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A ÉTICA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO CONTÁBIL: ANÁLISE SOBRE A 

ÉTICA NOS ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS DE CAPIM GROSSO/BA 

 

Iriany Sousa Pereira1 

 

 

RESUMO 

 

O conteúdo desse trabalho tem por objetivo mostrar a real função da ética nas atividades da profissão 
contábil, já que, no âmbito contábil a ética está diretamente relacionada aos campos empresariais e 
políticos, necessitando a verificação dos princípios éticos que abrangem o desempenho da profissão. 
Para compreendermos melhor o tema deste trabalho, apresentamos rapidamente como fundamento 
teórico, o conceito filosófico de ética e moral envolvendo a contabilidade e o profissional contábil, 
relacionando esses conceitos com o Código de Ética Profissional Contábil, assim como os quesitos 
éticos no funcionamento da profissão e da ética do próprio indivíduo que possui o comportamento 
humano. A metodologia aplicada para o desenvolvimento deste trabalho baseia-se em pesquisa 
bibliográfica, expostas em livros, leis, artigos, e código de ética profissional e contábil além de outros 
recursos que abordam o tema desenvolvido. Através do estudo concluído, notamos que a ética 
estabelece deveres e obrigações das quais o indivíduo deve analisar e venerar em sua vida pessoal e 
profissional. O profissional de contabilidade precisa adotar um comportamento ético, visto que para a 
elaboração de sua atividade exige total independência para que a sua prestação de serviços ocorra de 
modo eficaz, o fornecimento de dados, informações e avaliações de estrutura física, financeira e 
econômica sobre o patrimônio das entidades e de pessoas físicas. 

 
Palavras chave: Ética. Contabilidade. Normas.  
 

 

 ABSTRACT 

The purpose of this paper is to show  the real function of ethics in the activities of the accounting 
profession, since in the accounting field ethics is directly related to the business and political fields, 
necessitating the verification of the ethical principles that cover the performance of the profession. To 
better understand the theme of this work, we briefly present as a theoretical basis the philosophical 
concept of ethics and morals involving accounting and accounting professional, relating these concepts 
to the Accounting Professional Ethics Code, as well as the ethical requirements in the workings of the 
profession and of the ethics of the individual who owns human behavior.mThe methodology applied for 
the development of this work is based on bibliographic research, exposed in books, laws, articles, and 
professional and accounting code of ethics, as well as other resources that approach the theme 
developed. Through the study concluded, we note that ethics establishes duties and obligations that the 
individual must analyze and venerate in his personal and professional life. The accounting professional 
must adopt an ethical behavior, since for the elaboration of its activity it requires total independence so 
that its service delivery occurs in an effective way, the provision of data, information and evaluations of 
physical, financial and economic structure on the equity of entities and individuals. 
 

Keywords: Ethics. Accounting. Norms. 
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INTRODUÇÃO 

 

No presente artigo iremos apresentar  a importância da ética para os 

profissionais de Capim Grosso/BA e os possíveis riscos de crimes tributários que estes 

profissionais correm, assim podemos incentivar a pratica do código de ética do 

contador, para que o profissional contábil compreenda que as práticas  que são 

proibidas por lei afetam a integridade ,honestidade e principalmente a ética no âmbito 

profissional e que cuidem da moralidade de sua classe, e sobretudo, garantir a 

transparência nos procedimentos contábeis. 

 A atividade que o profissional contábil oferece no dia-a-dia é a prestação dos 

seus serviços para fornecer informações e avaliações sobre o patrimônio das 

organizações e de pessoas físicas, auxiliando nas tomadas de decisões dessas 

entidades. A análise das demonstrações contábeis busca, com base nas informações 

contábeis fornecidas pelas entidades a comparação e interpretação dos relatórios 

contábeis da empresa visando extrair dados para um analise sobre a real situação 

econômica e financeira da empresa fazendo a comparação do exercício atual. No 

momento em que as demonstrações contábeis e financeira de uma empresa são 

analisadas, deixa de ser apenas um conjunto de dados, e passa a ser avaliada como 

informação. Diante da importância das informações que são extraídas dessas 

analises, muitas pesquisas vêm sendo realizadas com as demonstrações contábil e 

divulgadas pelas empresas. O analise do balanço patrimonial compara os valores 

extraídos das demonstrações contábeis do exercício anterior com o exercício atual e 

projeta a situação futura da entidade.   

 Porém as empresas e pessoas físicas nem sempre fornece informações 

verídicas. Vivemos um momento onde a corrupção corre livremente, tanto no país 

quanto no meio empresarial, o profissional de contabilidade deve estar eticamente 

preparado para enfrentar todas essas situações. Em um ambiente competitivo, onde 

as pessoas querem ganhar dinheiro rapidamente e alcançar o sucesso não medindo 

esforços nem escrúpulo para que isso aconteça, diante dessas situações o 

profissional contábil deve mostrar seu caráter ético para que não venha ser 

subordinado pelas entidades.       

 Sabemos que a base da ética é a verdade, então, buscamos entender de que 

forma profissionais contábeis aplicam seus conceitos no campo da ética no 
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desenvolvimento profissional da atividade empresarial em capim grosso e como o 

código de ética profissional do contabilista pode contribuir para a sua valorização?  

Neste contexto iremos avaliar a importância do código de ética do contador; 

Mostrar como a falta de ética do profissional contábil pode denigrir sua imagem e seu 

campo de atuação; verificar qual a percepção dos profissionais contábeis no município 

de Capim Grosso; apresentar uma reflexão a respeito dos valores éticos para o 

profissional contábil.   

Portanto, justificamos esta pesquisa, visando tanto a importância da orientação 

do profissional de contabilidade quanto a realização da prática do código de ética 

profissional dos contabilistas, com o intuito de estimular o cumprimento da lei e, 

principalmente o esclarecimento aos profissionais de contabilidade o quanto lhe pode 

ser proveitoso o uso os princípios da honestidade, integridade e ética, cuidando da 

moralidade da sua classe e preservando a transparência nos métodos contábeis. 

Hoje em dia quando um contador inicia sua carreira profissional, ele certamente 

procura várias formas de como atrair clientes, e isso pode o distanciar dos princípios 

éticos. Quando o profissional de Contabilidade não busca pesquisar o seu Código de 

Ética, certamente ele vai desconhecer os prejuízos dessa falta de conhecimento.  

A partir do momento que o indivíduo faz a escolha sobre sua profissão, o que 

se espera é que ele não venha agir de má fé.  O ser humano que age de forma ética, 

sabe como agir em momentos antiéticos. Contudo se ele desempenhar de forma 

incorreta em seu trabalho, cometendo infrações, ele será punido pois não soube 

honrar com sua profissão.  

Para Souza (2010) A ética é uma condição fundamental, para que o contador 

em sua profissão tenha credibilidade social, porque a sociedade tem que perceber 

que eles podem procurar os profissionais para proteger seus valores éticos. Caso isso 

não aconteça, ninguém dará credito a profissão. O profissional contábil tem que ter 

um comportamento ético-profissional inquestionável, saber manter sigilo, ter conduta 

pessoal. 

Em meio ao mercado tão competitivo o profissional deve se comportar de forma 

ética cumprindo assim as exigências e as limitações.  Ser contador exige engajamento 

e uma enorme busca constante por conhecimento. O contador, como profissional 

envolvido com a atividade contábil, preparando, orientando e atestando a aquilo que 

é verdadeiro de todo o seu trabalho desenvolvido, tenderá a atingir a qualidade do 

serviço a partir dos valores éticos que norteiam suas ações. Dessa forma, essa 
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atividade não implica somente conhecimento e ação técnica apurada. Inclui também 

posturas e implicações éticas. A ação profissional ética envolve, por exemplo, a 

prática do zelo, honestidade, competência, sinceridade, objetividade, independência 

e solidariedade. Um meio de assegurar essa prática é a observância do código de 

ética que encerra, por escrito, diretrizes de conduta a serem observadas pelos 

profissionais da contabilidade. Esta pesquisa poderá incentivar, aos velhos e aos 

novos profissionais do ramo, a executar suas atividades seguindo os princípios que 

estão diretamente ligados a essa profissão. 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho identifica-se como qualitativa que 

segundo Lakatos (2004, p. 269), “preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais 

profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise 

mais detalhadas sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de 

comportamento etc.”. 

Sendo assim, buscamos conhecer a concepção de cada contabilista do 

município de Capim Grosso/Ba   sobre a importância do Código de Ética para a 

profissão contábil. 

O estudo teve em si pesquisa bibliográfica como procedimento técnico, e de 

acordo com RUIDO, 1986: 

 

A pesquisa descritiva pode aparecer sob diversas formas, como, por 
exemplo: pesquisa de opinião, onde se procura saber que atitudes, pontos de 
vistas e preferencias têm as pessoas a respeito de algum assunto, com intuito 
geralmente de se tomar decisões sobre o mesmo. (RUIDO, 1986, p.87) 

 

 

 Gil (2002, p. 45) afirma que “a principal vantagem reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela 

que poderia pesquisar diretamente”. Ainda Gil (2002, p. 45) essa vantagem “acontece 

porque os dados ficam dispersos e seria impossível a coleta destes dados sem uma 

bibliografia adequada”. 

Para a coleta de dados foram utilizados questionários com dez perguntas 

objetivas, de múltipla escolha, com foco à ética profissional, tendo como objetivo 

responder ao problema da pesquisa. Oliveira (2003, p.71), define questionário como:  

 

Constitui-se de uma série ordenada de perguntas relacionadas a um tema 
central, que são respondidas sem a presença do entrevistador. É uma das 



6 
 

 

formas mais utilizadas para obtenção de dados, por permitir mensuração 
mais exata. (OLIVEIRA, 2003, p.71) 

 

Utilizamos a população de contabilistas registrado junto ao CRC/BA, no 

município de Capim Grosso. De acordo com a listagem obtida por meio da delegacia 

do CRC/BA, no município de Capim Grosso existem 35 contabilistas cadastrados. 

A quantidade utilizada na pesquisa foi de 13 profissionais localizados. Os 

questionários foram aplicados pessoalmente nos escritórios. Do total de questionários 

aplicados 13 foram respondidos, o que representa 37,1% dos profissionais 

localizados. 

Os dados foram tabulados quantitativamente, onde deve ser observado os 

dados coletados pelo pesquisador no momento da confecção das informações, para 

“não perder de vista o aspecto quantitativo dos fatos ou fenômenos – impõe-se esta 

regra já que a ciência é primordialmente quantitativa, motivo pelo qual é possível um 

tratamento objetivo, matemático e estatístico.”( LAKATOS, 2003, p.88). E a partir 

deles foram elaborados gráficos com a interpretação dos dados para resposta ao 

problema de pesquisa. 

 

HISTÓRICO SOBRE A CONTABILIDADE E O PROFISSIONAL CONTÁBIL 

 

Como diz Iudícibus (2005, p.31) “a contabilidade é tão antiga quanto o próprio 

homem que pensa” e seus primeiros registros surgiram na Itália. Visto a necessidade 

que homem tinha de cuidar e controlar seus bens e materiais. 

O homem primitivo já possuía o patrimônio como seu objetivo, que eram 

representados pelos bens que adquiriam da natureza, e contabilizando de modo 

simples, na sua memória os rebanhos entre outros, procurando encontrar formas mais 

eficaz para realizar seus registros, por meio de desenhos e gravuras nas cavernas, 

que retratavam as espécies adquiridas. As tábuas de argilas eram gravadas as caras 

das espécies que queriam inspecionar e a quantidade que correspondia às cabeças 

existentes. 

Campiglia afirma que: 

 

 A palavra contabilidade, originária do francês contabilité empregava-se para 
designar a arte de escriturar as contas revelando, pois, o aspecto meramente 
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instrumental da disciplina. Os autores italianos a utilizavam apenas para 
indicar as aplicações especializadas aos diferentes setores da atividade 
econômica como contabilidade mercantil, bancária, agrícola, contabilidade 
pública. A ciência ou a doutrina contábil dão a eles o nome de “Ragioneria” 
no intento de sobrelevar aquela ao simples método ou à escrituração, 
etimologicamente, porém, ambas se equivalem. (CAMPIGLIA, 1966, p. 10). 

 

Contabilidade é a ciência da a permissão ao estudo e controle permanente do 

patrimônio das empresas. sendo um conjunto de informações sistematizadas, com as 

próprias normas e princípios. 

             Herman Junior define a contabilidade como: 

 

Contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio à disposição das aziendas, 
em seus aspectos estático e dinâmico e em suas variações, para enunciar, 
por meio de fórmulas racionalmente deduzidas, os efeitos da administração 
sobre a formação e a distribuição dos réditos. (HERMAN JUNIOR, 1972, p. 
58). 

 

Na contabilidade, o objeto é seu campo de atuação e o patrimônio das 

entidades, que se define como um grupo de bens, direitos e obrigações. Franco afirma 

que o objeto da Contabilidade é: 

 
O patrimônio e seu campo de aplicação o das entidades econômico- 
administrativas, assim chamadas aquelas que para atingirem seu objetivo, 
seja ele econômico ou social, utilizam bens patrimoniais e necessitam de um 
órgão administrativo que pratica os atos de natureza econômica e financeira 
necessária a seus fins. (FRANCO, 1997, p.19). 

 

         O objetivo da contabilidade é oferecer informações com estrutura e qualidade a 

apreensão e a competência, além da informação e estudo que o patrimônio sofre com 

as variações no decorrer da gestão, tanto na seu qualitativo como na seu quantitativo. 

O estudo dos fenômenos que ocorrem no patrimônio das organizações, através da 

classificação, registro, o estudo e a análise desses fatos, os demonstrativos, com a 

finalidade de apresentar informações orientando a tomada de decisões necessárias à 

sobre a constituição do patrimônio, suas alterações e o resultado econômico que 

decorre da administração do conjunto de bens patrimonial. 

 

FINALIDADE DA CONTABILIDADE 

 



8 
 

 

A contabilidade tem como finalidade controlar os acontecimentos que ocorrem 

no patrimônio da empresa ou pessoa. Ela compreende, interpreta, acumula, resume, 

registra os atos e os fatos contábeis, permitindo a elaboração de relatórios incluindo 

informações facilitando toda a gestão patrimonial. 

Garante o equilíbrio do patrimônio administrativo, por meio da distribuição de 

informações e da orientação em relação a formação e as variedades patrimoniais, do 

mesmo jeito sobre o resultado dos procedimentos econômicos desenvolvidos pela 

organização, assim alcançando seus objetivos, que podem ter valores proporcionando 

lucros ou somente ideais. 

A visão conceitual que o novo papel do profissional de contabilidade se 

acrescenta de diferentes responsabilidades, incluindo também a necessidade da 

atuação social mais adaptada ao novo cenário governamental e administrativo das 

entidades. 

A contabilidade oferece informações completas de todos os atos e fatos 

realizados no campo de atuação da organização, ou ainda daqueles que são 

realizados fora organização, surgir de qualquer forma, afetando sua propriedade ou o 

seu resultado, é preciso que os profissionais de contabilidade dominem a utilização 

desses dados e informações na produção de demonstrativos e  parecer contábeis e 

que  provem com clareza a extensão e o resultado total da gestão da empresa nas 

questões sociais, patrimoniais e econômico-financeiros. 

 

O PROFISSIONAL CONTÁBIL 

 

O profissional contábil é aquele que tem o registro no Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC), capacitado a prestar seus serviços a sociedade, apresentando 

como atividade a distribuição de informações e avaliações de caráter econômico, 

financeiro, físico, em relação ao patrimônio da organização. 

Essa profissão está no regulamento dado pelo Decreto Lei no 9.295, de 27 de 

maio de 1946 e resoluções complementares. 

A profissão contábil é muito ampla, e oferece várias opções onde o profissional 

poderá atuar: 

No setor privado: o profissional poderá exercer como Subcontador, Contador, 

Analista Financeiro, Analista de Crédito, Analista de Balanços ou Auditor, Pesquisador 

Contábil, Perito Contador, Auditor Independente, Auditor Interno, Professor de 
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Contabilidade, ou em outras áreas que tem menos ocupação pelo contador como: 

Investigador de Fraude, Árbitro Contábil, Avaliador de Empresas, Escritor, 

Conselheiro Fiscal e Parecerista. 

No setor público: contratado por meio de Concurso Público, o profissional 

contábil poderá atuar como: Perito Contábil, Auditor Fiscal do Estado, Auditor Fiscal 

do Tesouro Nacional, Auditor Fiscal de Tributos Municipais, Analista Financeiro, 

Fiscais de Rendas, Contador, Técnico em Contabilidade e etc. 

Escritório contábil ou Autônomo:  organiza e executa as atividades de 

contabilidade geral, industrial, comercial e agrícola. desenvolvendo consultoria 

contábil, trabalhista, fiscal, custos, auditoria, gerencial, perícia e arbitragem. 

E das áreas contábeis mais recentes temos a contabilidade social, a 

contabilidade ecológica, a auditoria ambiental contabilidade estratégica, E-commerce, 

a investigação contábil, contabilidade matricial, internacional de recursos humanos ou 

intelectuais e a ambiental. 

O crescimento da variedade dos serviços e a precisão do conhecimento de 

todos os elementos relacionados às funções de uma empresa pelos usuários que se 

interessam no quadro econômico-financeiro, estão colaborando para o 

comportamento do contador, que terá de estar preparado com as principais 

atribuições como: ética, esforço, integridade e confiança, visto que, o contador tem a 

função na qual oferece para a sociedade diversos privilégios, abrangendo menores 

riscos para investir, a melhor aplicação de recursos, e ainda cuida do patrimônio da 

organização. 

O mercado de trabalho vem oferecendo oportunidades de suma importância 

para o contador, fornecendo informações contábeis e financeiras verídicas para uma 

empresa, sendo um importante transmissor das informações e indispensável para a 

tomada de decisões. Hoje a transação comercial propõe modernidade, novas 

tecnologias, criatividade, novos conhecimentos modificações necessárias dentro dos 

os padrões, assim, estabelecendo o desafio de estar sempre competindo. O mercado 

de trabalho competitivo não tolera dúvidas ou falta de clareza, já que a competição 

pelo mercado internacional e o mercado competitivo é representado progressivamente 

exigindo um esforço maior e caracterização para mudanças. É preciso que o 

profissional contábil demonstre iniciativa, entusiasmo, raciocínio e comportamento 

ético. 
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Nessa perspectiva, o que se espera de um profissional contábil é que todas as 

informações e dados sejam preparados de modo organizado, obedecendo as 

condições especificas estabelecidas, e respeitando os princípios específicos que 

constitui a profissão, trazendo lealdade no perfil. Qualquer manobra ilícita ou a 

ausência da transparência em seus serviços, significa a perda de confiança, 

ameaçando a segurança de seus clientes. 

 

POSSÍVEIS RISCOS PARA O PROFISSIONAL CONTÁBIL 

 

O profissional contábil exerce funções importantes em todos os processos na 

vida de uma empresa. O conhecimento profundo dos pequenos detalhes dos modos 

operacionais das empresas não é só obrigação de sua função, mas um direito especial 

que apenas os profissionais de contabilidade que exercem conseguem impedir. 

O contador, ao desenvolver suas habilidades profissionais, tem a capacidade 

de fornecer informações para sus clientes e usuários, auxiliando no acompanhamento 

do funcionamento da instituição, corrigindo os problemas e dificuldades que surgem 

ao longo do tempo, além disso mostra como está a situação econômica e financeira 

dessa entidade qualquer momento. Contudo na realização das próprias atividades da 

profissão contábil, o contador deve analisar os fundamentos básicos da contabilidade 

para não correr riscos, já que um comportamento inadequado desse profissional, pode 

ser caracterizada como realização de atividade ilícita, como demonstrativos contábeis 

e registros falsos, no caso de balanços feito de má-fé e sonegação fiscal. 

 Essas condutas ilícitas já estão sendo vistas através dos escândalos públicos 

e empresariais que envolve o governo e empresas reconhecidas mundialmente que 

tiveram suas demonstrações contábeis adulteradas ou falsificadas, comprovando que 

os profissionais contábeis tiveram envolvimento nas práticas proibidas por lei. 

 

ÉTICA E MORAL  

 

A palavra ética (éthos) é de origem grega que tem o significado de domínio do 

caráter. Para que o profissional mantenha sua ética é preciso agir sempre de acordo 

com os padrões estabelecidos por uma sociedade.  

De acordo com Motta (1984, p. 69):  
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A ética baseia-se em uma filosofia de valores compatíveis com a natureza e 
o fim de todo ser humano, por isso, “o agir” da pessoa humana está 
condicionado a duas premissas consideradas básicas pela Ética: “o que é” o 
homem e “para que vive”, logo toda capacitação científica ou técnica precisa 
estar em conexão com os princípios essenciais da Ética. (MOTTA, 1984, p. 
69) 

  

  A ética é totalmente indispensável ao ser humano como profissional, pois em 

sua atividade, o que faz e o como age estão sempre se complementando. A forma 

que o profissional age refere a sua própria conduta e todas as suas atitudes irão 

mostrar seu desempenho na profissão. Podemos afirmar então que um forte 

conhecimento ético nas atividades profissionais seria muito importante para o 

desenvolvimento de recursos humanos.     

Segundo Jacomino (2000, p. 28):  

  

Hoje, mais do que nunca, a atitude dos profissionais em relação às questões 
éticas pode ser a diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso. Basta um 
deslize, uma escorregadela, e pronto. A imagem do profissional ganha, no 
mercado, a mancha vermelha da desconfiança. (JACOMINO, 2000, p. 28) 

 

Quando o profissional tem em vista seu crescimento próprio, seja ele um 

aumento de produtividade na empresa ou obter um cargo mais elevado de sua 

profissão, pode se aplicar algumas práticas ilícitas a que venham prejudicar não só 

sua carreira como profissional, mas também a organização em que atua e a sociedade 

em geral.  

Já a Moral é uma palavra que vem do latim (Morales) e tem o significado 

eferente aos costumes. A moral são as regras que o ser humano adquire através de 

uma cultura, tradição, educação ou até mesmo de do cotidiano, e tem a capacidade 

de conduzir o comportamento do ser humano diante de uma sociedade.  

Os primeiros conceitos de moral iniciaram-se na Grécia Antiga com os filósofos 

Platão e Sócrates, baseando-se no que seria correto, bem e certo. Mas foi um 

discipulo de Platão chamado Aristóteles que fez um estudo mais aprofundado sobre 

a moral e criou a seguinte teoria:  

 

a moral é uma arte, e como toda arte deve preencher certos requisitos. A 
primeira é determinar que a moral trate das ações humanas. A segunda é que 
ela trate de determinadas ações voluntárias, mais especificamente as que 
partem da escolha. (ARISTÓTELES, 2001, p. 25).  
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Adolfo S. Vásquez afirma que a moral é:  

 

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 muitas das vezes é confundida com a moral, porém, são coisas 

totalmente diferentes. A ética tem como definição a ciência que estuda o 

comportamento moral do ser humano em uma determinada sociedade, enquanto a 

moral, são costumes, ou conjunto de regras que o ser humano adquire ao longo do 

tempo. A ética é o ponto de vista científico da moral, e tem envolvimento em comum 

com a religião, a filosofia, a psicologia, a política, a história, o direito e diversas 

organizações que estão ao redor do ser humano.   

A moral tem características práticas imediata, quando sendo integrada na vida 

do ser humano e no cotidiano da sociedade. Não só pelo fato de ser regras e normas 

que que dominam o nosso dia a dia, indicando o que temos ou não que fazer, mas 

também por que está presente no que falamos influenciando nossos pensamentos e 

opiniões. A ideia que temos do ‘‘imediata’’ é pelo fato de usarmos constantemente.  

A ética ao contrário da moral é o conhecimento que tem fundamentos sobre a 

moral. Sendo assim busca justifica-la, identificando as normas e princípios que são 

significativos e entendidos como um padrão de boa conduta para toda sociedade, 

fazendo com que a ética tenha caráter individual, diferente do ponto de vista moral, 

que diz respeito as pessoas, sociedade, e comunidade variando entre si. 

 

CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL  

 

A ética tem grande importância para sociedade e devido a isso o código de 

ética foi desenvolvido não apenas para as profissões, como também para a sociedade 

visando contemplar os valores morais através de um conjunto de regras. Cada 

profissional exerce um dever em sociedade, em suas diversas áreas de atuação, eles 

possuem obrigações e responsabilidades para o exercício de suas responsabilidades 

pessoais e profissionais.   
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Uma das definições do código de ética:  

 

O código de ética ou de compromisso social és um instrumento de realização 
da visão e missão da empresa, que orienta suas ações e explicita sua postura 
social a todos com quem mantém relações. O código de ética e/ou 
compromisso social e o comprometimento da alta gestão com sua 
disseminação e cumprimento são bases de sustentação da empresa 
socialmente responsável. (ETHOS, 2000).  

  

Exercendo sua profissão, o indivíduo auxilia o seu próximo e em troca ele 

ganha respeito, mas, além disso, o enriquecimento moral.  Os valores éticos devem 

sempre acompanhar um bom profissional, para que sua imagem possa ser bem vista 

perante a sociedade e os seus companheiros de trabalho.  

Portanto, o Código de Ética existe em qualquer grupo onde as pessoas possui 

um proposito a ser alcançado ou compartilhado, mas nem sempre é colocado em 

prática, como exemplo, pode-se citar as questões de fraudes e corrupção nos meios 

corporativos e políticos. Para fins deste estudo, esses dois comportamentos são 

considerados como consequências da perda dos padrões éticos.   

Para que um código de ética possa funcionar em uma determinada organização 

é importante que a sua forma de ser divulgada seja auxiliada pelo êxito da 

administração, porque sua relevância não é apenas no ambienta empresarial e sim 

em todo grupo ou associação entre cidadãos.  

   Essa definição abaixo relata bem esse contexto:  

   

Acordo explícito entre os membros de um grupo social: uma categoria 
profissional, um partido político, uma associação civil etc. Seu objetivo é 
explicitar como aquele grupo social, que o constitui, pensa e define sua 
própria identidade política e social; e como aquele grupo social se 
compromete a realizar seus objetivos particulares de um modo compatível 
com os princípios universais da ética. (ANSWERS, 2009).   

  

Há duas formas pela qual os profissionais podem exercer suas atividades: De 

forma prazerosa ou apenas pelo dinheiro. Quando o exercício da profissão é feito com 

amor, visando os benéficos de terceiros, resultara no bem comum. Quando se busca 
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apenas o dinheiro, os benéficos serão menores. Pois o ser humano tem a tendência 

de colocar em primeiro lugar sempre seus próprios interesses.   

 Como é citado abaixo:  

 

Aquele que só se preocupa com os lucros, geralmente, tende a ter menor 
consciência de grupo. Fascinado pela preocupação monetária, a ele pouco 
importa o que ocorre com suas comunidades e muito menos com a 
sociedade. (ÉTICA PROFISSIONAL,2013)  
 

 

Atualmente podemos estar observando que a cada dia a sociedade cobra por 

mais valores e ética no trabalho de profissionais sejam eles atuando numa carreira 

pública ou privada. Tendo em vista que muitos profissionais que se consideravam 

inatingíveis estão pagando perante a sociedade pela sua falta de ética.  

Também observamos mudanças no comportamento em geral pois muitos 

costumes gerados através de estereótipos onde antes eram tratamentos comumente 

aceitáveis perante a sociedade hoje é considerado ofensivo e punido através de 

medidas disciplinares, ou seja, o conceito de ética pode ser considerado como 

evolutivo.  

Podemos filosofar por horas sobre este conceito pois é tamanho a sua 

abrangência que não tem nada onde nos dirigirmos nossos olhares que não podemos 

observar sua aplicação; Conceito este que deve estar enraizado em nosso dia a dia 

sem a necessidade de estarmos sendo lembrados de sua existência pois a ética tem 

que ser entendida e não aprendida, assim quando o profissional entende e aplica a 

ética no seu dia a dia ele tente a ter em seu benefício o bem estar moral de seu 

trabalho e convívio com seus semelhantes. 

  

CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO CONTADOR  

 

       A ética de um profissional são   diversas regras de como ele deve se 

comportar imposta pela organização que presta seus serviços ou pela profissão que 

ele atua, com o propósito de normalizar as essas situações foram criados códigos de 

ética diferentes conforme a profissão. Para o profissional contábil não foi diferente, 

visto que ele necessitava de comportamentos éticos para manter sua dignidade, sigilo 

profissional, conduta pessoal e competência, proporcionando assim segurança e 
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confiabilidade para os usuários de suas informações, mantendo-se firme sua conduta 

pessoal para que não venha cair em tentações e fraudar informações. Assim foi criado  

o seu código, para orientar como o contabilista deve se comportar:  

• Atendendo a sociedade sempre analisando as regras sociais; 

• Na esfera profissional, sempre executando suas obrigações com lealdade e 

diligência; 

• No âmbito pessoal, visa a aplicação do auto respeito. 

O código de ética, orienta o contabilista, a adotar um comportamento conforme as 

necessidades impostas pela sociedade. Resumidamente, são estruturas dos 

princípios éticos inclusos no código de ética profissional do contabilista: 

• Sigilo profissional e extrema lealdade aos contratantes de seus serviços; 

• Bom comportamento e preservação da efígie profissional; 

• Cumprir os inerentes a profissão. 

“O contador deve manter um comportamento social adequado às 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.” 

Lisboa (1997, p.61). 

 

ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

Com os resultados da pesquisa analisado, podemos responder o problema da 

pesquisa formulada inicialmente com a seguinte pergunta: de que forma profissionais 

contábeis aplicam seus conceitos no campo da ética no desenvolvimento profissional 

da atividade empresarial em capim grosso e como o código de ética profissional do 

contabilista pode contribuir para a sua valorização?  Foi elaborado um questionário 

que indagaram os profissionais de Capim Grosso/BA. 

A amostra coletada foi de 13 profissionais de um total de 35 registrados no 

CRC/BA, do município de Capim Grosso/BA. Os questionários foram levados 

pessoalmente aos escritórios de contabilidade, os 13 respondidos representam 37,1% 

da população contábil do município. 
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Gráfico 01- Sexo do profissional contábil.

 

Fonte: Própria (2018) 

 

Conforme o gráfico 01, dos contribuintes para esta pesquisa, 61,5% são do 

sexo feminino e 38,5% do sexo masculino, demostrando maior percentual de 

mulheres de mulheres contabilistas no município de Capim Grosso/BA. 

Em consulta ao CFC, conforme por ele emitido, em novembro de 2018, haviam 

524.502 (quinhentos e vinte quatro mil quinhentos e dois) contabilistas registrados no 

CRCs do Brasil. Desse total 84.157 (oitenta e quatro mil cento e cinquenta e sete) 

contabilistas são cadastrados no CRCs da região do nordeste do país. 

Especificamente na região da Bahia, até novembro de 2018, havia um total de 22.174 

(vinte dois mil cento e setenta e quatro) contabilistas registrados no CRC/BA, sendo 

51,1% do sexo masculino e 48,9% do sexo feminino. Diante desses dados concluímos 

que os contabilistas do município de Capim Grosso/BA não estão divididos de acordo 

com a média do estado.  

 

38.5

61.5

Sexo do profissional contábil

Masculino

Feminino
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Gráfico 02- Como a ética pode colaborar para as atividades da profissão.

 

Fonte: Própria (2018) 

 

A partir deste gráfico, as respostas obtidas pelo questionário aplicado nos 

escritórios do município de Capim Grosso/BA, tendem a responder o problema da 

pesquisa. 

Dos profissionais 23% responderam que por meio da ética, o profissional 

consegue identificar como deve agir diante de cada situação, 15% por meio da ética 

o profissional contábil poderá exercer seu conhecimento com coerência, 62% que, por 

meio da ética o profissional poderá exercer suas atividades com integridade e 

honestidade. 

O resultado aponta que os profissionais do município têm o conhecimento 

sobre a ética profissional e como ela pode colaborar para as atividades da profissão. 

Os princípios da integridade e honestidade foram os mais apontados pelos 

contribuintes, o que nos faz refletir que a ética transforma os indivíduos em 

profissionais que não visam apenas o benefício financeiro como também buscam 

oferecer melhores serviços para o cliente e para a sociedade. 

 

23%

15%62%

0%

No seu ponto de vista, de que modo a etica profissional pode
colaborar para as atividades da profissão contábil?

 Por meio da ética, o profissional consegue
identificar como deve agir diante de cada
situação.

Por meio da ética o profissional contabil
poderá exercer seu conhecimento com
coerência.

Por meio da ética o profissional poderá
exercer suas atividades com integridade e
honestidade.

Não acredito na contribuição da ética para a
profissão contabil.
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Gráfico 03- O que tem mais relevância para o contabilista se estabelecer no mercado.

 

Fonte: Própria (2018) 

 

Como resultado para esta pergunta 30% responderam, ser prático e direto, 

sempre atento com as mudanças do cenário contábil, 8% criar uma boa relação com 

os clientes, 8% estar atualizado constantemente, 31% praticar as atividades de acordo 

com o código de ética do contabilista. Diante dos dados apontados, nota-se que as 

três opções mais importantes para o exercício, foram as mais citadas pelos 

profissionais. Isso mostra que os profissionais estão bem confortáveis em relação a 

esta situação, pois demostram maior importância para os que serviriam de base para 

um bom profissional. 

 

Gráfico 04- Elementos fundamentais para a harmonia da classe.

 

Fonte: Própria (2018) 

30%

8%
8%23%

31%

O que é mais relevante para que o contabilista consiga se
estabelecer no mercado de trabalho hoje em dia?

Ser prático e direto, sempre atento nas
mudanças do cenário contábil.

Criar uma boa relação com seus clientes.

Estar atualizado contantemente.

Cumprir as Normas Brasileiras de
Contabilidade-NBC

Praticar suas atividades de acordo com o
Codigo de Ética do Contabilista-CEC

30%

68%

2%

0%

Você acredita que exercendo a profissão com zelo,
cumprindo com os princípios estabelecidos no código de
ética seria fundamental para a harmonia da classe?

Sim, por que tornaria mais fácil a relação com os
concorrentes.

Sim, por que se todos exercessem obedecendo o
código de etica a convivencia entre os profissionais
tornariam mais fácil.
Não creio que poderia haver muitas mudanças.

Não creio na harmonia da classe.



19 
 

 

 

A pergunta 04, 30% responderam que sim, porque tornaria mais fácil a relação 

com os clientes, 68% sim, porque se todos exercessem obedecendo o código de ética 

a convivência entre os profissionais tornariam mais fácil, 2% não creio que haveria 

grandes mudanças, ninguém respondeu não crê na harmonia da classe. 

 

Gráfico 05-Como a propaganda contábil é vista pelos profissionais.

 

Fonte: Própria (2018) 

 

Sobre as propagandas da classe, 31% responderam que as propagandas 

relativas aos profissionais do município são de acordo com o código de ética, 23% 

algumas propagandas cumprem o código de ética do contabilista, 15% não tem 

conhecimento e 31% diz que não, as propagandas do município não seguem os 

padrões éticos. Esta pesquisa mostra que o nível de conhecimento dos profissionais 

contábeis sobre o código de ética é superior ao desconhecimento do código, porem 

os dados apontam que uma grande parte dos profissionais contábeis mesmo 

conhecendo o código não seguem os padrões éticos relacionados a propaganda. 

Todos os profissionais contábeis que pretendem divulgar suas propagandas, 

devem conhecer o código de ética, que pela ausência de informação não venha 

cometer algum deslize, seja ele de má fé ou não, provocando punições ao profissional. 

Está estabelecido no código de ética que a desvalorização de qualquer 

organização ou profissional contábil deve ser totalmente descartada ao elaborar uma 

31%

23%15%

31%

Conforme o código de ética , a propaganda da profissão
contábil precisa ser feita com atenção sem prejudicar aos
profissionais contábeis e sua classe. Você acredita que os
profissionais cumpram essas regras?

Sim, as propagandas relativas aos
profissionais do município são de acordo
com o código de ética profissional.
Algumas propagandas cumprem o codigo
de ética do contabilista.

Não tenho conhecimento.

Não, as propagandas do município não
seguem os padrões éticos.
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propaganda. Além disso o profissional deve ter a consciência de que o seu sucesso 

não depende do fracasso alheio. 

 

Gráfico 06- Sobre o sigilo nas atividades do contabilista. 

 

Fonte: Própria (2018) 

 

Sobre o sigilo assegurados pelo profissional contábil, 54% concordaram que o 

contabilista tem o dever de manter sigilo sobre toda informação que esteja em sua 

guarda, 46% o profissional contábil deve manter sigilo contanto que respeite a 

legislação vigente. 

O profissional contábil tem a obrigação de manter em seu poder qualquer dados 

ou informações a ele repassado. Esse sigilo é uma corrente de confiança entre o 

profissional e o cliente que só pode ser quebrada em situações de decisão judicial. 

O profissional contábil também é responsável pela originalidade dos 

documentos confiados a ele. Sendo assim é proibido ao contabilista a alteração e 

violação desses documentos ou qualquer tipo de fraude, podendo prejudicar sua 

carreira por falta de conduta ética.  

 

54%
46%

0%

0%

O sigilo sobre as informações seguradas ao contador está
bem destacada entre os deveres estabelecidos no código de
etica do contabilista. Em sua opinião:

O contabilista tem o dever de manter sigilo
sobre toda informação que esteja em sua
guarda.

O profissional contábil deve manter sigilo
contanto que respeite a legislação vigente.

Não estou de acordo que o contabilista deve
manter o sigilo das informações

o profissional contábil só deve manter sigilo
quando o cliente solicitar.
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Gráfico 07- União entre os contabilistas do município de Capim Grosso/BA.

 

Fonte: Própria (2018) 

 

Sobre a união entre os profissionais contábeis do município de Capim Grosso, 

46% afirmaram que sim, mas nem todos os profissionais do município coopera com a 

classe, 15% diz que não tem muitos movimentos em relação a procura de melhoria 

da classe, 8% mesmo quando acontece movimentos em busca em condições 

melhores, nem todos participam e 30% afirma que não existe união entre os 

profissionais do município. Diante destes dados percebe-se que não existe união total 

entre os profissionais contábeis no município de Capim Grosso/BA. 

Está estabelecido no Art.9º que “a conduta do contabilista com relação aos 

colegas deve ser pautada nos princípios de consideração, em respeito, apreço e 

solidariedade, em consonância com os postulados de harmonia da classe.” 

Esta pesquisa aponta que, o artigo citado acima não vem sendo praticado pelos 

profissionais do município de Capim Grosso/BA. Se todos procurassem viver em união 

buscando melhorias de condições para toda a classe, teriam mais benefícios de 

maneira geral. 

 

0%

46%

15%
8%

31%

O código de ética ressalta que os profissionais devem
cooperar com os eventos ta classse que busca condições de
trabalhos compatíveis. Você acredita no município de Capim
Grosso exista união entre os profissionais contábeis?

Sim, existe total união da classe.

Sim, mas nem todos os profissionais do município
coopera com a classe.

Não temos muito movimentos em relação a
procura de melhoria da classe.

Mesmo quando acontece movimentos em busca
de condições melhores, nem todos os
contabilistas participam.
Não existe união entre os profissionais do
município.
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Gráfico 08- Punições para os comportamentos antiéticos dos contabilistas.

 

Fonte: Própria (2018) 

 

Para as punições dos comportamentos antiéticos dos contabilistas, 8% 

responderam que não tem muito conhecimento sobre quais são as punições, 77% 

concordaram por que quanto mais rígida for a punição, menor a ocorrência de 

comportamentos antiéticos e 15% consideram as punições muito rígidas. Nota-se que 

a maioria dos contabilistas conhecem bem as punições estabelecidas no código de 

ética e tem interesse pelo assunto. 

Gráfico 09- Como a concorrência desonesta pode prejudicar o profissional.

 

Fonte: Própria (2018) 

 

8%

77%

0%
15%

Você concorda que se as puniçoes para comportamentos
antiéticos fosse mais rígidas os contabilistas exerciam
melhor as exigencias do codigo de ética?

Não tenho muito conhecimento sobre quais são
as punições.

Sim, por que quanto mais rígida for a punição,
menor a ocorrência de comportamentos
antiéticos.
Não concordo que deveria haver punições.

As punições não são muito rígidas.

31%

69%

0%

0%

Com a concorrencia desonesta ente os contabilistas pode
prejudicar o profissional conábil?

A concorrência desleal pode prejudicar todas
as profissões.

A classe contábil torna-se desvalorizada.

Acredito que o profissional ético acaba
perdendo clientes.

Acredito que a concorrencia desleal esitmula
a disputa entre os profissionais, vencendo o
melhor.
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Sobre como a concorrência desonesta pode prejudicar o profissional contábil, 

31% responderam que a concorrência desleal pode prejudicar todas as profissões e 

69% que a classe se torna mais desvalorizada. 

A desvalorização da classe contábil é apontada como o maior prejuízo que a 

concorrência desonesta provoca ente os profissionais contábeis. Por isso, a falta de 

ética acaba prejudicando não apenas alguns profissionais e sim toda a classe. 

Uma grande parte da população acredita que a concorrência desonesta pode 

prejudicar não só apenas a profissão contábil como também todas as profissões.  

 

Gráfico 10- Criação de tabelas preço padrão.  

 

Fonte: Própria (2018) 

 

Com 46% os contabilistas concordam, pois com a tabela eles teriam preço 

único, sendo disputado apenas os melhores serviços, 31% acham que não o preço 

deve ser cobrado de acordo com a necessidade do profissional contábil e do cliente e 

23% concordam que o mercado deve ser livre para todos. 

As tabelas de preço padrão tem como objetivo distribuir os preços aos serviços 

contábeis de acordo sua complexidade. Assim a concorrência entre os profissionais 

contábeis seria mais justa, sendo disputado apenas os melhores serviços, eficiência 

do atendimento e a qualidade dos profissionais e não somente o valor do serviço como 

ocorre na maioria das vezes. 

 

46%

0%
31%

23%

Você é a favor da criação de tabelas preço padrão do CRC?

Sim, pois com a tabela teríamos preço
único, sendo disputados apenas os
melhores serviços.

Sou a favor de menor preço, sem limite
para ser cobrado de acordo com o serviço.

Não o preço deve ser cobrado de acordo
com a necessidade do profissional
contábil e do cliente.

Não, o mercado deve sel livre para todos.
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Gráfico 11- Sobre a percepção da ética na profissão contábil.

 

Fonte: Própria (2018) 

 

Nesta pergunta, 7% responderam que a ética é uma ideia irrealizável, pois as 

vezes a necessidade fala mais alto do que a conduta, 21% que o profissional ético 

ainda é valorizado no mercado de trabalho, 3% que a aplicação da ética se torna mais 

difícil diante do mercado competitivo, 3% que a ética tem sido valorizada e cada vez 

mais aplicada pelos contabilistas, mas a resposta que predominou esta pesquisa com 

66% foi a qual a ética é essencial para a vida do contabilista, isso nos faz refletir que 

mesmos não seguindo alguns princípios do código de ética, os profissionais estão 

ciente do quanto a sua classe seria beneficiada se todos agissem de acordo com a 

ética. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Nós seres humanos, como cidadãos vivemos em sociedades dirigida por 

regras, para que as nossas convivências sejam pacíficas é preciso que todos 

compreendam e respeite as regras estabelecidas por lei, uma das principais é a ética. 

O objetivo principal da ética é orientar o comportamento moral do homem nos 

princípios da responsabilidade, honestidade, da verdade, confiança e respeito. Estes 

princípios devem desenvolver-se junto com o cidadão, sendo aplicado no seu dia a 

dia. 

7%

21%

3%

3%

66%

Qual a sua precepção sobre a ética na profissão contábil?

A etica é uma idéia irrealizável, pois as
vezes a necessidade fala mais alto do que
a conduta.

O profissional ético ainda é valorizado no
mercado de trabalho.

A aplicação da ética se tona mais difícil
diante do mercado competitivo.

A ética tem sido valorizada e cada vez
mais aplicada pelos contabilistas.

A ética é essencial para vida do
contabilista.
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 Para conhecermos melhor a realidade sobre a ética dos profissionais contábeis 

do município de Capim Grosso/BA, esta pesquisa contribuiu para responder ao 

seguinte problema: de que forma profissionais contábeis aplicam seus conceitos no 

campo da ética no desenvolvimento profissional da atividade empresarial em capim 

grosso e como o código de ética profissional do contabilista pode contribuir para a sua 

valorização? As respostas apontam para a solução do problema, 62% dos 

profissionais responderam que, por meio da ética o profissional poderá exercer suas 

atividades com integridade e honestidade. Ainda sobre a percepção da ética para a 

valorização contábil, 64% dos contribuintes afirmaram que a ética é essencial para a 

vida profissional. 

   Diante desses dados concluímos, então, que para os contabilistas, a ética 

profissional além de contribuir para a valorização da profissão contábil traz benefícios 

para a sua classe.  

Com base no código de ética os profissionais conseguem ter mais união e em 

consequência tornam a classe dos contabilistas mais resistente. Com o profissional 

sendo admirado pela sua postura ética, seguindo os princípios de boa conduta, o 

profissional contábil passa a ter o respeito de toda a sociedade de maneira geral. 

 As mudanças constantes no campo da contabilidade diferenciam os 

contabilistas atuais dos contabilistas de antigamente. Neste momento de integração e 

mudanças 31% procuram praticar as atividades de acordo com o código de ética do 

contabilista e 30% responderam, ser prático e direto, sempre atento com as mudanças 

do cenário contábil. Entende-se que os profissionais do município estão preocupados 

tanto em praticar as atividades de acordo com o código de ética do contabilista como 

também está atento as atualizações do cenário contábil, quando a pergunta é se 

manter no mercado de trabalho. 

Podemos afirmar que a prática dos princípios estabelecidos no código de ética 

profissional do contabilista é fundamental para a harmonia da classe e 

consequentemente para a valorização dos profissionais também se confirmou.  

 De acordo com as respostas obtidas através do questionário, os profissionais 

contábeis estão cada vez mais cientes de que os princípios éticos beneficiam não só 

ao exercício da profissão como também toda a sua classe.   

 Foi confirmado também que os profissionais conhecem bem os princípios 

éticos e estão cientes das punições se caso não cumprir com seus deveres éticos, por 

tanto a maioria dos profissionais do município afirmaram conhecer o código de ética, 



26 
 

 

e 77% dos contabilistas afirmaram que quanto mais rígida for a punição, menor será 

a ocorrência de comportamentos antiéticos. 

A questão sobre a união entre os profissionais contábeis do município de Capim 

Grosso/BA, obteve-se uma resposta preocupante, de acordo com a pesquisa, conclui-

se que os profissionais não existem união total da classe no município, por tanto esse 

fato acaba trazendo algumas dificuldades para o exercício da profissão. Essa questão 

mostra nitidamente que mesmo conhecendo os princípios éticos, os profissionais não   

aderem totalmente Código de Ética do Contabilista, por que em seu artigo 9º, 

menciona que deve haver união, apreço, solidariedade e respeito entre os 

profissionais.  

 Percebe-se que alguns profissionais contábeis estão cientes sobre seus 

deveres para com os colegas de profissão, mas esses deveres não são baseados ao 

código de ética e aplicados como deveria.   

 Embora eles tenham consciência de que a concorrência desonesta afeta a 

classe contábil tornando-se desvalorizada, apontando 54% das respostas, uma 

grande parte dos profissionais contábeis do município de Capim Grosso/BA não são 

a favor da criação de tabelas preços padrão dos serviços pelos CRCs. Isto comprova 

que a maioria dos profissionais não estão dispostos à concorrer apenas com os 

serviços de seus colegas de profissão e que ainda apontam com 31% que o preço de 

seus serviços deveriam ser cobrado de acordo com a necessidade do profissional e 

do cliente e 21% que o mercado deveria se livre para todos, assim, seria mais um 

argumento para atrair clientes. Isso mostra que o pensamento dos contabilistas não 

está voltado para toda a classe e sim para si próprio.  

 Conclui-se que, todos os contabilistas do município de Capim Grosso/BA 

conhecem o código de ética, mas nem todos os princípios são seguidos.  

 Se todos os princípios estabelecidos código de ética fossem aplicados 

corretamente, a classe contábil teria mais união, e seu comportamento ético seria 

mais valorizado igualando a concorrência entre os contabilistas do município. 

Este é um tema que abrange o interesse a classe contábil do município de 

Capim Grosso/BA, é preciso ressaltar que uma pesquisa mais profunda sobre o tema 

poderá futuramente buscar maneiras de unir a classe, e fazendo com que os 

profissionais contábeis sejam mais valorizados através da união.  
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