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A influencia da etica no perfil do

profissional contabil
Maria das Graas Vieira •

A tenta(:Qo e grande: voce olha para 0 lado e ve gente crescendo na empresa
depois de sonegar informa(:oes, manipular relatorios, fazer promessas vazias,
aceitar presentes de agradecimento entre outros inumeros exemplos, mas
sera que compensa? Vale tudo para subir? Sera que vale apenas ser antietico?

As empresas tem motivos de sobra para atuarem de maneira etica interna e
externamente. Esta provado que praticas cidadQs podem ser um diferencial
competitivo. Par outro lado, empresas cuja conduta e questionavel, sofrem
boicotes dos c1ientes, fornecedores, investidores e ace dos bans profissionais
que adotam a etica profissional acima de qualquer oferta de salario.

A Etica e a ciencia vinculada ajulgamento de aprecia(:Qo moral, sobrejufzos
de valores amarrados ti distin(:Qo entre 0 bem e 0 mal. Ela e um valor de

primeira grandeza para 0 pro(issional. Nunca 0 contabilista deve abrir mQO de
certos princfpios, coma a honestidade e a transparencia. 0 problema e 0 que

fazer para manter tais princfpios. E necessario desenvolver uma boa
estrategia para garantir a manuten(:Qo da etica.
A etica pro(issional indaga qual deve ser a conduta do contabilista de modo a
acrescentar alga a ele mesmo enquanto ser humano, e ti sociedade.
Logo, falar de etica pro(issional e falar da realiza(:Qo do homem, da felicidade

de cada um enquanto participe na constru(:Qo do bem de todos, pelo
desempenho da sua atividade.
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1 Introduao
Urn relatorio financeiro caiu nas maos do

nal, ao eonjunto de atitudes que deve assumir

contador da empresa, quando ele passava

no desempenho de sua profissao, ou seja, eti

perto da impressora. Assim, descobriu quan

co e todo profissional que tern como meta sen

to sua equipe teria de aumento. AIguns rece

tir-se integro e pleno da alegria de viver. Con

beriam urn reajuste de 25% e ele, so de 10%.

victo de que todos os demais podem se sentir

Havia ainda os que permaneceriam corn 0 sa

assim tambem. Cultiva 0 pensamento coope

li\rio intacto. 0 que ele fez corn as informa

rativo. Tern urn profundo e inabalavel respei

bes? Sugeriu 0 pessoal a pressionar a dire

ta pelos acordos firmados.

ao por uma remuneraao maior, achando que,

5egundo Motta (1984, p. 69):
a etica baseia.se em uma filosofia de valores

ao agir assim, nao preeisaria se expor e sairia

compativeis cam a natureza e 0 fim de todo

ganhando, corn 0 motim. urn aumento supe

ser humano, por isso. "0 agir" da pessoa hu

rior ao previsto.

mana estd condicionado a duas premissas

o exemplo acima e tipico de falta de etica.

consideradas basicas pela Etica: "0 que e"o

Mas 0 que exatamente quer dizer etica? E evi

homem e "para que vive ", logo toda capaci
tap10 cientifica ou tecnica precisa estar ern

tar que aoes individuaHstas comprometam

conexQo com os principios essenciais da Eti

o ganho coletivo, que prejudiquem alguem. E

ca.

cultivar as chamadas virtudes profissionais:
sigilo, lealdade, coragem, imparciaHdade e

A etica esta relacionada a opao, ao desejo

responsabilidade, por exemplo. Em outras

de reaHzar a vida, mantendo corn os ontros

palavras, significa agir de acordo corn 0 con

relaoes justas e aceitaveis. Via de regra esta

junto de valores morais da sociedade, que

fundamentada nas ideias do bem e virtude,

todos nos conhecemos ou deveriamos conhe

enquanto valores perseguidos por to do ser

cer. Se infringimos essas regras, baseados nos

humane e cujo alcance se traduz numa exis

conceitos do bem e do mal, estamos sendo

ten cia plena e feHz. Hoje, mais do que nunca.

antietieos. E nao existe meio-termo.

a atitude dos profissionais em relaao as ques

Podemos entao, conceituar a etica coma
sendo a ciencia que estuda a conduta dos se

res humanos, anaHsando os meios que devem

tbes eticas po de ser 0 seu diferencial no mer
cado.
5egundo jacomino (2000, p. 28):

ser empregados para que a referida conduta

hoje, mais do que nunca, a atitude dos pro

se reverta sempre em favor do homem.

fissionais em relap10 as questoes eticas pode

De acordo corn Vasquez (1995, p. 12) a eti
ca tie a teona ou ciencia do comportamento

ser a diferenra entre 0 seu sucesso e 0 seu

fracasso. Basta urn des/ize, uma escorrega

deJa. e pronto. A imagem do profissionaJ ga

moral dos homens em soeiedade. Ou seja, e a

nha, no mercado. a mancha vermelha da des.

cieneia de uma forma especifica de comporta

confianra.

mento humano".

A etica e indispensavel ao profissional,
porque na aao humana "0 fazer" e "0 agir"
estao interHgados. 0 fazer diz respeito a com

petencia, a eficiencia que to do profissional

deve possuir para exercer bem a sua profis
sao. 0 agir se refere a conduta do profissio-

2 Etica versus profissional contabil
o profissional contabil e aquele cuja ativi
dade, basicamente, e a prestaao de servios,

tendo como funao a de fornecer informaoes
e avaliac;oes, principalmente as de natureza
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fisica, financeira e econamica sobre 0 patri

imposiao legal ou organizacional, mas como

manio das pessoas fisicas oujuridicas de qual

instrumento fundamental de conduta, condi

quer natureza e que objetivam auxiliar no pro

ao sem a qual sua existencia profissional per

cesse de tomada de decisiies e inferencias

de 0 sentido.

sobre as tendencias futuras dessas entidades.
De acordo com Fortes (2002, p. 108):
os contabilistas, coma classe profissionaI, ca
raderizam-se pela natureza e homogeneida
de do rrabalho executa do, pelo tipo e carac

Provara sua importancia e relevancia para

a sociedade, nao apenas pela profissao que
exerce, mas tambem pelo exemplo de profis

sionalismo e de conduta etica e moral. Nao

teristicQs do conhecimento, habilidades tee

consegue ser valorizado, aquele que nao se

nieas e habilitapio legal eXigidos para 0 seu

valoriza.

exercicio do Qtividade contdbil. Portanto, os

pro{issionais do contabilidade representam
urn grupo especi{ico corn especializar:ao no

conhecimento do sua area, sendo uma forfQ
viva no sociedade. vinculada a uma grande
responsabilidade economica e social, sabre
rudo na mensurarao, controle e gestao do pa
trimania das pessoas e entidades.

Silva e Speroni (1998, p. 78) afirmam que:
a erica pro(issional tern coma premissa mai.
or 0 relacionamento do profissional corn seus
c1ientes e corn outros pro(jssionais, levando
em conta valores coma a dignidade huma
na, auto-realizQ(:Qo e sociabilidade.

Na profissao contabil existe 0 codigo de

o papel do contador na sociedade e, a cada

etica, que pode ser entendido como uma rela

dia, mais relevante. A contabilidade nao e 50

ao das pn'ticas de comportamento que se

mente registrar e controlar fatos administra
tiVQS, gerar guias e escriturar livros coma a

maioria das pessoas pensam. Ao conhecer pro
fundamente a empresa, 0 profissional conta
bi! e chamado constantemente a nao apenas
evidenciar 0 que ja aconteceu; e chamado sim

a dar sua opiniao sobre 0 futuro da empresa,

respondendo iJ. pergunta: que caminho seguir
agora? Sendo assim, 0 contador e pea funda

espera que sejam observadas no exercicio da

profissao. Tendo como objetivo 0 de habilitar
o contador a adotar uma atitude pessoal, de
acordo corn os principios eticos, all seja, tais

principios dizem respeito iJ. responsabilidade
perante a sociedade e para corn os deveres da
profissao.
Para Fortes (2002, p. 117):

o C6digo de erica pro(i.ssional do Contabilis
ta, coma (ante orientadora da conduta dos

mental para a sobrevivencia das empresas,

pronssionais da classe contdbil brasileira, rem

subsidiando as tomadas de decisiies. Revela

por ohjetivo fixar a forma pela qual se de

se, no concurso para a continuidade das enti

vem conduzir os pro{issionais da contabili

dades, seu papel social, sendo na colaboraao
de manutenao dos empregos e ate criaao de

dade, sobretudo no exercicio das suas advt.
dades e prerrogativQs pro(issionais estabele

cidas na legislarao vigente.

novos, como na geraao de bem-estar da cole
tividade.

Logo, 0 codigo de etica profissional do con

Para atingir este nivel, 0 contador deve

tabilista determina que conceitos basicos de

entender corn profundidade a contabilidade,

direitos e deveres dentro de uma profissao

os Principios e as Normas Contabeis, 0 Codi

sejam cumpridos, que nao se admite erros,

go de Etica e as diversas legislaiies, como

que estes conceitos sejam conhecidos na in

exemplo 0 Codigo Civil.

tegra, antes de emiti-los.

Ao saber de seu valor, podera valorizar sua

Estabelecido 0 Codigo de Etica, cada con

profissao. Ao valorizar sua profissao, sabera

tabi!ista passa a subordinar-se sob pena de

aplicar os principios Hicos, nao como uma

incorrer em transgressao, punivel pelo orgao
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competente, incumbido de fiscalizar 0 exerci

dentro de si mesmo, assumir as escolhas e lu

cio profissionaI. Tal c6digo assume urn papel

tar por urn mundo melhor. Acreditar que a feli

relevante de garantia sobre a qualidade dos

cidade e possivel, ja que esse e 0 objetivo mai

servios prestados e da conduta humana dos

or da erica.

profissionais contabeis.

E do interesse das empresas agir sempre de
maneira etica. Todos os melhores funclonari

3 A Etica e sua importiincia nas
empresas

os e fornecedores, as melhores fontes de fi
nanciamento tenderao a preferir aquelas que
costumam trata-Ios bem. E os clientes que tern

Na sociedade atual, lamentavelmente, 0 su

criterio, que sabem escolher, dificilmente se

cesse economico pas sou a ser a medida de to.

rao leais a urn produto de menor qualidade, ou

das as coisas. Apenas a riqueza e 0 poder con

urn servio que seja pouco eficiente. A erica

tarn e separam os vencedores dos excluidos.

esta diretamente relacionada corn valores mo

As pessoas sac na sua maioria materialistas e

rais, corn bem e mal, 0 que e certo ou errado;

individualistas e, por isso, pouco responsaveis

nao existe urn "c6digo de etica dos neg6cios",

e solidarias.

uma serie de normas especificas para as em

Muitos, ingenuamente, pensam que para a

presas. Nao faz parte da finalidade das empre

etica ocorrer dentro de uma empresa, basta

sas, na realidade, perseguir esses objetivos. Da

distribuir folhetos contendo urn c6digo que

mesma forma, empresas que tern seu "credo",

todos magicamente seguirao. Para exerce-Ia no

ou "c6digo de conduta", repleto de frases so

contexto empresarial, mais do que palavras, e

bre a responsabilidade social da empresa, ou

necessario aao. A premissa basica para que

de suas obrigaoes para corn a comunidade,

isso acontea e responder e agir em coerencia

faraD corn que seus funciomirios encarem es

corn a resposta a seguinte pergunta: 0 que eu

ses "credos" ou "c6digos" corn ceticismo. As

estou disposto a fazer para que este grupo seja

frases "nossa prioridade e a pessoa" ou "0 nos

mais feliz? Qu, qual e 0 meu compromisso para

so trabalhador vem em primeiro lugar", tao

que a vida nessa empresa se tome mais sauda

comuns nesse tipo de texto, simplesmente nao

vel e beneficie a todos? Parece utopia, coisa de

expressam a verdade.

santo? Pois e, parece. E de fato e, ja que pesso
as eticas sao antes de qualquer coisa esperan

osas, acreditam em utopia, sabem que 0 ama

De acordo corn Nash (1993, p. 04):
silo muitas as razoes para a recente promo.
pio da etica no pensamento empresarial. Os
administradores percebem os altos custos im

nha podera ser melhor que 0 hoje, assumem

postos pelos escandalos nas empresas: mul.

as suas escolhas e as conseqiiencias perante 0

tas pesadas, quebra da rotina normal, baixo

que fazem. Sao livres, e usam esta liberdade
de maneira adequada, acreditam que tern inte

ligencia suficiente para escolherem bern, sabem

moral dos empregados, aumento da rotativi.
dade, dificuldades de recrutamento, fraude

interna e perda de confiana publica na re
putaao da empresa.

que se deixarem de escolher, ja estarao fazen
do uma escolha. Nao responsabilizam outros
par seus atos, nao se deixam escravizar.

Todos devemos ser etieos tanto na vida
profissional como familiar, entre outras rela

Pensar em etica e pensar de forma, antes de

oes em sociedade. Que nada mais e do que

tudo, reflexiva. E nao se sentar em cima de res

ser honesto, responsavel, proceder sempre de

postas prontas. Para viver eticamente em qual

forma que se nao puder ajudar nao atrapalhe,

quer ambiente e preciso primeiro mergulhar

vamos alem. Ser etico e viver sempre corn a
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Atuar eticamente, entretanto vai muito alem

de nao roubar ou nao fraudar a empresa. Qual
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para todo mundo. Mas, em linhas gerals, con
vem segulr estes conselhos:

1.

Compartilhe seus conheclmentos, pois

quer decisao etica tern por tras urn conjunto

s6 assim eles tern valor. Confie nos co

de valores fundamentais. Eis alguns dos prin

legas ate que provem nao merecer sua

cipais:

confiana. E mals produtivo para voce

1. Ser honesto e a conduta que obriga ao
respelto e alealdade para corn 0 bem de

e para toda a equipe.

2.

tercelros. Urn profissional comprometl

do corn a etlca nao se delxa corromper

Nao faa nada que voce nao possa as
sumir em pliblico.

3.

Caso urn colega tente levar a fama por

em nenhum ambiente, alnda que seja

urn projeto do qual voce partlcipou,

obrigado a viver e conviver corn ele.

converse prlmeiro corn ele. 0 dialogo e

2. Ter coragem, pols ajuda a reaglr as crl

impossivel? Nao estara sendo antietico

ticas, quando injustas, e a defender dlg

se levar 0 problema aos seus superio

namente quando esta consciente de seu

res, de preferencia acompanhada de

dever. Ajuda a nao ter medo de defen

mais pessoas envolvidas na hist6ria. 56

der a verdade e a justia, prlnclpalmen

tome cuidado corn acusa6es Infunda

te quando estas forem de real interesse

das, fofocas, dados distorcidos.

para outrem ou para 0 bem comum. Ter

4.

Escolha empresas eticas para trabalhar.
Aquelas que discutem sua missao, alem

coragem ainda para tomar decis6es, In

dlspensavels e importantes, para a efici

de principios e valores, para chegar a

encia do trabalho, sem levar em conta a

urn consenso que deve ser compartilha

do corn to dos.

opinlao da maloria.
3. Ser humilde s6 assim 0 profissional con

5.

Se urn subordinado seu for antietico, 0

segue ouvir 0 que os outros tern a dizer

primeiro passo e educar, orientar.ja as

e reconhecer que 0 sucesso individual e

reincidencias tern de ser tratadas corn

resultado do trabalho da equipe.

rigor.

4. Manter 0 sigilo e a completa reserva

6.

Quanto mals poder a pessoa pouco etl

quanto a tudo 0 que se sabe e que Ihe e

ca tern dentro da organizaao, mais cui

revelado ou 0 que veio a saber por fora

dados devemos tomar. Muitas vezes a

da execuao do trabalho.

soluao e bus car uma vaga em outro

5. Integridade e aglr dentro dos seus prin

setor DU, em casos extremos, denuncia

cipios eticos, seja em momentos de ins

10 ao departamento de recurs os huma

tabilidade financeira, seja na hora de

nos.

apresentar 6timas solu6es.

7.

6. Tolerancia e flexibilidade urn lider deve
ouvir as pessoas e avaliar as situa6es
sem preconceitos.

Lembre-se que os valores sociais devem
suplantar os individuais.

8.

Por liltimo, aglr eticamente dentro ou
fora da empresa sempre fol e sera uma
decisao pessoal sua. Mesmo sujeito a

4 Consciencia profissional
Para ter sucesso jogando limpo nao existe

uma receita universal e completamente eficaz

deslizes e equivocos, voce deve ter
conscHncia de que esse costuma ser urn
caminho sem volta. Para seu sucesso DU

seu fracasso profissional.
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De acordo corn ]acomino (2000, p. 36):
agir eticarnente dentro (OU fora) da empresa

sempre foi e sera uma decisao pessoal. Uma
vez que voce tenha despertado para 0 assun
to, mais e mais ele tende a ser considerado

nas decisiies, num processo permanente, sem

tiro. E claro que sempre estamos sujeitos a
deslizes e equivocos. Nunca se esquera, po.
rem, de que esse costuma ser urn caminho
sem volta. Para 0 hem ou para 0 mal.

aquele que tern born carater. que acredita nos
valores morais, na dignidade humana, na bus

ca pela reaUzaao plena, tanto pessoal coma
profissional, pois e necessario estar feIiz pes

soalmente para conseguir ser feUz profissio
nalmente e vice e versa, e todo contador deve
atuar porque gosta realmente do que faz, pais
somente assim, sendo feUz, se sentindo reaU
zado corn a profissao contabil ele sera urn

5 Conclusao

profissional etico e sempre evidenciara "A Etica
na sua Profissao".

Falamos que ser etico esta ligado direta

Conclui-se que 0 profissional contabil tem

mente aos principios morais da sociedade e 0

que ter um comportamento etico-profissional

individuo cresce aprendendo esses principi

inquestionavel, saber manter sigilo, ter con

os e atraves deles vai formando 0 seu carMer

dura pessoal, dignidade e honra, competen

moral, religioso e social, pois 0 homem que

cia e serenidade para que proporcione ao usu.

possui carater corn certeza sera urn profissio

ario uma informaao com segurana e confia

nal erica, como estamos falando em elica con

bilidade que ele merece, sac fatores condido

tabil, podemos afirmar que 0 contador etico e

nantes do seu sucesso.
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