 

“Ética Contábil e sua influência no ambiente de trabalho dos contadores de 

Patrocínio/MG” 

 

I.INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

1. Idade 

( )De 18 a 25 anos 
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( )Entre 26 e 35 anos 

( )De 36 a 45 anos 

( )Acima de 45 anos 

 

2. Sexo 

( )Masculino  

( )Feminino 

 

3. Estado Civil 

( )Solteiro (a) 

( )Casado (a) 

( )Divorciado (a) 

( )Viúvo (a) 

( )Outros_______________________________________________________________ 

 

4. Filhos? 

( )Sim, Quantos?_________________________________________________________ 

( )Não 

 

5. Qual o nível do seu cargo de atuação na área contábil? 

( )Contador 

( )Auxiliar 

( )Técnico  

( ) Assistente 

( )Outros 

 

6. Qual seu setor de atuação no escritório? 

( )Contador responsável 

( )Contábil 

( )Fiscal 

( )Pessoal 

( ) Financeiro 

( )Outros_______________________________________________________________ 
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7. Há quanto tempo de experiência/ atuação na área? 

( )A menos de 01 ano 

( )De 02 a 04anos 

( )De 05 a 09 anos 

( )Entre 10 a 14 anos 

( )De 15 a 25 anos 

()Mais de 25 anos 

 

II. PERGUNTAS SOBRE ÉTICA 

 

8. O que você entende por ética? 

( ) Consciência perante a sociedade 

( )Base da construção pessoal 

( )Educação Moral 

( )Diretrizes que orienta o individuo perante sua postura e conduta 

( )O que é legal 

( ) Conjunto de Princípios e Valores 

 

9. Que fatores levam você agir eticamente no seu ambiente de trabalho? 

( ) Pressão da chefia ou clientes 

( )Princípios morais 

( )Religião 

( )Possíveis Penalidades 

( )Outros _______________________________________________________________ 

 

10. O que influência diretamente na sua atuação ética? 

( )Chefia 

( )Família 

( )Religião 

( ) Profissionalismo 

( )Outros_______________________________________________________________ 

 

III. O CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL 
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11. Você conhece seu código profissional? 

( )Não, Por que? ________________________________________________________ 

( )Sim 

 

12. Onde você teve acesso ou estudo sobre a existência do código de conduta 

contábil? 

( )No ambiente de trabalho 

( )Na formação acadêmica 

( )Na sociedade 

( )Por colegas 

Outros ________________________________________________________________ 

 

13. Você acha importante a existência do Código de Ética Profissional 

do Contador?  

( )Não, por que 

______________________________________________________________________ 

( )Sim, por que 

______________________________________________________________________ 

 

14. Você acha que as normas de condutas existentes no Código de Ética 

Profissional do contador, são suficientes para a formação complementar 

profissional e norteadora do profissional contábil? 

( )Não, por que? 

_____________________________________________________________________ 

( )Sim, por que ? 

_____________________________________________________________________ 

 

15. O Contador é visto como “manipulador de Informações”, o seguimento do 

Código de Ética ajudaria a mudar essa visão da sociedade em relação aos 

profissionais Contábil? Explique. 

()Não_________________________________________________________________ 

 

( )Sim_________________________________________________________________ 
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16. Você já agiu de forma não ética para ajudar o próximo ou a si mesmo, perante: 

( )Clientes 

( )Colegas 

( )Fisco 

( )Chefia 

( )Outros______________________________________________________________ 

 

17. Fiscalização mais séria e eficiente faria os profissionais agir mais reto e 

eticamente no seu trabalho exercido? 

( )Sim 

( )Não 

 

18. Você já presenciou a quebra do sigilo profissional de contador, onde a ética 

contábil foi deixada de lado para beneficiar terceiros? 

( )Sim 

( )Não 

 

19. Quem influência diretamente na tomada de decisão não ética do profissional 

contábil? Explique 

( ) Governo/ Fisco 

( )Empresário/Clientes 

( ) Favorecimento Pessoal 

( )Chefia 

( )Colegas 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A ética contábil tem uma grande importância na vida do profissional e 

especificamente na rotina do Contador, pois ela é uma das mais importantes qualidades 

que mantém seus clientes fiéis, satisfeitos, confiantes, com a certeza de que sua empresa 

e seus bens, estão em boas mãos. Levando a imagem e o nome daquele profissional aos 

mais altos padrões de excelência empresarial. Tomando atitudes e alguns princípios 

previstos conforme o código de ética, a carreira do profissional contábil sempre será 

bem vista por toda sociedade. 

 O objetivo geral desse trabalho foi mostrar como a Ética Contábil 

influencia no ambiente de trabalho dos contadores da cidade de Patrocínio/MG. Este 

objetivo foi alçado, através de questionários aplicados para avaliar como está sendo 

aplicada a ética nos escritórios. O problema da pesquisa foi verificar o nível de 

importância que tem a ética profissional contábil, baseado em profissionais do 

município de Patrocínio de Minas Gerais, associados na Associação dos Contabilistas, 

que foi retirado uma amostra de 30%, que foi solucionado através das respostas 

analisadas em gráficos mostrando que a maioria dos contadores, são contadores 

qualificados e experientes, com muitos anos de pratica na profissão contábil, passando 

segurança para a sociedade no serviço prestado e mostrando uma boa índole, mostrando 

o conhecimento de cada tópico do seu código profissional e assim ajudando a tomar a 

decisão correta nas tomadas de decisões para que não haja nem uma penalidade pela 

falta de ética  no serviço prestado. 

 Esse trabalho verificou que a ética é de grande importância para o 

crescimento e fortalecimento da profissão contábil, e não só pode ficar na teoria mas 

sim, colocar em pratica todas as atitudes na rotina do profissional possibilitando uma 

reflexão das condutas éticas para exatidão nos serviços prestados, portanto mantendo a 

responsabilidade e a consciência ética o profissional será um grande aliado nos 

objetivos almejados. 
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6. APÊNDICES ANEXOS 

 

Questionário 

 

“Ética Contábil e sua influência no ambiente de trabalho dos contadores de 

Patrocínio/MG” 

 

I.INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

1. Idade 

( )De 18 a 25 anos 

( )Entre 26 e 35 anos 

( )De 36 a 45 anos 

( )Acima de 45 anos 

 

2. Sexo 

( )Masculino  

( )Feminino 

 

3. Estado Civil 

( )Solteiro (a) 

( )Casado (a) 

( )Divorciado (a) 

( )Viúvo (a) 

( )Outros_______________________________________________________________ 

 

4. Filhos? 

( )Sim, Quantos?_________________________________________________________ 

( )Não 

 

5. Qual o nível do seu cargo de atuação na área contábil? 

( )Contador 

( )Auxiliar 

( )Técnico  
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( ) Assistente 

( )Outros 

 

6. Qual seu setor de atuação no escritório? 

( )Contador responsável 

( )Contábil 

( )Fiscal 

( )Pessoal 

( ) Financeiro 

( )Outros_______________________________________________________________ 

 

7. Há quanto tempo de experiência/ atuação na área? 

( )A menos de 01 ano 

( )De 02 a 04anos 

( )De 05 a 09 anos 

( )Entre 10 a 14 anos 

( )De 15 a 25 anos 

( )Mais de 25 anos 

 

II. PERGUNTAS SOBRE ÉTICA 

 

8. O que você entende por ética? 

( ) Consciência perante a sociedade 

( )Base da construção pessoal 

( )Educação Moral 

( )Diretrizes que orienta o individuo perante sua postura e conduta 

( )O que é legal 

( ) Conjunto de Princípios e Valores 

 

9. Que fatores levam você agir eticamente no seu ambiente de trabalho? 

( ) Pressão da chefia ou clientes 

( )Princípios morais 

( )Religião 

( )Possíveis Penalidades 
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( )Outros _______________________________________________________________ 

 

10. O que influência diretamente na sua atuação ética? 

( )Chefia 

( )Família 

( )Religião 

( ) Profissionalismo 

( )Outros_______________________________________________________________ 

 

III. O CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL 

 

11. Você conhece seu código profissional? 

( )Não, Por que? ________________________________________________________ 

( )Sim 

 

12. Onde você teve acesso ou estudo sobre a existência do código de conduta 

contábil? 

( )No ambiente de trabalho 

( )Na formação acadêmica 

( )Na sociedade 

( )Por colegas 

Outros ________________________________________________________________ 

 

13. Você acha importante a existência do Código de Ética Profissional 

do Contador?  

( )Não, por que 

______________________________________________________________________ 

( )Sim, por que 

______________________________________________________________________ 

 

14. Você acha que as normas de condutas existentes no Código de Ética 

Profissional do contador, são suficientes para a formação complementar 

profissional e norteadora do profissional contábil? 

( )Não, por que? 
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_____________________________________________________________________ 

( )Sim, por que ? 

_____________________________________________________________________ 

 

15. O Contador é visto como “manipulador de Informações”, o seguimento do 

Código de Ética ajudaria a mudar essa visão da sociedade em relação aos 

profissionais Contábil? Explique. 

()Não_________________________________________________________________ 

( )Sim_________________________________________________________________ 

 

16. Você já agiu de forma não ética para ajudar o próximo ou a si mesmo, perante: 

( )Clientes 

( )Colegas 

( )Fisco 

( )Chefia 

( )Outros______________________________________________________________ 

 

17. Fiscalização mais séria e eficiente faria os profissionais agir mais reto e 

eticamente no seu trabalho exercido? 

( )Sim 

( )Não 

 

18. Você já presenciou a quebra do sigilo profissional de contador, onde a ética 

contábil foi deixada de lado para beneficiar terceiros? 

( )Sim 

( )Não 

 

19. Quem influência diretamente na tomada de decisão não ética do profissional 

contábil? Explique 

( ) Governo/ Fisco 

( )Empresário/Clientes 

( ) Favorecimento Pessoal 

( )Chefia 

( )Colegas 
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