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RESUMO
INTRODUÇÃO: A ética é um ramo da Filosofia que estuda os fundamentos da moral,
constituindo um conjunto de regras de conduta, que tem por função determinar o
comportamento adequado do indivíduo conforme o seu campo de atuação. OBJETIVO:
Objetivou-se verificar a visão dos contabilistas de Fernandópolis-SP, em relação às normas do
Código de Ética da Contabilidade. METODOLOGIA: Realizou pesquisa descritiva de campo,
com aplicação de questionário, quantitativo e qualitativo, em 15 de agosto de 2016, na sede da
Associação dos Contabilistas da Região de Fernandópolis-SP, registrados e filiados no CRCSP, totalizando 26 profissionais, sendo 1 descartado por não preencher o requisito da
pesquisa. RESULTADO: Observou-se que 25 profissionais entrevistados atuam conforme as
exigências do Código de Ética. Portanto, entende-se que independente da forma ou setor onde
atuam, muitos fatores influenciam no desempenho. Constatou-se que o comportamento ético
pode ser decisivo no sucesso ou fracasso de sua carreira, pois, o Código de Ética do
profissional Contábil exige atualização dos preceitos éticos na atividade contábil com
predominância da capacidade técnica, bom senso e honestidade e a não observância deste
comportamento ético constitui-se infração sendo sancionada a aplicação de penalidades.
CONCLUSÃO: Conclui-se que os entrevistados pautam sua vida profissional, no agir com
integridade e honestidade, compreendem também a vantagem de exercer a profissão dentro da
ética, tem conhecimento sobre as atitudes que deverão tomar diante de cada situação, que
envolve o dilema ético. Por isso, aceitam e cumprem as normas ditadas, para o exercício legal
da profissão sem perder sua autonomia conformo o Código de Ética da Contabilidade.
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