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RESUMO
O papel da ética é de grande importância, pois visa evidenciar o que é correto e incorreto, indica
ações, distingue o certo do errado, orienta os profissionais a tomarem a decisão correta. Na
Contabilidade existe o Código de Ética que fornece ao profissional contábil informações para trabalhar
com ética, conforme as leis vigentes no país, o qual possui o conjunto de valores e atitudes que deverão
ser observados na execução das tarefas e nas relações com clientes.

INTRODUÇÃO
Para o profissional contábil a ética precisa ser indispensável, porque em toda a ação humana estão
presentes o fazer e o agir e estes estão inter-relacionados. Portanto, com o auxilio do Código de ética, o
profissional tem como auxiliar em todas suas atividades, apresentando a informação e objetivo a ser
seguido, sempre de forma coerente e verdadeira, faz com que o profissional trabalhe com honestidade,
eficácia, e zele pelo seu caráter e sua profissão diante da sociedade.

METODOLOGIA
Conforme Rodriguesi (2007) “A Metodologia Científica é um conjunto de abordagens técnicas e
processos utilizados pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do
conhecimento, de uma maneira sistemática.”
Existem vários tipos de pesquisas, conforme Rodriguesi (2007), “pesquisar, significa de forma bem
simples, procurar respostas para indagações propostas”.
Conforme os vários tipos de pesquisas feitas para esse trabalho, a escolhida foi a pesquisa
bibliográfica, atribuindo livros e artigos científicos.
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DESENVOLVIMENTO
Rocha (2006), afirma que “a palavra ética vem do grego "ethos", e tem seu correlato no latim
“morale", com o mesmo significado: Conduta, ou relativo aos costumes.” Ela possui vários significados,
mas pode-se dizer que ela vem das atitudes do próprio ser humano, conforme ele se comporta no meio
em que vive, e no modo em que se expressa profissionalmente.
O código de ética do contador foi desenvolvido pelo Conselho Federal de Contabilidade em 10 de
outubro de 1996, na cidade de Brasília, segundo (MENDES, 1996). Traz várias informações e princípios,
basta o profissional ler e praticar, para mostrar que ele é um profissional correto e que exerce sua
profissão com honra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ser ético é estar ligado aos princípios morais da sociedade e do indivíduo que cresce aprendendo
esses princípios e através deles forma seu caráter.
O profissional contábil tem que possuir um comportamento ético-profissional inquestionável, saber
REFERÊNCIAS
manter sigilo, ter conduta pessoal, dignidade, honra, competência e serenidade para que proporcione ao
usuário uma informação com segurança e confiabilidade que ele mereça. Seu verdadeiro caráter estará
presente
nas informações
produzidas.
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