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RESUMO

SOUZA, Moisés Pacheco de.

Ética na Contabilidade: Identificação do perfil
ético-profissional dos contabilistas com base nas percepções dos
conselheiros do sistema CFC/CRCs.
2006. 126f. Monografia (Graduação em

Ciências Contábeis) — Curso de Graduação em Ciências Contábeis — Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
Este estudo focaliza a questão Ética na Contabilidade, mais especificamente, o perfil
ético-profissional dos contabilistas. Seu objetivo é disponibilizar uma ferramenta que
possibilite diagnosticar o perfil ético-profissional dos contabilistas e propor um
modelo que encapsule as preocupações dos conselheiros do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e dos Conselhos Regionais de Contabilidade (Sistema
CFC/CRCs), com base nas premissas da metodologia Multicritério de Apoio
Decisão Construtivista (MCDA-C). Argumenta-se que tal modelo possibilitaria apoiar
a fiscalização dos membros do Sistema CFC/CRCs e instruir os contabilistas quanto
aos aspectos em que seu desempenho pode ser aperfeiçoado. Este estudo, de
caráter exploratório e empírico, subdivide-se em dois momentos: a apresentação da
pesquisa bibliográfica e a apresentação de uma aplicação em um estudo de caso
especifico — realizada junto aos conselheiros do Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC). A apresentação da pesquisa
bibliográfica busca a conceituação de ética, ética profissional e ética na
contabilidade com vistas a garantir um embasamento teórico consistente ao modelo;
busca também apresentar a ferramenta de intervenção - a metodologia Multicritério
de Apoio a Decisão Construtivista (MCDA-C) - para a construção do modelo. Para tal
fim, foram utilizados: pesquisa documental (código de ética profissional do
contabilista (CEPC) e bibliografia relacionada) e questionário aberto (para
exploração das percepções dos lideres classistas de todo o Brasil). Como
resultados, destacam-se: (i) a disponibilização aos membros do Sistema CFC/CRCs
de um modelo de identificação e avaliação do perfil ético-profissional dos
contabilistas, contemplando os elementos que respondem pelos quesitos deste
perfil; (ii) a possibilidade de visualização do perfil ético-profissional dos contabilistas;
e, (iii) a forma de proceder para identificar ações de aperfeiçoamento.
Palavras-chave: Ética na contabilidade, Perfil ético-profissional, MCDA.

ABSTRACT

SOUZA, Moisés Pacheco de. Ethics in Accounting: identifying the ethicalprofessional profile of accountants based on the perceptions of councilors of
the CFC/CRCs system.
2006. 126f. Monografia (Graduação em Ciências
Contábeis) — Curso de Graduação em Ciências Contábeis — Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis.

This study focuses on the issue of Ethics in Accounting, more precisely, on the
ethical-professional profile of accountants. One objective is to offer a tool that makes
it possible to diagnose the ethical-professional profile of accountants. A second
objective is to propose a model that encompasses the concerns of the Conselho
Federal de Contabilidade (CFC — Federal Accounting Council) and of the Conselhos
Regionais de Contabilidade (CFC/CRCs System — Regional Accounting Councils),
having in mind the premises of the Constructivist Multicriterion Decision Aid ( MCDAC) method. It is argued that this model can offer support to the inspection of
members of the CFC/CRCs System, and provide accountants with information about
aspects related to their performance that have room for improvement. This is an
exploratory and empirical study, which presents a review of the literature, and a case
study conducted with the councilors of Conselho Regional de Contabilidade of Santa
Catarina state (CRCSC). The review of literature is aimed at (a) conceptualizing both
professional ethics and ethics in accounting, in order to obtain a theoretical basis that
is consistent with the model, and (b) present the intervention tool — the MCDA-C
method — to build the model. To achieve these goals, two procedures were followed:
implementation of document research (ethical code for accountants (CEPO) and
related bibliography), and administration of an open questionnaire (to elicit the
perceptions of the class leaders all over Brazil). The following results can be
highlighted: (a) presentation of a model to identify and evaluate the ethicalprofessional profile of accountants to the members of the CFC/CRCs Systems, taking
into account the elements that represent the features of this profile, (b) the possibility
of visualizing the ethical-professional profile of accountants, and (c) the procedure to
identify enhancement actions.
Keywords: Ethics in Accounting, Ethical-Professional Profile, MCDA-C
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I INTRODUÇÃO

Considerando as conseqüências prejudiciais que uma falha ética contábil
pode trazer à sociedade (empresários, sócios, acionistas, proprietários, credores,
fornecedores e ao pais), o Decreto Lei n° 9295 (27/05/1946) atribui aos Conselhos
Regionais de Contabilidade (CRCs) a responsabilidade e a obrigatoriedade de
orientar, disciplinar e fiscalizar eticamente o exercício da profissão contábil, com o

subsidio do Código de Ética Profissional do Contabilista (CEPC). Assim,

é

responsabilidade dos CRCs cumprir tal decreto.
Para que os conselheiros dos CRCs possam exercer sua função, qual seja,
orientar, disciplinar e fiscalizar eticamente o exercício da profissão contábil, faz-se

necessário construir um conhecimento comum e consensual do que se entende por
ética profissional.
A ética na Contabilidade tem sido discutida nos âmbitos académico,
profissional, e, mesmo social, tendo sua relevância reconhecida pela midia e pelas
instâncias reguladoras da sociedade. Entretanto, poucos trabalhos científicos são
publicados sobre a ética nesta área e sobre formas de definição do que se configura
como um perfil ético-profissional dos contabilistas. Apesar de o Código de Ética
Profissional do Contabilista (CEPC) apontar alguns dos elementos constituintes do
se entende por ética, sua formulação não é abrangente o suficiente para encapsular
a complexidade da noção; além disto, mesmo para os elementos apontados, o
CEPC não promove um entendimento consensual, uma vez que não detalha os
aspectos que compõem tais elementos. Este quadro dificulta aos CRCs exercer sua
responsabilidade de orientar, disciplinar e fiscalizar eticamente o exercício da
profissão contábil.
Para contribuir para o entendimento e avaliação dos elementos que compõem
a ética e possibilitar ao CRC/SC cumprir sua função, esta pesquisa objetiva construir
um modelo que identifique o perfil ético-profissional do contabilista e disponibilizar
uma ferramenta que possibilite diagnosticar tal perfil, corn base nas percepções dos
conselheiros do sistema CRC/CFCs e análise do CEPC. Argumenta-se que tal
modelo é capaz de apoiar a fiscalização dos membros do Sistema CFC/CRCs

e

instruir os contabilistas quanto aos aspectos em que seu desempenho pode ser
aperfeiçoado.
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Para dar conta desta tarefa, a ferramenta de intervenção selecionada é a
Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C). Sua seleção
se deve ao fato de ser esta metodologia calcada nas premissas do construtivismo e
da aprendizagem dos decisores (neste caso, os membros da Câmara de Ética e
Disciplina do CRC/SC). Seguindo as bases da MCDA-C, foram coletadas
informações junto aos conselheiros do sistema CFC/CRCs sobre os principais
aspectos ético-profissionais do profissional da contabilidade.

1 . i TEMA
0 tema a ser desenvolvido nesta monografia é uma reflexão teórica da
questão ética na contabilidade, mais especificamente, do perfil ético do contabilista.

1.2 PROBLEMA

Assim, diante do exposto, o presente trabalho pretende responder a seguinte
questão: Frente a função, dos conselheiros dos CRCs, de orientar, discipliner e
fiscalizar eticamente o exercício da profissão contábil, como operacionalizar esta
teoria/necessidade de tal forma: (i) a construir um conhecimento comum

e

consensual quanto aos elementos/variáveis que compõe o que se entende por éticaprofissional dos contabilistas; (ii) a apoiar a fiscalização dos membros do Sistema
CFC/CRCs e instruir os contabilistas quanto aos aspectos em que seu desempenho
pode ser aperfeiçoado.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

O objetivo geral do trabalho será a elaboração de um modelo que identifique o

perfil ético-profissional do contabilista e a disponibilização de uma ferramenta que
possibilite diagnosticar o perfil ético dos contabilistas, com base rias percepções dos
conselheiros do sistema CRC/CFCs e análise do CEPC.
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1.3.2 Objetivos Específicos

Para atingir o objetivo geral da pesquisa, tem-se os seguintes objetivos
específicos:
•

Abordar teoricamente os conceitos de ética, ética profissional e ética na
contabilidade;

•

Apresentar à comunidade cientifica dos contabilistas a ferramenta de
intervenção selecionada, qual seja, a metodologia Multicritério de Apoio
Decisão-construtivista — MCDA-C;

•

Construir um modelo por meio de dados obtidos junto aos conselheiros e ao
Código de Ética Profissional do Contabilista - CEPO,

por meio da

metodologia MODA;
•

Operacionalizar o modelo construido, junto aos conselheiros do sistema
CFC/CRCs, com vistas a identificar o perfil ético-profissional.

1.4 JUSTIFICATIVA

A ética na contabilidade é um assunto muito discutido, tanto no âmbito
acadêmico como no âmbito profissional. Atualmente, a midia apresenta noticias que
expõem verdadeiras violências contra os princípios contábeis, cometidas por
profissionais da area. Violência contra o usuário interno da informação contábil,
violência contra o usuário externo da informação contábil, conseqüentemente
violência contra a sociedade que se utiliza destas informações. Uma forma de
controle deste tipo de violência se da por meio da ética, que, no seio de um
agrupamento humano,
(...) nasce como trabalho de uma sociedade para delimitar e controlar a
violência, isto e, o uso da força contra outrem. (...) A violência era localizada
tanto nas ações contra outrem — assassinato, tortura, suplicio, escravidão,
crueldade, mentira, etc. — como nas ações contra nós mesmos —
passividade, covardia, ódio, medo, adulação, inveja, remorso, etc. A etica se
propunha, assim, a instituir valores, meios e fins que nos liberassem dessa
dupla violência (CHAO, 2004, P. 328).
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Apesar da importância dos estudos da aplicação da ética na contabilidade,
existem poucos trabalhos acadêmicos voltados à mesma.

E, em números ainda

menores, são os trabalhos desenvolvidos com enfoque no próprio CEPC, cuja
fiscalização e julgamento das infrações cometidas ao mesmo são papéis do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e de seus respectivos Conselhos
Regionais de Contabilidade (CRCs).
Uma das responsabilidades do CFC e dos CRCs, segundo o § 1° do art. 1° da
resolução do CFC N° 825/98, 6:

Art. 1° Os Conselhos de Contabilidade, criados pelo Decreto-lei n° 9.295,
de 27 de maio de 1946, com as alterações constantes das Leis n °5 570, de
22/9/48; 4.695, de 22/6/65 e 5.730, de 8/11/71; dos Decretos-leis n os 9.710,
de 319/46 e 1.040, de 21/10/69 e, especialmente, do art. 58 da Lei n° 9.649,
de 27/5/98, constituem pessoas jurídicas de direito privado que, sob forma
federativa, têm a estrutura, a organização e o funcionamento estabelecidos
por este Estatuto.
§ 1 0 Nos termos da delegação cometida pelo Decreto-lei n° 9.295, de 27 de
maio de 1946, constitui competência dos Conselhos de Contabilidade
orientar, disciplinar e fiscalizar, legal, técnica e eticamente, o exercício
da profissão contábil em todo o território nacional.

Um estudo recente apresentado em um trabalho monográfico da Universidade
Federal de Santa Catarina (MOLLER, 2003) apresentou um dado perturbador, entre os
estudantes de Ciências Contábeis: todos os entrevistados demonstram não
conseguir associar o código de ética da profissão contábil e os conceitos de ética.
(...) Isso pode identificar a falta de conhecimento sobre o CEPC. Pela fraca
argumentação, os respondentes não conseguem compará-lo ás concepções
pessoais de ética. Esse fato também reflete a problemática das discussões
sobre moral e ética, quanto parecem não assumir a importância necessária,
principalmente na formação profissional. As respostas são incompletas e
não há um entendimento sistemático, claro. Elas não são seguras e
argumentadas, sinalizando a existência de dificuldades em se conceituar o
que, talvez, se saiba (p.44).

Portanto, continua a ser reafirmada a carência de um estudo sobre a ética
profissional, baseada em um modelo que consiga construir, a partir das percepções
dos entrevistados e do próprio código, uma visão mais nítida do problema.

1.5

METODOLOGIA

A metodologia cientifica é a base que o pesquisador utiliza-se para ordenar
sua pesquisa, de maneira a atingir seus objetivos finais. Segundo Longaray e
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Beuren (2003, p. 30), "o método é o ordenamento que se deve auferir aos diferentes
processos necessários para alcançar determinado fim estabelecido ou um objetivo
esperado".
A pesquisa cientifica, de acordo com Barros e Lehfeld (1988, p. 14), "6 a
exploração, é a inquisição, é o procedimento sistemático e intensivo, que tem por
objetivo descobrir e interpretar os fatos que estão inseridos em uma determinada
realidade".
Para poder atingir os objetivos gerais da presente monografia, foi necessário
o uso da pesquisa do tipo exploratória. Segundo Gil (2002, p. 41), "(...) estas
pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta
de intuições". Neste sentido, a pesquisa explora a noção de

ética (e seus

desdobramentos), não apenas teoricamente, mas a partir da percepção dos
conselheiros do sistema CFC-CRCs.
Realizou-se, durante a elaboração deste trabalho, uma pesquisa bibliográfica,
em que foram apresentadas algumas perspectivas sobre o conceito de ética,
relevantes para os propósitos do trabalho, bem como da metodologia MCDA-C,
ferramenta de intervenção selecionada. Conforme Gil (2004, p. 44), "a pesquisa
bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituída
principalmente, livros e artigos científicos".
0 trabalho tem, também, bases empíricas, uma vez que foi realizado um
estudo de caso, visando construir um modelo que identifique o perfil-ético
profissional do contabilista. Define-se um estudo de caso como sendo
caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos
objetos, de maneira permitir conhecimentos amplos e detalhados do
mesmo, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de
delineamentos considerados (GIL, 2002, p. 54).

A base de dados utilizada para a construção do modelo será obtida por meio
de questionários abertos, enviados aos conselheiros do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e dos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs) (sistema
CFC/CRCs). As questões constantes do questionário são transcritas a seguir (ver
Apêndice A):

1) 0
2) 0
3) 0
4) 0

que o(a) senhor(a) entende por ética?
que o(a) senhor(a) entende por ética profissional?
que o(a) senhor(a) entende por ética na contabilidade?
que se espera de um contabilista ético? (virtudes, qualidades, deveres)
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5) Qual é o comportamento típico de um contabilista antiético? (vícios, defeitos, punições).
6) 0 que leva um contabilista a agir contra a ética?
7) Corno o CFC efetua a fiscalização ética da profissão contabil?
8) Quais são as denúncias (ou falhas éticas) mais comuns que chegam ao CFC?
9) Como o CFC avalia estas situações?
10) Como o CFC julga estas situações?
11) Quais as punições que o CFC institui ao profissional antiético?
12) Quais as maiores dificuldades (restrições) que o CFC tem para lidar com as falhas éticas do
profissional contábil?
13) 0 que o CFC desejaria para melhorar a fi scalização ética da profissão?
14) 0 que o CFC desejaria para melhorar a avaliação e julgamento dos processos éticosdisciplinares?

15) Quais as metas que o CFC tem em relação à fiscalização ético-profissional?

Tal questionário é de natureza qualitativa, uma vez que propõe questões
abertas, cujo objetivo é acionar um brainstorming (tempestade mental de idéias) de
tal forma que seja possível capturar todas as percepções relativas a cada pergunta
feita (Apêndice A). Este procedimento está em consonância com as observações de
Richardson (1999):
os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos
sociais (p.80).

Os dados levantados a partir do questionário aberto serão a base para a
construção do modelo, com bases nas premissas da metodologia nnulticritério de
apoio à decisão (MCDA-C) (Capitulo 4: Quadro 7, Figura 5, Figura 6 e Figura 7).
A base de dados utilizada para alimentar o modelo construido e identificar o
perfil ético-profissional do contabilista será obtida a partir das respostas a um
questionário fechado, submetido aos Conselheiros do Conselho Regional de
contabilidade de Santa Catarina (CRC-SC) (Apêndice B). Assim o autor transformou
as informações advindas da fase de estruturação em itens de um questionário
fechado, apresentado na modalidade de "múltipla escolha" (Quadro 9, Capitulo 4).

1.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Esta pesquisa foi limitada pela escassez de material bibliográfico referente
ética na contabilidade. Cumpre esclarecer que o autor, após busca exaustiva em
bibliotecas e na internet, encontrou apenas três livros específicos, intitulados Ética
Profissional (S6, 2004); Ética Geral e Profissional em Contabilidade (Lisboa, 1997) e
Abordagens Éticas para o Profissional Contábil (CFC, 2003), sobre o tema.
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Outro fator limitador foi o baixo retorno dos questionários enviados para todos
os CRCs e para o CFC. Cumpre esclarecer que o autor enviou questionários a todos
os 27 (vinte e sete) Conselhos Regionais de Contabilidade do pais, obtendo um
indice baixo de retorno (04 CRCs e o CFC).
Outra limitação de trabalho é a característica de somente basear-se nas
percepções dos lideres classistas, e não nas percepções dos demais contabilistas
(não integrantes do sistema CFC/CRCs) para a construção de um modelo de
avaliação de desempenho ético-profissional por meio da metodologia MCDA-C.
Observe-se ainda, que a Metodologia Multicritério de Apoio a Decisão
Construtivista - MCDA-C, utilizada nesta monografia está em conformidade com
aquela praticada no âmbito do Laboratório LabMCDA-EPS da Universidade Federal
de Santa Catarina —UFSC,

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO

0

trabalho esta estruturado em 5 capítulos, que se seguem após

apresentação da introdução. A introdução é composta pela apresentação do assunto
a ser explorado, o tema da pesquisa, o problema a ser investigado, os objetivos que
a monografia percorrerá, seguido da justificativa para a realização da pesquisa, as
bases metodologias seguidas, bem como as limitações da pesquisa.
0 Capitulo 2 apresenta os fundamentos teóricos sobre a noção de ética.
Neste sentido inicia explanando alguns conceitos filosóficos gerais sobre ética,
seguido do tratamento de relações éticas nas profissões - a ética por agrupamento
profissional; e, finaliza apresentando as relações de valores morais no âmbito da
profissão contábil.
0 Capitulo 3 apresenta o instrumento adotado para identificação do perfil
ético-profissional dos contabilistas - a METODOLOGIA MULTICRITÉRIO DE APOIO
DECISÃO CONTRUTIVISTA (MCDA-C) - iniciando com a apresentação das
metodologias multicritérios a fim de contextualizar a metodologia MCDA-C, seguido
do tratamento dado aos processos decisórios sob a perspectiva da metodologia
MCDA-C enfatizando a apresentação de suas fases constituintes por ser este
arcabouço que informará o modelo a ser construido para identificação do perfil éticoprofissional dos contabilistas, objetivo desta monografia.

19
0 Capitulo 4 constitui-se como a essência desta pesquisa. Nele é construido
um modelo que encapsula as preocupações dos conselheiros do Conselho Federal
de Contabilidade (CFC) e dos Conselhos Regionais de Contabilidade (Sistema
CFC/CRCs), com base nas premissas da metodologia Multicritério de Apoio a
Decisão Construtivista (MCDA-C), de forma a diagnosticar o perfil ético-profissional
dos contabilistas. Observe-se que o modelo é operacionalizado e o perfil do
Conselheiro A é evidenciado.
Finalmente no Capitulo 5, são apresentadas as considerações finais referente
aos resultados das pesquisas realizadas, bem como suas recomendações para
futuros trabalhos.

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS: a noção de ética
A pesquisa se fundamenta em três pilares básicos: ética, ética profissional e
ética na contabilidade. 0 primeiro se preocupa em explanar alguns conceitos
filosóficos gerais; o segundo trata de relações éticas nas profissões - a ética por
agrupamento profissional; o terceiro e Ultimo pilar da fundamentação teórica trata
das relações de valores morais no âmbito da profissão contábil.

2.1

ÉTICA

A ética, ou filoso fi a moral, é o ramo da filosofia que estuda, teoricamente, os
padrões de julgamento moral, as relações entre bem e mal, certo e errado, vícios e
virtudes, excessos e faltas (CHAUl, 2004).
Segundo Chaui (2004, p. 310), "a filosofia moral ou a disciplina denominada
ética nasce quando se passa a indagar o que são, de onde vêm e o que valem os
costumes".
Lisboa (1997) ressalta que tanto a palavra 'ética' quanto a palavra 'moral'
possuem a mesma origem etimológica: a palavra grega ethos (origem de ética) e a
palavra latina

mores

(origem de moral), remetem a hábitos e

costumes.

Complementando o conceito, utiliza-se as reflexões de Barros (2005) sobre o caráter
do indivíduo (mos) e os costumes (mores), ambos recebendo o nome de morale.
Neste contexto, ética e moral se tornam sinônimos, designando o mesmo objeto e o
mesmo campo de investigação filosófica.
Portanto, durante este trabalho, os dois termos - ética e moral — serão usados
intercambiavelmente.

2.1.1 Consciência moral e agente moral consciente
Como indica Chaui (2004, p.308), "para que haja conduta ética é preciso que
exista o agente consciente, isto 6, aquele que conhece a diferença entre bem e mal,
certo e errado, permitido e proibido, virtude e vicio".
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0 agente moral é o individuo dotado de capacidade reflexiva e de
compreender que existem outros indivíduos iguais a ele. Um outro quesito é que
este agente esteja dotado de vontade, responsabilidade e liberdade, ou seja, seja
capaz de controlar e analisar suas ações e não seja dependente de forças externas,
ou internas, que limitem a sua capacidade de autodeterminação. Como é afirmado
por Chaui (2004, p. 309), "a liberdade não é tanto o poder para escolher entre vários
possíveis, mas o poder para autodeterminar-se dando a si mesmo as regras de
conduta".
0 agente moral, segundo as percepções de Rachels (2006), pode ser definido
como sendo:
Alguém que está preocupado de forma imparcial com os interesses de cada
um que será afetado por aquilo que ele faça; que cuidadosamente separa os
fatos e examina suas implicações; aceita princípios de conduta depois de

escrutiná-los para estar certo de que são consistentes; que está aberto a
"escutar as razões" mesmo quando isso signifique que suas convicções
básicas precisam ser revisadas; e que, por fim, está aberto para agir com
base nos resultados dessa deliberação.

A consciência moral pode ser definida como sendo a capacidade de
julgamento pelos atos alheios e pelos atos próprios. Nas palavras de Santos (1958,
p. 325), a consciência moral:
[...] é a capacidade que possui o homem de distinguir o bem do mal. Não
se confunde com a consciência psicológica que é [...] a intuição que um ser
tem das modificações que nele se processam. A consciência psicológica e
simples testemunha das nossas ações, ao passo que a consciência moral é
juiz das nossas ações e das alheias.

S6 (2004, p.64) afirma que "a consciência ética [...] é esse estado decorrente
de mente e espirito, através do qual não só aceitamos modelos para a conduta,
como efetivamos julgamentos próprios".
Para Chaui (2004 p.308), "a consciência moral [...] também se reconhece
como capaz de julgar o valor dos atos e das condutas e de agir em conformidade
com os valores morais, sendo por isso responsável por suas ações
sentimentos

e

pelas conseqüências do que faz

e

e seus

sente. Consciência

e

responsabilidade são condições indispensáveis da vida ética."
É possivel verificar a dependência da consciência ética de conhecimento, pois
o individuo precisa, necessariamente, saber a diferenciação entre as virtudes.
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O filósofo Sócrates disse, há quatro séculos antes de Cristo: "S6 pratica o mal
quem ignora o que seja virtude. E quem tem o verdadeiro conhecimento pode agir
bem". Abrão (2004, p. 45) salienta o fato de que conhecimento e virtude tornam-se
sinônimos: "com Sócrates, as questões morais deixam de ser tratadas como
convenções baseadas nos costumes, as quais se modificam conforme as
circunstâncias e os interesses, para se tornar problemas que exigem do pensamento
uma elucidação racional". Assim, pode ser atribuído a S6crates o papel de fundador
da Ética.
Sá (2004, p.64) tenta traçar uma analogia entre a consciência

e a

contabilidade, utilizando-se do exemplo do disponível:
Se desejarmos parafrasear, contabilmente, poderemos dizer que a
consciência é o nosso "disponível", ou seja, um fundo que se encontra a
nossa mercê para cumprir obrigações no dia-a-dia e que se encontra em
plena circulação, corn entradas e saídas de recursos.
Assim como o Disponível, provém, para constituir-se, de um aporte derivado
da ação pessoal nossa ou de terceiros.
Tal como o Disponível, que é feito de parcelas de entradas de diversas
naturezas, a consciência se forma com parcelas de informações,
ensinamentos, influências ambientais, observações, percepções, etc.
SÓ podemos pagar se possuirmos um fundo em dinheiro; só podemos agir
eticamente se tivermos uma consciência ética formada e em atividade plena.

Mesmo que indivíduos, dotados de consciência moral, concordem sobre a
avaliação ética de uma questão, podem, muitas vezes, não entrar em um consenso
sobre os processos de avaliação da mesma. Como ilustração, citam-se casos como
aborto, eutanásia ou pena de morte. Fatores internos ou externos podem influenciar
a avaliação. É neste ponto que entra o papel das teorias (ou sistemas) éticas.

2.1.2 Teorias Éticas
Um dos mais antigos relatos sobre sistemas éticos é do século VII AC, na
antiga Pérsia (atual Ira), onde Zoroastro ensina que existe um único deus chamado
Ahura Mazda, o principio do bem, que está presente na mente de cada homem.
Este deus, por sua vez, luta constantemente contra Arim5, o principio do mal. Cabe
.
2004)
a cada homem agir corretamente, para a vitória do bem (ABR /8k°,
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Aristóteles, quase quatro séculos depois, na Grécia, aperfeiçoa os conceitos
herdados de seu mestre Platão (por sua vez discípulo de S6crates) sobre virtudes, e
escreve um dos primeiros livros a tratar, especificamente, o assunto, intitulado Ética
a Nicômaco (do grego, Éthica Nicomacheia) (325 A.C).

Durante a historia, diversos pensadores deixaram seu legado, com as mais
diversas teorias éticas. Hoje, segundo LaFollete (2001), é possível dividir a teoria
em duas grandes classes: a teleologia e a deontologia.

2.1.2.1 Teleologia e Deontologia
A teleologia pode ser caracterizada, de forma simplista, como sendo a ética
dos fins, onde o resultado de uma ação justifica o uso dos meios. A palavra feios.
vem do grego e significa "fim" ou " propósito final". Rachels (2006, p. 279) define
teleologia como sendo o estudo dos propósitos ou metas de todas as coisas. A
teleologia, também chamada por conseqüencialismo, segundo LaFollete (2001).
afirma que o ser humano deve escolher, dentre as ações disponíveis, aquela que
tem as melhores conseqüências globais.
A deontologia contrasta com a teleologia, pois 6, basicamente, a ética dos
meios, ou seja, onde o importante é a ação correta (os meios), independentemente
do resultado (dos fins). A palavra déontos vem do grego, e possui o significado de
necessário, ou ainda, do que é obrigatório. De acordo com LaFollete (2001), a
deontologia afirma que as obrigações morais do ser humano — sejam elas quais
forem — são, de algum modo e em certo grau, independentes das conseqüências.
Assim, se um indivíduo tem a obrigação de não matar, roubar ou mentir, estas
obrigações estão justificadas não apenas porque segui-las produz sempre as
melhores conseqüências, mas, sim, porque o meio, ou a forma de condução das
ações individuais, é certo, independentemente do resultado.
Durante toda a historia, muitos filósofos deixaram sua contribuição para a
ética.

Para ilustrar o trabalho, serão apresentados, sucintamente, quatro exemplos

de teorias

éticas

virtudes, dever, utilitarismo,

contratualismo/fundamentalismo/emogões - sob a visão de grandes pensadores.
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(i) Ética das Virtudes

Como mencionado anteriormente, Aristóteles, em sua obra Ética a Nic6rnaco
(escrita a aproximadamente 325 a.C) sistematizou a ética eudaim6nica, também
chamada de ética das virtudes. A palavra eudaimonismo provern do grego
eudaimonismós, que significa felicidade, ou, ainda, o que tem boa sorte.
Na

ética eudaimonista,

existem inúmeras virtudes, como: coragem,

temperança, bondade, e vícios, como: preguiça, covardia e avareza. Sob a ótica
aristotélica, um vicio seria o extremo ou a falta de uma virtude. Por exemplo , a
coragem é uma virtude, a covardia é a falta de coragem, sendo assim um vicio: o
excesso de coragem, tratado por Aristóteles como temeridade (ou imprudência), é
um excesso, o que também é um vicio. Um indivíduo que atinja o meio-termo entre
todas as virtudes alcançara a eudaimonia, ou, numa tradução mais próxima ao
português, a felicidade.
Segundo Aristóteles (2004, p. 54), "[...] a virtude é um meio-termo [.. .] entre
dois vícios, um dos quais envolve excesso e o outro falta, e isso porque a natureza
da virtude é visar à mediania nas paixões e nos atos".
De acordo com Racheis (2006), existiram algumas discussões sobre LIM
suposto retorno da forma de pensar de Aristóteles. A causa das discussões foi o
artigo publicado por Elizabeth Ascombe (1958) em um jornal acadêmico intitulado
Philosophy constatando que a filosofia moral moderna estaria falindo e que o ser

humano deveria retornar a uma ética de virtudes.

(ii) Ética do Dever

A moral, segundo a afirmação de Santos (1958), deve ser puramente formal,
pois o dever se baseia, unicamente, na obrigação e o bem, somente na intenção.
Em 1785, Immanuel Kant publicou a Fundamentação da Metafísica dos
Costumes, onde ele apresentou o "imperativo categórico" Segundo as palavras de

Kant (2004, p. 51), o imperativo categórico pode ser descrito da seguinte forma: age
só segundo a maxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei
universal".
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De acordo com Chaui (2003, p. 317), a forma de Kant permite deduzir as três
máximas morais que exprimem a incondicionalidade dos atos realizados por dever.
São elas:
1. Age como se a máxima de tua ação devesse ser erigida por tua vontade em
lei universal da natureza;
2. Age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na
pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio;
3. Age como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para todos
os seres racionais.
A ética do dever, da qual a ética kantiana é um dos grandes expoentes, pode ser
considerada como exemplo da ética deontológica.

(iii) Ética Utilitarista

0 utilitarismo, de acordo com o CFC — Abordagens Éticas para o Profissional
Contábil (2003, p. 15), propõe que o conceito ético seja elaborado com base no
critério do maior bem para a sociedade como um todo. Com base nessa teoria, a
conduta do indivíduo, diante de determinado fato, dependerá daquele que gerar um
maior bem para a sociedade.
John Stuart Mill, filósofo e economista inglês, publicou, em 1871, a quarta, e
última edição revisada por ele mesmo, da obra "0 Utilitarismo". Nesta obra, fica
caracterizado que um dos pilares da teoria utilitarista é o Principio da Maior
Felicidade. Segundo as palavras de Mill (2004, p. 35),
[.. .] o Principio da Maior Felicidade, [...] o fim Ultimo, com referência ao qual
e pelo qual todas as outras coisas são desejáveis (quer consideremos o
nosso próprio bem ou o de outras pessoas), é uma existência tão isenta
quanto possível de dor e tão rica quanto possível de gozos, tanto do ponto
de vista da quantidade como da qualidade.

A ética utilitarista pode ser considerada como sendo um exemplo de ética
teleológica.
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(iv) Outras Teorias Éticas

Outras teorias

éticas

podem ser mencionadas, como, a

teoria

do

contratualismo, desenvolvida por John Locke (1632-1704) e Jean Jacques Rosseau

(1712-1778). De acordo com o CFC (2003, p. 16), as abordagens éticas para o
profissional contábil partem do pressuposto que o ser humano assume, com os seus
semelhantes, a obrigação de se comportar de acordo com regras morais
estabelecidas para o convívio social.
A teoria do fundamentalism°, por sua vez, inibe o ser humano de encontrar o
certo ou o errado por si mesmo, dependendo de um agente externo. Um exemplo
comum de teoria fundamentalista, citado pelo CFC — Abordagens éticas para o
profissional contábil (2003), é a encontrada na Bíblia Sagrada, que funciona como
um livro contendo regras para aqueles que seguem seus escritos, onde estes
seguidores cumprem as determinações, sem questionamentos.
0 filósofo Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) acreditava numa Ética das
Emoções, também chamada de Ética irracionalista, exposta por Chaui (2004, p.
327), como sendo uma ética que não possui como fundamento a razão, e sim a
emoção. Os irracionalistas acreditam que a moral racionalista (como a

ética

socrática, a moral kantiana, a moral judaico-cristã, etc.) oprimiu a verdadeira
natureza humana (emotiva).
Existem inúmeras outras teorias éticas (como a ética socialista, a ética
democrática, a ética evolucionista, a ética sociológica, a ética do altruísmo, a moral
estóica, etc.), e filósofos de igual importância (como Maquiavel, Hobbes, Descartes,
Espinosa, etc.), que não serão tratados neste trabalho.
Após esta breve discussão sobre o conceito de ética, passa-se à discussão
do segundo pilar que informa este trabalho, qual seja, a ética profissional.

2.2

ÉTICA PROFISSIONAL

A palavra profissão é originária

do latim pro fessione,

que pode ser

conceituada como: trabalho que se pratica com habitualidade a serviço de terceiros,
ou melhor, a prática constante de um oficio (SA, 2004, p. 135).
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O CFC

—

Abordagens éticas para o profissional contábil (2003) indica que, na

tentativa de conceituar a ética profissional, chega-se a uma série de normas que
devem levar o indivíduo à aquisição de hábitos e à formação do caráter, incluindo os
deveres e os direitos que cada profissional deve possuir, para viver harmonicamente
com os seus pares.
Com a evolução das profissões ao longo da história, foi necessário estipular
certas "regras" de convivência, ou seja, estabelecer linhas ideais de ética daquela
profissão, de acordo com as relações de valor exigidas pela sociedade.
Lisboa (1997) afirma que, normalmente, o interesse individual prevalece sobre
o coletivo, e para que se alcance um estágio moral que seja aceito pela maior parte

da sociedade, é necessário o estabelecimento de regras.
Estas regras de convivência pacifica, supostamente estabelecidas pela
maioria, no âmbito profissional, normalmente são reunidas nos códigos de ética
profissionais, onde, ficam estabelecidas como um contrato entre partes pertencentes
a agrupamentos sociais.

2.2.1 Códigos de Ética
Os códigos de ética, segundo Lima (1999), podem ser divididos em duas
partes: a diceologia, como o estudo dos direitos profissionais e a deontologia, como
o estudo dos deveres profissionais.

Autores como Lisboa (1997) e Lima (1999) defendem a idéia que os códigos
de ética podem ter como fonte de regras a natureza humana 'verdadeira'

(o

indivíduo que possua todas as virtudes integras e corretas e cuja ação seja uma

ação ética), o contexto (empresa, advocacia, contabilidade, etc.), o comportamento
humano (busca pela razão da conduta humana), a legislação e os costumes (valores
determinados pela sociedade).
De acordo com Lisboa (1997, p. 58), "um código de ética pode ser entendido
como uma relação das práticas de comportamento que se espera sejam
observadas, no exercício da profissão". Um código de ética deve ser desenvolvido
por toda a parcela social interessada. Segundo S6 (2004), para que um código de
ética profissional seja factivel e abrangente, é necessário que os lideres classistas,
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que são os naturais elementos geradores de tais códigos, partam do amplo debate e
da intervenção dos demais membros da classe.
Esta breve exposição discutiu a noção de código de ética, de forma
generalizada. A seguir, é considerada a ética profissional da contabilidade.

2.3 ÉTICA NA CONTABILIDADE

A contabilidade foi regulamentada como profissão em 27 de maio de 1946, de
acordo com o Decreto-lei N°. 9.295, em decorrência do qual foi criado o Conselho
Federal de Contabilidade e foram definidas as atribuições profissionais. 0 art. 25
deste mesmo decreto define, como atribuições profissionais, os seguintes trabalhos
técnicos em contabilidade:
a) organização e execução de serviços de contabilidade em geral;
b) escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios , bem como de
todos os necessários no conjunto da organização contábil e levantamento
dos respectivos balanços e demonstrações:
C) pericias judiciais ou extra-judiciais, revisão de balanços e de contas em
geral, veri fi cação de haveres, revisão permanente ou periódica de escritas,
regulações judiciais ou extra-judiciais de avarias grossas ou comuns,
assistência aos Conselhos Fiscais das sociedades anônimas e quaisquer
outras atribuições de natureza técnica conferidas por lei aos profissionais
de contabilidade.

Com o avanço da sociedade e da contabilidade através dos anos, novas
atribuições foram agregadas à contabilidade. Sá (2004, p. 136) classifica a profissão
contábil atual da seguinte forma:
[...] consiste em um trabalho exercido habitualmente nas células sociais,
com o objetivo de prestar informações e orientações baseadas na
explicação dos fenômenos patrimoniais, ensejando o cumprimento de
deveres sociais, legais, econômicos, como a tomada de decisões
administrativas, além de servir de instrumentação histórica da vida da
riqueza.

0 objetivo descrito por Sá (2004), como a geração de informações
patrimoniais, deve ser acompanhado por uma conduta ética, que, por sua vez,
deveria ter como referência, a titulo de orientação, o Código de Ética Profissional do
Contabilista (CEPC).
Lisboa (1997) explica que o objetivo de um código de ética para o contador é
habilitar este profissional a adotar uma atitude pessoal, de acordo com os princípios
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éticos conhecidos e aceitos pela sociedade. Esta necessidade da existência de um
código de ética levou a discussão sobre a criação do CEPC, que desde o Ill
Congresso de Contabilidade, em 1934, estava sendo debatido.
Somente em 1950, no V Congresso de Contabilidade, realizado em Belo
Horizonte (MG), ocorreu o lançamento do código de ética do contabilista. A noticia
sobre o código, incluindo a sua publicação, foi veiculada no Jornal Tribuna Contábil
n° 2, em agosto de 1950.
Em 1970, por meio da resolução CFC n° 290, o código foi aprovado. Vinte e
seis anos depois surge o novo código de ética profissional do contabilista, por meio
da resolução CFC 803/96, revogando o código antigo. Nos anos posteriores, o
código foi atualizado pelas resoluções CFC 819/97 e CFC 950/02.
O CEPC é dividido em cinco capítulos:
•

Objetivo do código;

•

Deveres e as proibições;

•

Valor dos serviços profissionais;

•

Deveres em relação aos colegas de classe;

•

Penalidades.

A seguir, são detalhadas as virtudes básicas do contabilista e as questões
relativas a liberdade e ambiência profissional.

2.3.1 Virtudes Básicas do Contabilista
A resolução CFC N° 803, de 10 de outubro de 1996, no seu art. 2°,
estabeleceu os deveres do contabilista dentre os quais estão inseridas diversas
virtudes, que segundo Sá (2004), podem ser sintetizadas em: zelo, honestidade,
sigilo e competência. 0 Quadro 1 analisa as virtudes inseridas no CEPC:

Virtudes

Inciso
I — exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, observada a

•

Zelo

legislação vigente e resguardados os interesses de seus clientes e/ou

•

Honestidade

empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais;

•

Competência

II — guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional
licito, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos
em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estas os
Conselhos Regionais de Contabilidade;

•

Sigilo
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Ill — zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos
serviços a seu cargo;
IV — comunicar, desde logo, ao cliente ou empregador, em documento
reservado, eventual circunstância adversa que possa influir na decisão
daquele que lhe formular consulta ou lhe confiar trabalho, estendendo-se a
obrigação a sócios e executores;
V — inteirar se de todas as circunstâncias, antes de emitir opinião sobre
qualquer caso;
VI — renunciar as funções que exerce, logo que se positive falta de
confiança por parte do cliente ou empregador, a quem deverá notificar com
trinta dias de antecedência, zelando, contudo, para que os interesses dos
mesmos não sejam prejudicados, evitando declarações públicas sobre os
motivos da renúncia;
VII — se substituído em suas funções, informar ao substituto sobre fatos que
devam chegar ao conhecimento desse, a fim de habilitá lo para o bom
desempenho das funções a serem exercidas;
VIII — manifestar, a qualquer tempo, a existência de impedimento para o
exercício da profissão;
IX — ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional,
seja propugnando por remuneração condigna, seja zelando por condições
de trabalho compatíveis com o exercício ético-profissional da Contabilidade
e seu aprimoramento técnico.
Quadro I Virtudes dentro do CEPC
-

-

•

Zelo

•

Competência

•

Zelo

•

Competência

•

Honestidade

•

Zelo

•

Honestidade

•

Competéncia

•

Honestidade

•

Honestidade

•

Zelo

-

Fonte: Elaborado pelo autor

Das virtudes destacadas no Quadro 1 alguns pontos

merecem

esclarecimentos.
Tanto zelo e diligência, como honestidade e dignidade, de acordo com o
dicionário eletrônico Aurélio (2004), podem ser consideradas expressões sinônimas:

•

Zelo: Afeição ou dedicação, cuidado, desvelo ardente, por alguém ou
por algo; pontualidade e diligência em qualquer serviço;

•

Diligência: Cuidado, zelo; Atividade, rapidez, presteza; Providência;
medida; Investigação, pesquisa, busca;

•

Honestidade: Qualidade ou caráter de honesto; honradez, dignidade;
probidade, decoro, decência; castidade; pureza; virtude;

•

Dignidade: Cargo e antigo tratamento honorifico; função, honraria,
titulo ou cargo que confere ao individuo uma posição graduada;
autoridade moral; honestidade, honra, respeitabilidade, autoridade;
decência, decoro; respeito a si mesmo; amor-próprio, brio;

A expressão "observação da legislação vigente," descrita no inciso I, do art 2°
do CEPC, é considerada como um dos requisitos para a virtude da competência,
melhor explanada no item 2.3.1.4. desta monografia.
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O ato de "confiar trabalho" remete-se á virtude zelo, como exposto por Sá
(2004, p. 182): "quando alguém procura um contador [...] entrega ao mesmo,
juntamente com o trabalho requerido, algo imaterial e precioso — a confiança".
Os demais pontos são detalhados nos subitens a seguir.

2.3.1.1 Zelo
O zelo, que também pode ser entendido como cuidado com o que se faz , de
acordo com Sá (2004), é uma virtude que depende unicamente do próprio individuo.
Ou seja, o profissional deve realizar a sua tarefa com a maior perfeição possivel. de
modo que tal perfeição reflita a sua própria imagem.
Cada tarefa exige dedicação especifica e características especificas, como,
por exemplo, a responsabilidade por um setor fiscal exige uma dedicação e zelo
diferente do que é exigido por um outro cargo, por exemplo, o auditor externo.
Como afirmado pelo CFC — Abordagens Éticas para o Profissional Contábil
(2003) o zelo por determinada tarefa independe da qualidade do serviço prestado e
da forma de contrato. 0 zelo ocupa-se de uma relação entre o sujeito e o objeto de
trabalho, em que deve ser mantido o objetivo do cumprimento do mesmo, de forma
eficaz.

2.3.1.2 Honestidade
De acordo com Sá (2004, p. 189), "6 necessário ser honesto, parecer honesto
e ter o ânimo de sê-lo, para que exista a prática do respeito ao direito de nosso
semelhante".
A exigência da honestidade é caracterizada no profissional da contabilidade,
uma vez que ocorre o depósito de confiança de terceiros, quando estes últimos
repassam as informações referentes ao seu patrimônio.
O CFC — Abordagens Éticas para o Profissional Contábil (2003, p. 25)
enfatiza que a honestidade "não admite meio termo, relatividade ou intolerância. [...]
Ser integralmente honesto é um dever ético de qualquer profissional; não existe
meia confiança, como não existe meia honestidade". Como exemplos de falta de
honestidade pode-se citar: tanto a apropriação indébita de valores entregues pelos
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clientes, como o caso da prestação de serviços de auditoria contábil numa empresa
que recebeu consultoria do mesmo auditor recentemente.
Lisboa (1997) sugere que haja uma contemplação de alguns elementos
listados abaixo, relacionados à honestidade no CEPC, no Brasil, tomando por base o
código elaborado pelo Institute of Management Accountants:
• Evitar conflitos de interesse;
• Recusar qualquer presente que possa influenciar suas ações;
• Evitar tomar qualquer atitude que possa prejudicar a empresa de atingir seus
objetivos de forma ética;
• Reconhecer e comunicar á administração da empresa qualquer limitação
profissional no exercício da função;
• Comunicar toda e qualquer informação, julgamento e opinião à administração
da empresa.

2.3.1.3 Sigilo

Segundo Sá (2004, p. 196), "[...] revelar o que se sabe , quando a respeito do
conhecido, quem o confiou, pediu reserva, é quebra de sigilo". A informação em si e
um dos bens mais valiosos das entidades. E, talvez, não seja de interesse da
entidade que informações internas sejam divulgadas. Entretanto,

o

CFC —

Abordagens Éticas para o Profissional Contábil (2003), tem uma postura diferente:
há a necessidade de um pedido expresso de sigilo, por parte do cliente. Muitas
vezes, a divulgação de informações constantes em documentações, hábitos
pessoais, registros contábeis, e quaisquer outros fatos, podem trazer problemas
para a entidade.
As sugestões de Lisboa (1997), quanto ao sigilo nos moldes do código de
ética dos contadores gerenciais norte-americanos, numa suposta adequação do
CEPC, são:
•

Guardar segredo de toda informação confidencial da entidade;

•

Informar os subordinados, bem como monitorá-los, de forma a manter o sigilo
das informações;

•

Abster-se de usar informações confidenciais em proveito próprio ou para
pessoas relacionadas;
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2.3.1.4 Competência
0 conhecimento do profissional de contabilidade é a característica essencial
para a virtude da competência. Neste sentido, o contabilista deveria recusar
qualquer tarefa para a qual ele acredita não estar apto. Esta afirmação

é

corroborada pelo pensamento de Sá (2004, p. 199), que afirma que "o erro, na
conduta, não está em não ter conhecimento, mas em ter consciência de que dele
não se dispõe e mesmo assim aceitar uma tarefa".
Ainda com relação ao conhecimento do profissional, o CFC — Abordagens
Éticas para o Profissional Contábil (2003) afirma que a educação continuada é um

requisito fundamental para a competência do profissional contábil.
Lisboa (1997) sugere as seguintes adições ao CEPO, no quesito
competência:
•

Aperfeiçoamento por meio de treinamento constante;

•

Observação aos dispositivos legais pertinentes;

•

Clareza e inteiração na preparação de relatórios;

•

Recomendações apropriadas após cada análise.

Complementando a discussão sobre as virtudes básicas do contabilista
passa-se, a seguir, a considerações referentes a liberdade e ambiência profissional.

2.3.2 Liberdade e Ambiência Profissional

Um dos requisitos para que qualquer teoria ética tenha validade é a liberdade.
Chaui (2004) faz um levantamento da perspectiva de diversos estudiosos da ética
em que há um consenso quanto ao fato de a liberdade ser essencial para a
aplicação de qualquer modelo ético (ver 2.1.1).
Na contabilidade, como exposto por Sá (2004), a situação não é diferente.
Porém, nas ambiências de atuação profissional do contabilista, a liberdade do
indivíduo pode ser restringida.
Sá (2004) afirma que, na contabilidade, pode haver, pelo menos, as seguintes
condições ambientais:
•

Empregado, particular ou público;
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•

Autônomo, individual ou coletivo;

•

Sócio de uma empresa fechada;

•

Sócio de empresa consorciada ou associada;

•

Sócio-dirigente ou de Conselho de uma empresa aberta;

•

Participante de uma empresa multinacional.

De acordo com Sá (2004, p. 167), o autônomo "exerce amplamente a sua
liberdade [..1", tornando-se muitas vezes o foco dos códigos de ética. Nas diversas
condições ambientais, com exceção da condição de autônomo, o contabilista pode
ter sua vontade subordinada aos interesses de terceiros (superiores hierárquicos,
sócios, acionistas majoritários, etc.). Conforme Sá (2004, p.168):
Quanto maior a empresa profissional, tanto menos o sócio tente a exercer.
genuinamente sua vontade. [...] Quanto mais a pessoa humana venha a
perder sua importância para uma "organização", tanto menos ética podera
ser sua atuação, pois enfraquece sua condição de vontade e esta seu
compromisso com os beneficios humanos.

Porém, Sá (2004, p. 180) justifica que "as leis éticas não se constroem ao
sabor dos ambientes particulares, nem dos consensos empíricas, mas da
universalidade da conduta humana envolvida no bem". A restrição da vontade
imposta por um grupo não pode, de forma alguma, alterar os conceitos éticos
aceitos pela sociedade.

METODOLOGIA MULTICRITÉRIO DE APOIO
À DECISÃO
CONSTRUTI VISTA (MCDA-C): instrumento adotado para identificação do
3

perfil ético-profissional dos contabilistas
Na tentativa de elaboração de um modelo que identifique o perfil éticoprofissional dos contabilistas, com base nas percepções dos conselheiros do
sistema CFC/CRCs e do CEPO, e considerando a subjetividade e a complexidade
da eticidade em qualquer aspecto, recorreu-se, a metodologia multicritério de apoio
a decisão construtivista (MCDA-C), com vista a conseguir-se chegar a formas de
identificação, explicitação e representação dos elementos de natureza objetiva e
subjetiva. Para uma melhor compreensão do desenvolvimento do modelo construido
(Capitulo 4) se faz necessário a apresentação do arcabouço teórico desta
metodologia. Este capitulo inicia com a apresentação das metodologias multicritérios
a fim de contextualizar a metodologia MCDA-C, seguido do tratamento dado aos
processos decisórios sob a perspectiva da metodologia MCDA-C enfatizando a
apresentação de suas fases constituintes.

3.1 METODOLOGIAS MULTICRITERIO
Inicia-se esta sub -seção transcrevendo-se as palavras de Bana e Costa at al.
(1995b, p.262) ao apresentar e comentar sobre a correspondência de Benjamin
Franklin a seu amigo Joseph Priestly (datada de 19 de setembro de 1772):
"Surprisingly or not, many important concepts of MODA are present in the letter:
conflicting criteria, uncertainty, pairwise comparisons, value judgments,
compensation, weights, aggregation, etc" 1 (ENSSLIN, S., 2002). Diante deste fato
percebe-se a presença e preocupação de elementos que fazem parte do arcabouço
das metodologias multicritérios, muito antes de qualquer existência de estudos
científicos neste sentido (BANA e COSTA 1995 apud DUTRA, 2003). Optou-se por
iniciar esta seção com esta menção uma vez que as metodologias multicritérios
encontram-se em estágio de desenvolvimento inicial e, no Brasil, muito pouco
conhecidas; embora o reconhecimento de seus elementos se fazem a muito sentir.
' Tradução: Surpreendentemente ou não, muitos conceitos importantes do MCDA estão presentes na carta:
critérios conflitantes, incerteza, comparações par-a-par, julgamentos de valor, compensação, pesos, agregação
etc.
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De acordo com Platt Neto (2005), a partir da década de 70, a necessidade
empresarial de obter abordagens que consideravam diversas variáveis de decisão
simultâneas, levou ao surgimento do MCDA.
Ensslin apud Petri (2005) indica que a metodologia foi desenvolvida, por meio
de um convênio entre !Daises europeus na década de 80, com o objetivo de
desenvolver ferramentas que seriam mais competitivas na corrida espacial.
De acordo com Ensslin, S. (2002) a evolução das metodologias multicritério
dividiu-se em duas correntes doutrinárias especi fi cas: a escola americana, onde as
metodologias são denominadas MCDM (Multicritéria Decision Making), e a escola
européia, cujas metodologias são denominadas MCDA (Multicritéria Decision Aid).
Segundo Ensslin, S. e lgarashi (2006, p.770) "Estas duas correntes se
distinguem, sobretudo, na atitude de cada uma delas, a saber: a MCDM se
preocupa, primordialmente, com a oferta de uma solução ao contexto decisional,
enquanto a MCDA se preocupa, primordialmente, com a geração de conhecimento
dos envolvidos com relação à situação investigada."
0 Quadro 2, extraído de Dutra (1998), apresenta as diferenças principais
entre as duas escolas.

Escola Americana

Escola Européia

reconhecimento da presença e necessidade
de

integração,

natureza

tanto

objetiva

dos

como

os

elementos
de

de

reconhecimento

apenas

dos

elementos

de

natureza objetiva;

natureza

subjetiva;
o principal objetivo 6 construir ou criar algo

o principal objetivo 6 descobrir ou descrever algo

(atores e facilitadores em conjunto) que, por

que, por definição, preexiste completamente;

de fi nição, não preexista completamente;
no

busca analisar um axioma particular, no sentido

sentido de saber qual o seu signi fi cado e o seu

de ele nos levarb a uma verdade através de

papel na elaboração de 'recomendações';

'normas para prescrever';

ajuda a entender o comportamento do tomador

não existe a preocupação de fazer com que o

de decisão, trazendo para ele argumentos

tomador

capazes de fortalecer ou enfraquecer suas

problema',

próprias convicções.

preferências.

busca entender um axioma particular,

de

decisão

apenas

Quadro 2 - Diferenças Básicas entre Escolas Europeias e Americana
Fonte: Dutra (1998, p.45).

que

compreenda
explicite

o

'seu

as

suas
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As siglas MCDM e MODA significam, respectivamente, metodologia para a
tomada de decisão e metodologia de apoio a decisão. De acordo com Ensslin
(2005) a metodologia MCDM, calcada na pesquisa operacional hard, preocupa-se
em uma solução ótima, independente da ação dos decisores; enquanto a
metodologia MODA, baseado na pesquisa operacional soft, tem como objetivo o
auxilio a decisão baseando-se na percepção dos envolvidos no processo.

De acordo com Platt Neto (2005, p 162)
[...] a abordagem da MODA visa gerar conhecimentos entre os envolvidos
no processo decisório, através da interação constante e investigative.
Referido conhecimento, fruto do aprendizado, apresenta potencial de

aplicação para a identificação, construção e representação daquilo que os
atores envolvidos julgam relevantes em determinado contexto.

Complementando as idéias de Platt Netto (2005), Ensslin, S. e lgarashi (2005)
afirmam que "a distinção fundamental para visões hard e soft se baseia no
deslocamento de sistemicidade do mundo, para o processo de investigação do
mundo (CHECKLAND E SCHOLES, 1999, p.A11; ENSSLIN, S, 2002, p.62-63)" (p.
2). Neste contexto, na visão soft, a ideia de problema é deslocada para a percepção
do observador, em seu processo de investigação do mundo.

3.2 PROCESSO DECISÓRIO
As fases básicas, que compõe um processo decisório qualquer, são três:
•

Fase de estruturação do problema;

•

Fase de avaliação das ações potenciais;

•

Fase de elaboração das recomendações.
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A figura a seguir apresenta de forma sistemática as etapas de um processo

A bordagens soft
para estruturação

E
a

e

Fase de
rvore de
Pontos de V ista

o

Estruturaçao

a
4;

-

ii
o

Construção dos
Descritores
•—

Construção do modelo
-Construção da escala
de preferEncia local, e
-Determ inação das
taxas de compensação

Identificação do perfil
de Impacto das ações e
A valiaçâo Global

-

•
•

Fase de
Avaliavao

A nalise dos Resultados

Elaboração das Recomendações

Fase
Elaboraçilo de
Recomendações .

Processo Decisório sob a Perspectiva da MCDA
Fonte: Dutra (1998, p.83).
Figura 1

-

3.2.1 Fase de estruturação

A fase de estruturação consiste na compreensão, e ordenação, do contexto
decisório. Platt Neto (2005, p. 163) afirma que um dos objetivos da fase de
estruturação é "[...]que todos compreendam o que se deseja avaliar".
Existem, basicamente, três etapas que subdividem a fase de estruturação:
(i) definição do problema; (ii) construção da família de Pontos de Vistas
Fundamentais (PVF's); e, por fim, (iii) a operacionalização dos PVF's
através da construção de Descritores, que evolui para a representação do
perfil de impacto das ações (passando para a fase de avaliação
propriamente dita) SILVA (2005, p. 53).

De acordo com Bana e Costa apud Silva (2003), a fase de estruturação é
considerada como o estudo de dois subsistemas inter-relacionados:
•

Subsistema dos atores;
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•

Subsistema das ações.

Esta interação resulta nos elementos primários de avaliação (EPA's). Os EPA's
fornecem ao facilitador subsídios para a construção do modelo baseado no
entendimento dos atores.

3.2.1.1 Identificação dos atores
Todos os envolvidos no processo decisório são denominados atores. De
acordo com Ensslin apud Silva (2005) os atores ainda serem "[. .1 distinguidos pela
função que obtém no processo decisório: agidos e intervenientes. Estes podem,
ainda, distinguir-se em decisores, demandeurs e facilitador".
0 Quadro 3, a seguir, representa as características de cada tipo de ator,
dentro do processo decisório, para facilitar a compreensão.
Tipo de ator

Caracteristicas

Agido

Passivo. Sem poder de decisão.

Apenas sofre as conseqüências da decisão

implantada pelos intervenientes.

Interveniente

Ativo. Tem poder de decisão. Atuam diretamente na decisão tomada.

Decisor

Ativo. Sao os responsáveis diretos pela decisão tomada.

Demandeur

Ativo. Representante do decisor no processo decisório.

Facilitador

Parcialmente ativo. Consultor. Suporte a decisão. Sugere recomendações.

Quadro 3 - Tipos de atores
Fonte: Elaborado pelo autor

3.2.1.2 Passos para a estruturação do processo decisório

Sucintamente existem quatro passos para a estruturação do processo
decisório. São eles:
•

Passo 1 — Definição do rótulo para o problema;

•

Passo 2 — Levantamento dos EPA's;

•

Passo 3 — Construção da árvore de pontos de vistas;

•

Passo 4 — Construção de descritores.
Na seqüência ocorre uma melhor explanação destes passos.
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Passo 1 — Definição do rótulo para o problema

A definição do rótulo do problema consiste em denominar a situação através
da interação do facilitador com os demais atores.

Passo 2 — Levantamento dos EPA's

Conforme Ensslin (2005), através de uma técnica chamada brainstorm
(tempestade mental) é possível extrair dos decisores todos os elementos e
preocupações, que lhes surgirem à mente, referentes ao problema, sem qualquer
tipo de limitação, depois é feito uma triagem desconsiderando os elementos
irrelevantes.
A técnica brainstorm

,

criada pelo publicitário Alex Osborn, conforme Marsh

(1998) consiste em gerar uma grande quantidade de idéias oriundas de um pequeno
grupo.

E é usada na identificação de possíveis causas de um efeito ou possíveis

soluções, encorajando pensamentos criativos 2 .
Uma estratégia de identicação dos EPA's é sugerida por Kenney (apud
ENSSLIN 2001) como mostra o Quadro 4, a seguir.
Quais são os aspectos que o Sr. gostaria de levar em conta em

Aspectos desejáveis
seu problema?
Quais caracteristicas distinguem uma ação (potencial ou ficticia)

Ações
boa de uma ruim?

Dificuldades

Quais são as maiores dificuldades com relação ao estado atual?

Conseqüências

Quais conseqüências das ações são boas / ruins / inaceitáveis?
Quais são as metas / restrições / e linhas gerais adotadas pelo

Metas / Restrições / Linhas Gerais
Sr.?

Objetivos estratégicos

Quais são os objetivos estratégicos, neste contexto?
Quais são para o Sr., segundo a perspectiva de um outro ator, os

Perspectivas diferentes
aspectos desejáveis ações / dificuldades / etc?
-

Quadro 4 Estratégias para Identificar os EPA's
Fonte: Keeney (apud ENSSLIN et al.., 2001, cap. III-2).
-

Texto original, tradução livre (Marsh, 1998, p. 39) "Brainstorming is a divergent technique designed
to generate large quantities of ideas from a group of people. It is often used in identifying possible
causes of an effect or possible solutions, encourages creative thinking".
2
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Passo 3

—

Construção da arvore de pontos de vistas

Os modelos multicritérios são estruturados numa estrutura arborescente, de
modo a facilitar a compreensão dentro de um contexto decisório.
No topo da árvore fica o problema, ou o objetivo geral, a ser resolvido, ou
atingido, que é extraído do passo 1 — rótulo do problema. Logo abaixo ficam
dispostas as áreas de interesses, baseadas na preocupação dos atores (ver passo
2). Em seguida encontram-se os pontos de vista fundamentais (PVF's) e nos níveis
mais baixos, quando necessário, encontram-se os pontos de vista elementares
(PVE's).
A figura a seguir exemplifica um modelo de estrutura arborescente.
Problema

Area de Interesse B

Area de Interesse A

Area de Interests() C

PVF2

PVF1

PVE1 1

PVE1 2

PVE1 21

Figura 2 - Exemplo de Estrutura Arborescente
Fonte: Adaptado de Dutra (1998, p. 149)

Silva (2005, p.58) levanta as seguintes observações sobre a estrutura
arborescente:
(i) constitui como uma referência estável, a que todos os intervenientes do
processo podem sempre recorrer; (ii) fornece uma base comum para a
negociação; (iii) auxilia a tarefa de operacionalizar os PVEs, de tal modo a
tornar possivel avaliar, localmente, as ações potenciais; e, (iv) constitui
como base para a construção e utilização de um modelo multicriterio para a
avaliação (local e global) das ações potenciais.

Depois da construção da estrutura arborescente, passa-se à construção de
descritores, ou como descrito por Silva (2005, p. 58), para a "[...]operacionalização
dos PVF's.
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Passo 4— Construção dos descritores

Após a criação da estrutura arborescente é possível chegar ao nível de
mensuração da atuação de cada PVF, ou PVE, através da construção de um critério.
Ensslin et al (2001, p. 145) indica que "na construção de um critério, duas
ferramentas são necessárias: um descritor e uma função de valor associada a tal
descritor".

(i) Definição de Descritor

De acordo com Bana e Costa apud Ensslin et al (2001, p. 145), "um descritor
pode ser definido como um conjunto de níveis de impacto que servem como base
para descrever performances plausíveis das ações potenciais em termos de cada
PVF"
Um nível de impacto representa o desempenho (impacto) de uma ação
potencial. Os níveis de impacto, segundo Ensslin eta! (2001) deve estar ordenados
por ordem de preferência 3 , baseado nos valores dos decisores.

(ii) Propriedades básicas dos descritores

Conforme Ensslin eta! (2001, p. 146) as funções de um descritor são:
•

Auxiliar na compreensão do que os decisores estão considerando;

•

Tornar o ponto de vista mais inteligível;

•

Permitir a geração de ações de aperfeiçoamento;

•

Possibilitar a construção de escalas de preferências locais;

•

Permitir a nnensuração do desempenho de ações em um critério;

•

Auxiliar a construção de um modelo global de avaliação;.

O descritor de impacto de ações deve, ainda, suprir três propriedades
desejáveis4 (Ensslin eta!, 2001):

Ensslin et at (2001) ressalta ainda que esta ordem de preferência deve respeitar os seguintes
extremos: o nível mais atrativo é aquele que cuja ação é avaliada como a "melhor possível,
enquanto o nível menos atrativo é aquele cuja a ação é a "pior aceitável".

3
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•

Mensurabilidade — Quantificação do descritor de forma clara e objetiva;

•

Operacionalidade — Clareza de "como" e "quais" dados coletar;

•

Compreensibilidade — Permite a descrição e interpretação da ação
potencial;

(iii) Tipos de descritores

Os tipos de descritores descritos por Keeney apud Ensslin (2001) são diretos,
construidos e indiretos.
Os descritores diretos são divididos entre:
•

Quantitativos Continuos — são definidos de forma numérica e que
podem ser facilmente identificados (assimilados) pelos decisores (e
atores) envolvidos no processo decisório.

•

Quantitativos Discretos — É caracterizado como discreto um descritor
que não tenha níveis intermediários aos que já estão apresentados no

descritor.
Os descritores construidos, normalmente, não dispõem de representação
quantitativa, e sim qualitativa.
Por Ultimo, os descritores indiretos são similares aos descritores diretos, a
principal diferença é que a mensuração de um PVF é feita de forma indireta.
Exemplos deste descritor, de acordo com Ensslin et al (2001, p. 180), pode ser
"medir a distância entre dois pontos pelo tempo de deslocamento, avaliar o grau de

poluição através da concentração de um poluente, estimar o desempenho da
economia de um pais pelo valor do Produto Interno Bruto (PIB), entre outros".

3.2.2 Fase de avaliação

A fase de avaliação consiste na mensuração das ações potenciais, baseandose no sistema de valores dos decisores. De acordo com Silva (2005, p. 62) a fase

Ensslin et al (2001) afirma que estas propriedades podem ser afetadas pelo nível de ambiguidade
(que pode tomar mais de um sentido). Como, por exemplo, o uso freqüente de níveis de impacto
como "born" ou "fraco", podem aumentar o nivel de ambigüidade.
4
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de avaliação é necessária "[...] tanto para avaliar as ações, quanto para melhorar o
entendimento dos decisores sobre o problema".

3.2.2.1 Construindo funções de valor
Uma função de valor de acordo com Keeney e Raiffa apud Ensslin (2001,
p.187) "[...] pode ser vista como uma ferramenta aceita pelos decisores para auxiliar
a articulação de suas preferências".
Segundo Beinet apud Ensslin (2002, p. 154):
Funções de valor são representações matemMicas de julgamentos
humanos. Elas fornecem uma descrição analítica do sistema de valores
individuais envolvidos na decisão e tem por objetivo captar as partes do
julgamento humano envolvidos na avaliação das alternativas.

Ensslin (2001) afirma que uma função de valor deve seguir três condições
matemáticas, estas condições devem ser observadas em todos os níveis de
impacto.
Sejam 5 (cinco) ações potenciais a, b, c, d e e; pertencentes ao conjunto A de
ações viáveis:
•

v(a) > v(b) se e somente se, para o decisor, a é mais atrativa que b (a

P b);
•

v(a) = v(e) se e somente se, para o avaliador, a é indiferente a e (a I e);

•

v(a)

—

v(b) > v(c)

—

v(d) se e somente se, para o avaliador, a diferença

de atratividade entre aebé maior que a diferença de atratividade entre c e d.
Existem diversos métodos para a construção de funções de valor, Ensslin
(2001) aponta três métodos:
•

Pontuação direta (direct rating) — É um dos métodos mais utilizados. É
formado por urn conjunto de níveis, ordenados preferencialmente, onde
são estabelecidos os níveis 0 e 100 (níveis âncora, respectivamente
níveis neutro e bom). Cabe ao decisor expor numericamente suas
preferências além destes níveis;

•

Bissecção — É um método especialmente 60 quando os descritores
são quantitativos continuos.

E fixado o nível máximo e minimo do

descritor, em seguida, os decisores identificam uma ação potencial
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fictícia que tenha um desempenho que represente a metade dos dois
extremos (se necessário pode-se melhorar a função de valor através
de subdivisões adicionais);
•

Julgamento semântico — Neste método cada função de valor é obtida
através de comparações par-a-par, onde estas comparações são
expressadas qualitativamente pelos decisores, através de uma escala
ordinal semântica (como por ex.: indiferente, muito fraca, fraca,
moderada, forte, muito forte e extrema);

0 Quadro 5 aponta as principais vantagens e desvantagens de cada um dos
métodos citados anteriormente.
Desvantagens

Vantagens

Método
Pontuação d ireta ( direct rating)

• Rapidez na obtenção de funções de
valor;

• Exige dos decisores a expressão
numérica de suas preferências (o que é
uma forma não-natural de raciocínio);

• Simplicidade do procedimento;

transformações
de
a
afetam
matemáticas que
credibilidade dos resultados (visão dos
• Ausência
decisores).

transformações
requer
matemáticas a partir do julgamento
dos decisores;
•

Não

• Exige dos decisores a expressão
numérica de sues preferências;

Bissecção

• Requer
continuo;

Julga mento s emântico

Os decisores expressam suas
preferências de forma qualitativa;

Quadro 5

um

descritor

quantitativo

de questionamento
Procedimento
•
não-natural (exigindo um alto grau de
abstração dos decisores);
• Requer transformações matemáticas;
• Algumas vezes não existem funções
de valor compatíveis com a matriz de
julgamentos;
Processo de questionamento tedioso
(quando o número de níveis de impacto
for maior que 5).
•

.

-

,.

Vantagens e desvantagens aos me

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.2.2.2 identificação das taxas de substituição
De acordo com Platt Neto (2005, p. 166) "as taxas de substituição visam
explicitar o quanto cada um dos pontos de vistas (fundamentais ou elementares)
contribuem para o todo do processo de análise".
Em outras palavras, as taxas de substituição segundo Ensslin et al (2001, p.
217) T..] expressam, segundo o julgamento dos decisores, a perda de performance
que uma ação potencial deve sofrer em um critério para compensar o ganho de
desempenho em outro".
Existem diversos métodos para determinar as taxas de substituição, Ensslin
eta! (2001) relaciona três deles: trade off, swing weights e comparação par-a-par.
-

Quando os decisores desejam obter uma visão geral do modelo, é possível
agregar os diversos critérios, o termo usado por Ensslin et al (2001) é chamado de
avaliação global.
A avaliação global de uma ação potencial é calculada através de uma função
de agregação aditiva, na forma de soma ponderada. Representada
matematicamente por:

V(a) = w 1 .v1 (a) + w2.v2(a) +

+ wn.vn (a)

Onde:

V(a): Valor global da ação a.
vi (a), v2(a),... vn(a): Valor parcial da ação a nos critérios 1, 2, ..., n.

wn : Taxas de substituição dos critérios 1,2, ..., n.
n: número de critérios do modelo

3.2.3 Pontos fracos e fortes da abordagem
0 Quadro 6, a seguir, elaborado por Petri (2005), apresenta os pontos fortes e
fracos da abordagem multicritério de apoio à decisão.
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Aspectos Considerados
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Explicit°

Entendimero

Gera e descreve

Reccrlinec lerro Oe^7f ,sr.:

_eg itimo

Acessc
Forma

Ampto

s

-=

Pontos Fracos
{limitações ou dwiancatans)

Forma

e.3 1 Operacicne
g =a Venrave,
,.!
Compreensivel
Cetn gic (Estados possiveisj
I
Escatas
Padry5es (referincias ou encores)
?

Pontos Fortes
laapectoa ral9van(es ou vantagens)

Av3es

Apreserta
Factivel
Sim
Necessidade de especialistas

Misto
Intervalo
Sim
!nova. previne e corrige

Via:, :global ou locaï/
8
ri .2
Resuladc da decisSo

Valores

t "-lli

Transparente, justificado e comprovado

Efetividade

Auséncla de processo estrarado

Global e local

Quadro 6 Análise da abordagem multicritério de apoio à decisão
Fonte: Petri (2005, p 137)
-

4 ESTUDO DE CASO
Este capitulo apresenta a contribuição do autor desta pesquisa, em forma de
um estudo de caso. Nele é construido um modelo que encapsula as preocupações
dos conselheiros do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e dos Conselhos
Regionais de Contabilidade (Sistema CFC/CRCs), com base nas premissas da
metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C), com vistas a
diagnosticar o perfil ético-profissional dos contabilistas. Observe-se que o modelo é
operacionalizado e, para fins de ilustração, o perfil do Conselheiro A é evidenciado
(o perfil dos demais conselheiros encontram-se no Apêndice E). Conforme apontado
no Capitulo 3, este estudo se instala na segunda corrente de pensamento, a MCDAC, cuja preocupação central é auxiliar a modelar o contexto decisional, a partir da
consideração das convicções, percepções e valores dos decisores envolvidos no
processo decisório, de forma a permitir a construção de um modelo, no qual os
decisores possam basear suas decisões, em favor do que eles acreditam ser o mais
adequado (ROY, 1993; ROY E VANDERPOOTEN, 1996). Neste estudo especifico,
o papel de decisor é desempenhado pelos conselheiros do Sistema CFC/CRCs.

4.1 Contextualização

O CFC foi criado em 1946, por meio do decreto-lei n°. 9.295, assinado pelo
Presidente Eurico Gaspar Dutra, funcionando como a instância superior no âmbito
contábil, de natureza normativa e fiscalizadora.
O CFC - junto aos seus CRCs - formam o sistema nacional responsável pelo
registro e fiscalização da profissão contábil (vide documento CFC — Mensagem a Um
Futuro Contabilista, 2003). Cabe ao CFC o exercício de algumas funções relativas á
normatização e fiscalização da profissão contábil. Tais funções são apresentadas,
de forma esquemática, na Figura 3.
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Figura 3 - Funções do sistema CFC/CRCs

Fonte: CFC — Mensagem ao Futuro Contabilista (2003, p. 35)

De acordo com o CFC — Mensagem a um Futuro Contabilista (2003), existem,
atualmente, 27 (vinte e sete) CRCs (correspondendo a cada unidade federativa).
Cada CRC é dirigido, necessariamente, por contabilistas eleitos por membros
da classe contábil, por meio de voto secreto e obrigatório.
0 mandato dos conselheiros (e seus suplentes) é de quatro anos, renovandose a cada dois anos, alternadamente, por um terço e por dois terços.
Segundo o Jornal do Comércio (2006), a atual presidenta do CFC é a
contadora Maria Clara Bugarim, que assumiu no inicio do ano de 2006. Observe-se
que esta contadora é a primeira mulher a assumir a presidência do CEO, em seus 60
(sessenta) anos de existência do conselho. 0 atual vice-presidente de fiscalização,
ética e disciplina do CFC é o contador Enory Luiz Spinelli.
Na seção denominada "Palavra do vice-presidente" do documento - CEO —
Mensagem a um Futuro Contabilista — Spinelli se pronuncia com relação a um dos
destaques feitos por ele, quanto às funções do CFC: "0 terceiro ponto a ser
destacado é o desenvolvimento de um programa de fiscalização preventiva [...], com
o objetivo de mostrar o caminho de como fazer certo, procedendo dentro dos
princípios e da ética". Cumpre observar a relevância conferida à ética, no âmbito da
instância superior da profissão contábil, o que, justifica, mais uma vez, a realização
desta pesquisa.
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A seguir, apresenta-se a operacionalização da metodologia 1V1CDA-C, por
meio do desenvolvimento de suas três fases constituintes, quais sejam, a fase de
estruturação, a fase de avaliação e a fase de recomendação.

4.2 OPERACIONALIZAÇÃO DA FASE DE ESTRUTURAÇÃO

Conforme apresentado no Capitulo 3 — METODOLOGIA MULTICRITÉRIO DE
APOIO À DECISÃO CONSTRUTIVISTA (MCDA-C).

instrumento adotado para

identificação do perfil ético-profissional dos contabilistas - a fase de estruturação

apresenta os atores — o decisor, o facilitador, os intervenientes e os agidos diretos e
indiretos, define o rótulo para o problema e levanta os elementos primários de
avaliação (EPAs) (BANA e COSTA, 1995). A partir destes elementos, procede-se a

seu agrupamento por areas de afinidade. Este agrupamento — e desdobramento em
níveis — é realizado até que sejam alcançados aspectos passíveis de mensuração
(pontos de vista) (KEENEY,

1992). Para tais aspectos, uma escala ordinal é

construída (descritores), com o objetivo de informar seus possíveis níveis de
desempenho (BANA e COSTA E SILVA, 1994).

4.2.1 Apresentação dos atores

A primeira etapa da fase de estruturação é a identificação dos atores
envolvidos no processo decisório de identificação do perfil ético-profissional do
contabilista. A Figura 4 expõe esta identificação.
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ATORES

______________________-- - - ■,______________________,,_
Intervenientes

Agidos

\
Facilitador

Autor

Decisores

Conselheiros do
Sistema

CFC/CRCs

Contabilistas

Autor
(através da análise do CEPC e
de bibliografia pertinente)

Figura 4 - Atores no estudo de caso

Fonte: Elaborado pelo autor

Observe-se, na Figura 4, que a função de facilitador é desempenhada pelo autor
desta pesquisa; os decisores são os Conselheiros Sistema CFC/CRCs, mas,
indiretamente, também, o autor, pelos motivos elencados abaixo:
•

0 autor se viu na necessidade de interpretar as respostas dadas aos
questionários, pelos conselheiros, porque, pela dificuldade de acesso a tais
respondentes, era preciso fazer 'Lima leitura' da redação oferecida;

•

0 autor enriqueceu o modelo por meio da inserção de elementos constantes
no CEPC e na bibliografia relacionada; esta inserção se justifica por ser o
CEPC o documento maior da área e tendo em vista a literatura estabelecida
no contexto das Ciências Contábeis — em ambas as fontes o conceito de ética
foi referenciado.

Finalmente, cumpre esclarecer, no modelo construido os contabilistas são os
agidos.
Após a definição dos atores, inicia-se a construção do modelo; para tanto, é
necessário, em primeiro lugar, definir um rótulo para o problema.
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4.2.2 Definição do rótulo

É importante lembrar que o rótulo é o enunciado do problema e deve conter o
foco do trabalho, indicando o propósito a ser atingido, sem deixar margens de dúvida
(ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 2001). No caso do presente estudo, o
rotulo é definido como:
Construção de um modelo que identifique o perfil ético-profissional do
contabilista e a disponibilize uma ferramenta que possibilite
diagnosticar o perfil ético dos contabilistas, com base nas percepções
dos conselheiros do sistema CRC/CFCs e análise do CEPC.

De posse do rótulo, parte-se para a identificação dos Elementos Primários de
Avaliação (EPA's), ou seja, aquelas primeiras impressões que

o

decisor

(conselheiros) externaliza em relação ao problema (elementos constitutivos da ética
profisssional) — as preocupações que vêm á mente em primeiro lugar, quando se
defronta com as questões do questionário a ele submetido.

4.2.3 Levantamento dos EPA's

Os EPAs foram levantados por meio de questionários semi-estruturados,
enviados via e-mail, ao CFC e a todos os CRCs. As questões constantes do
questionário são transcritas abaixo (ver Apêndice A):

1) 0 que o(a) senhor(a) entende por ética?
2) 0 que o(a) senhor(a) entende por ética profissional?
3) 0 que o(a) senhor(a) entende por ética na contabilidade?
4) 0 que se espera de um contabilista ético? (virtudes, qualidades, deveres)
5) Qual é o comportamento típico de um contabilista antiético? (vícios, defeitos, punições).
6) 0 que leva um contabilista a agir contra a ética?
7) Como o CFC efetua a fi scalização ética da profissão contábil?
8) Quais são as denúncias (ou falhas éticas) mais comuns que chegam ao CFC?
9) Como o CFC avalia estas situações?
10) Como o CFC julga estas situações?
11) Quais as punições que o CFC institui ao profissional antiético?
éticas do
12) Quais as maiores dificuldades (restrições) que o CFC tem para lidar com as falhas
profissional contabil?
13) 0 que o CFC desejaria para melhorar a fiscalização ética da pro fi ssão?
14) 0 que o CFC desejaria para melhorar a avaliação e julgamento dos processos éticosdisciplinares?
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15) Quais as metas que o CFC tem em relação à fiscalização ético-profissional?

A partir das respostas aos questionários e com base na pesquisa documental
(CEPC) e bibliográfica (revisão da literatura na área) foram levantados 23.EPAs.
Quadro 7 apresenta um recorte dos EPAs levantados no estudo de caso:

EPA's

1. Posições morais
2. Atitude
3. Consciência moral
4. Respeito
5. Apresentação pessoal
6. Solidariedade
7. Remuneração
8. Comprometimento
9. Reconhecimento
10. Fiscalização
11. Liberdade
12. Concorrência
13. Sigilo
14. Dever com a Classe
15. Zelo

16. Indicação
17. Honestidade
18. Interesses
19. Competência
20. Ambiente
21. Clientes
22. Qualificação técnica
Quadro 7

—

Recorte dos EPA's levantados no estudo de caso

Fonte: Elaborado pelo autor

A partir dos EPA's identificados, deve ser feito um agrupamento com base na
afinidade das idéias neles contidas (EDEN, 1988). A partir deste agrupamento,
pode-se compreender melhor as preocupações dos conselheiros. 0 agrupamento
resulta em uma estrutura arborescente — Arvore de Pontos de Vista.

54
4.2.4 Construção da Árvore de Pontos de Vista

Os EPAs foram agrupados em 3 (três) Grandes Areas de interesse: pessoal,
ambiental e profissional. A Figura 5 mostra estas grandes áreas, vinculadas,
simultaneamente, ao rotulo do problema e a suas preocupações constitutivas, aqui
denominadas por Pontos de Vista Fundamentais (PVFs).
Perfil Ético-Profissional

Profi ssional

n.

3
o

CD

o

Grandes areas

e p ua ladulo p 0 1

o

cquawpatit ioam 'g

Ambiental

le ossad 0e 5eplasaidtt 4C

!elm sao 5p od•

Pessoal

Rótulo

•

PVFs

Figura 5 - Grandes Areas do estudo de caso

Fonte: Elaborado pelo autor

A primeira Grande Area

—

Pessoal - é composta pelos EPAs 1, 3 e 5 (Quadro

7), que consistem em elementos com características individuais (pessoais) que
independem, diretamente, da profissão ou de elementos externos. A segunda
Grande Area

—

Ambiental - é composta pelos EPAs 7, 9 e 11 (Quadro 7), que

consistem de elementos com características que independem, diretamente, do
indivíduo (fatores externos). A terceira e última Grande Area

—

Profissional - é

composta pelos EPAs 13, 15, 17 e 19 (Quadro 7), que fazem referência As virtudes
básicas profissionais (Capitulo 2).
Assim, as Grandes Areas, explicações do objetivo geral do problema em
questão, vão detalhadas pelos Pontos de Vista Fundamentais (PVF's) ("um ponto de
vista representa todo o aspecto da realidade decisória que o ator percebe como
importante para a construção de um modelo de avaliação de ações existentes ou a
serem criadas" BANA e COSTA, 1992, p.113 (nossa tradução)), os quais, por sua
vez, podem ser detalhados ainda mais, pelos Pontos de Vista Elementares (PVE's),
quando os PVFs não se mostrarem passíveis de mensuração.
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Neste estudo de caso, alguns dos PVFs não conseguem expressar os
aspectos a serem avaliados (Capitulo 3), sendo necessário proceder-se 5
identificação dos pontos de vista elementares (PVEs). Isto ocorre com os PVFs 1, 7,
8, 9 e 10. A Figura 6 apresenta os PVEs que se fizeram necessários para explicar o
PVF 1 - Posições Morais - explicado pelos PVEs: PVE 1.1 - Deontolôgica e PVE 1.2
- Utilitarista 5 6 vinculado a Grande Area Pessoal.
,

3. Apresenta0o Pessoal

2. Consciência Moral
1.2 Utilitarista
1. Poskiiesmorais
1.1. Deontolágica

Figura 6 - PVEs do PVF 1 — Posições Morais, vinculado a Grande Area Pessoal

Fonte: Elaborado pelo autor

A seguir, a Figura 7 apresenta todos os PVEs que se fizeram necessários
para explicar os 4 (quatro) PVFs vinculados a Grande Area profissional, quais sejam:
PVF 7 — Sigilo, PVF 8 — Zelo, PVF 9 — Honestidade e PVF 10 — Competência. A
Figura mostra, ainda, novos desdobramentos explicativos — sub-EPAs — vinculados
aos PVE 8.2 — Qualidade e ao PVE 9.3 — Cumprimento do CEPC.

5 Alves (2005) comenta que na área de ética nos negócios, as teorias mais difundidas são a
deontol6gica e a utilitarista.
6 Perlim e Cottel (apud ALVES, 2005, p. 35) indicam que esses "[...] dois sistemas éticos, em
particular, têm dominado a forma como a humanidade pensa sobre a ética
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10.3. Educacio continuada

10.2. Expel-a:seem professional

10. Competência

10.1. Conhecimento academic°

9.3. Cumprinento do CEPC

9. Honestidade

9.2. Imparcialidacle professional

9.3.3. Dever ernrelaçao aos
colegas e a classe
9.3.2. Valor dos servipas
profissionais
9.3.1. Deveres e protvgaties

9.1. Atrtuagaes
8.2.3. Temp
8.2. Qualidade
8.2.2. Orientayio

8. Zelo
8.1. Desempenho dasfuncEes

7. Sigilo

3.2.1. Aprosenteçao

7.2. Abstendo

7.1. Guarda de arronmaçâo

Figura 7 - PVEs da Grande Area - Profissional
Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme visualizado na Figura 7 o PVF 7 - Sigilo - é explicado pelos PVEs:
PVE 7.1 — Guarda de Informação e PVE 7.2 - Abstenção
O PVF 8 — zelo apresenta os seguintes PVE's: 8.1 - Desempenho das
funções e 8.2 - Qualidade. 0 PVE 8.2 - Qualidade ainda não consegue explicitar
aspectos de avaliação, sendo necessário três PVE's inferiores: 8.2.1 Apresentação, 8.2.2 - Orientação e 8.2.3 - Tempo.
O PVF 9 - Honestidade tem três PVE's subordinados: 9.1 - Autuações, 9.2 Imparcialidade profissional e 9.3 - Cumprimento do CEPC.

O PVE 9.3 -

Cumprimento do CEPC necessita de PVE's inferiores, são eles: 9.3.1 - Deveres e
proibições, 9.3.2 - Valor dos serviços profissionais e 9.3.3 - Dever em relação aos
colegas e à classe.
O PVF 10 - Competência, por sua vez, apresenta os seguintes PVE's: 10.1 Conhecimento acadêmico, 10.2 - Experiência profissional

e 10.3 - Educação

continuada, todos vinculados a Grande Area Pessoal.
Construída a Arvore de PFVs, passa-se a etapa de construção dos
descritores, que vão permitir a mensuração e a avaliação do perfil ético-profissional
dos contabilistas.
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4.2.5 Construção dos descritores

Inicia-se a última etapa da fase de estruturação com a construção dos
descritores. Conforme explicado ern Dutra (1998, p. 154), define-se um descritor
como "um conjunto de níveis, associado a um PV, o qual descreverá os possíveis
impactos das ações potenciais. Assim, quando se proceder á avaliação local
(avaliação de uma ação em relação a um determinado PV) de uma ação potencial.
basta identificar em qual dos níveis de seu descritor esta ação impacta". Sendo
assim, os possíveis níveis devem estar ordenados do melhor ao pior nível de
impacto, constituindo-se, assim, numa escala de preferência local. Para fins de
ilustração, apresenta-se, na Figura 8, os níveis de impacto do descritor
"Conhecimento Acadêmico".
Profissional

30%

Competência

40%

25%

Conhecimento
Acadêm ico

N5

Experiência
Profissional

35%
Educação
Continuada

Especialista

N4 t Mestre ou doutor
N3
N2
Ni

Graduado
Técnico
Nivel médio sem

formação especifica

Figura 8 - Representação do descritor "Conhecimento Acadêmico"

Fonte Elaborado pelo autor

Para cada descritor, devem ser definidos níveis de referência, também
conhecidos como níveis âncora (BANA e COSTA E SILVA, 1994). Estes níveis
determinam as faixas limítrofes, no interior das quais os níveis impactados são
considerados como sendo nível de mercado. Neste estudo, o nível neutro no
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presente descritor foi considerado o nível "Graduado" (N3); o nível bom foi
considerado o nível "Especialista" (N5).
Observe-se que os níveis "Técnico" (N2) e o "Nível médio sem formação
especifica" (Ni) estão abaixo do nível neutro, sendo, portanto, penalizados no
modelo de avaliação;

o nível "Mestre ou doutor"

(N4)

representa aquele

desempenho considerado a nível de mercado.
Os demais descritores deste estudo de caso são encontrados no apêndice C.
Após a construção dos descritores, pode-se prosseguir à Fase de Avaliação.

4.3 FASE DE AVALIAÇÃO

Com a construção dos descritores, inicia-se a fase de avaliação do modelo.
Conforme a afirmação de Bana e Costa, Stewart E Vansnick (1995, p.266), em um
arcabouço metodológico multicritério, o modelo de avaliação, basicamente, consiste
de dois estágios, como se segue: (1) a construção de um critério para cada PV, ou
seja um modelo de avaliação que represente, formalmente, as preferências parciais
de um(s) decisor(es) sobre um único PV; (2) a aplicação e exploração de um
procedimento de agregação multicritério que, considerando algumas informações de
natureza inter-ponto de vista, agrega os vários critérios em um modelo de avaliação
geral"(tradução nossa).
A seguir, passa-se ao desenvolvimento das 3 (três) etapas, quais sejam:
construção da função de valor, identificação das taxas de substituição e identificação
do perfil de impacto das ações potenciais.

4.3.1 Função de valor

Conforme apresentado na sub-seção 3.2.2.1 — Construindo Funções de Valor,
as funções de valor representam, numericamente, o quanto, para os conselheiros,
um nível de impacto é preferível (ou mais atrativo) em relação a outro nível de
impacto. Aqui, serão utilizadas as escalas de intervalo, para esta representação.
Neste tipo de escala, os números indicam a ordem de preferência do decisor
(conselheiros), existindo a possibilidade de quantificação da preferência de um nível
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em relação a outro nível, uma vez que o intervalo existente entre dois destes
números pode ser comparado com outro intervalo, devido ao fato de que dois dos
números da escala são arbitrados, o 100 — (cem) - nível bom e o 0 (zero) — nível
neutro.
Neste trabalho, a abordagem MACBETH foi a selecionada para a construção
das funções de valor, por seu processo de questionamento realizado mediante
comparações par-a-par, no qual se solicita ao conselheiro que indique, por meio de
informações semânticas, a perda de atratividade percebida na passagem de um
nível do descritor para outro nível (BANA e COSTA E VANSNICK, 1995). Estas
informações são estruturadas em matrizes semânticas no software Macbeth-scores,
que oferecem a escala de intervalo representativas das preferências dos
conselheiros do Sistema CFC/CRCs, para o descritor "Conhecimento Acadêmico"
(Figura 9).

a

N5

N3

N2

Ni

Escala
atual

positiva

positiva

positiva

100.00

moderada

positiva

positive

70.25

mtfraca

positiva

0.00

N4

N5
N4
N3
N2
Ni

forte

111M411

Julgamentos consistentes

01

I L: I

04

'', s

,[

extreme

mt forte
forte

titteder'Itti

-20.66
-100.00

nula

11.1E1 01, 1 *-11.5.J

Figura 9 - Representação MACBETH do descritor "Conhecimento Acadêmico"

Fonte: elaborado pelo autor

As demais representações podem ser verificadas no Apêndice D deste
trabalho.
Tendo-se concluído a construção das funções de valor para todos os pontos
de vista, passa-se a identificação das taxas de substituição, que permitem a
agregação das avaliações locais dos PVs (DUTRA, 1998).

4.3.2 Taxas de substituição

As taxas de substituição (ver Capitulo 3) têm como objetivo indicar o quanto
cada ponto de vista, seja um PVF ou PVE, pode contribuir para o perfil ético-
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profissional do contabilista. Assim, ao obter-se as taxas de substituição de cada PV,
pode-se transformar o valor das avaliações locais em valores de avaliação global.
Neste trabalho,

o método Swing Weights' foi a selecionado para a

identificação das taxas de substituição. 0 quadro 8 apresenta os pontos de vista do

modelo construido acompanhado de suas respectivas taxas de substituição.

PV's
GLOBAL
Pessoal
Posições morais

deontológica
utilitarista
Consciência Moral
Apresentação Pessoal
Ambiental
Remuneração
Reconhecimento
Liberdade
Profissional
Sigilo
Guarda de Informação
Abstenção
Zelo
Desempenho das Funções Qualidade
Qualidade
Apresentação
Orientação
Tempo
Honestidade
Autuações

Taxas
100%
30%
40%
55%
45%
45%
15%
25%
40%
40%
20%
45%
20%
60%
40%
20%
50%
50%
20%
45%
35%
30%
20%

Imparcialidade Pro fi ssional

45%

Cumprimento do CEPC

35%

Deveres e Proibições

45%

Valor dos serviços profissionais

35%

Dever em relação aos colegas e 6 classe

20%
30%

Competência
Conhecimento Acadêmico

25%

Experiência Profissional

40%

35%
Educação Continuada
taxas
de
substituição
Quadro 8 Pontos de vista e
Fonte: Elaboração própria
-

0 método swing weights, de acordo com Ensslin eta! (2001), "inicia-se a partir de uma ação ficticia
com a performance no nível de impacto Neutro em todos os critérios do modelo. Oferece-se, então,
aos decisores a oportunidade de escolher um critério onde a performance da ação ficticia melhora
para o nível de impacto bom. A esta "salto" (swing) escolhido atribui-se 100 pontos".
7
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Com a identificação das Taxas de Substituição, o modelo de avaliação
multicritério está concluído. Resta, agora, passar-se à operacionalização da
avaliação do perfil ético-profissional dos contabilistas. Para fins de ilustração
seleciona-se a avaliação do perfil do Conselheiro A (as demais avaliações
encontram-se no Apêndice E).

4.3.3 Perfil de impacto das ações potenciais

Nesta etapa da Fase de Avaliação, o autor se viu na contingência de tomar
uma decisão metodológica, no que se refere ao procedimento utilizado para
identificação do perfil ético de cada conselheiro/contabilista. Pressupondo que o fato
de submeter a árvores de pontos de vista (Quadro 8) a cada conselheiro poderia
dificultar sua leitura tanto dos pontos de vista quanto de seu possível nível de
desempenho, o autor decidiu transformar as informações da Fase de Estruturação
constantes nas Figuras 5, 6 e 7 em itens de um questionário fechado, apresentado
na modalidade "múltipla escolha".
0 Quadro 8 mostra tal questionário, já respondido pelo Conselheiro A.

A. Perfil Pessoal

1.1 Posição moral deontológica — Em relação à seus deveres, você:

[ J N I — não cumpre seus deveres
J N2 — cumpre seus deveres
[ ] N3 — cumpre seus deveres questionando suas ações
[x] N4 — cumpre seus deveres refletindo suas Kb- es
] N5 — cumpre seus deveres questionando e refletindo suas ações
1.2 Posição moral utilitarista — Em relação ao resultado de suas Wes:

[ ] N I — suas ações
[x] N2 — suas ações
[ ] N3 — suas ações
[ ] N4 — suas ações

geram
geram
geram
geram

o
o
o
o

melhor resultado para voce
melhor resultado para a organização em que está inserido
melhor resultado para a classe contábil
melhor resultado para a comunidade em que esta inserido

2. Consciência moral — Considerando os seguintes itens
1. analisa os fatos

2. aceita princípios de conduta válidos

3. está aberto a criticas
Você:

[ I N — não atende a nenhum item
[ ] N2 — atende ao item 1
[ J N3 — atende aos itens 2 e 3
[ ] N4 — atende aos itens I e 3
[ ] N5 — atende aos itens I e 2
[x] NG — atende aos itens 1, 2 e 3
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3. Apresentação pessoal — Considerando os seguintes itens
I. Etiqueta (trato com as pessoas)
2. Saúde pessoal (higiene / bons hábitos)
3. Oratória (conversação / poder de convencimento)
4. Vestimenta (adequada a situação)
Voce:
[ ] N I — não atende a nenhum item
[ ] N2 — atende aos item 2, ou 3, ou 4
[ ] N3 — atende ao item 1, ou aos itens 2 e 3, ou 2 e 4, ou 3 e 4
[ ] N4 — atende aos itens 1 e 2, ou I e 4
[ ] N5 — atende aos itens 2, 3 e 4
[ ] N6 — atende aos itens 1 e 3
[x] N7 — atende aos itens I, 2 e 3, ou 1,2 e 4
[ ] N8 — atende aos itens 1, 2, 3 e 4

Quadro 9 - Extrato do questionário

Fonte: Elaborado pelo autor

Com base na identificação dos níveis pelo Conselheiro A, verifica-se, como
ilustração, nos Quadros 10, 11, 12 e 13, a função de valor correspondente a cada
nível selecionado.
Descrição

N5

Cumpre seus deveres questionando
e refletindo suas ações

N4

Cumpre seus deveres refletindo
suas ações

N3

Cumpre seus deveres questionando
suas ações
Cumpre seus deveres

N2
Ni

Escala Cardinal MACBETH

Ancora

Nível

150,00
100,00

Bom

70,72
0,00

Neutro

(100,39)

Não cumpre seus deveres

Quadro 10 - Descritores e função e valor o cri erio osigoe

Fonte: Elaborado pelo autor

N4

N3
N2

N1

Ancora

Descrição

Nível

Suas

ações

geram

o

180,26

melhor

resultado para a comunidade em
_gue este inserido
Bom
Suas ações geram o melhor
resultado para a classe contábil
Suas ações geram o melhor
resultado para a organização em
que está inserido
Neutro
Suas ações geram o melhor
resultado para você
....._ eva. orocr..e. •

Fonte: Elaborado pelo autor

Escala Cardinal MACBETH

100,00
50,00

0,00
__ •.___:... I
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Nível

Descrição

Ancora

Escala Cardinal MACBETH

Bom

100,00

N6

Atende aos itens 1, 2 e 3

N5

Atende aos itens 1 e 2

79,99

N4

Atende aos itens 1 e 3

40,00

N3

Atende aos itens 2 e 3

20,00

N2

Atende ao item 1

Ni

Não atende a nenhum item

Quadro 12

-

Neutro

_

0,00
(70,33)

Descritores e função de valor do critério "Consciência Moral"

Fonte. Elaborado pelo autor
Nível

Descrição

N8

Atende aos itens 1, 2, 3 e 4

N7

Atende aos itens 1, 2 e 3, ou 1,2 e

Ancora

Escala Cardinal MACBETH

130,61
Bom

100,00

4

N6

Atende aos itens 1 e 3

70,17

N5

Atende aos itens 2, 3 e 4

50,00

N4

Atende aos itens 1 e 2, ou 1 e 4

35,78

N3
N2

Atende ao item 1, ou aos itens 2 e
3, ou 2 e 4, ou 3 e 4
Atende aos itens 2, ou 3, ou 4

Ni

Não atende a nenhum item

Quadro 13

-

Neutro

0,00
(50,18)
(100,12)

Descritores e função de valor do critério "Apresentação Pessoal"

Fonte: Elaborado pelo autor

Para auxiliar na leitura das informações constantes nos Quadros 8 e 9 utilizase o PVE 1.1 — posição moral deontolõgica como ilustração. Observe-se que o
Conselheiro A, quando solicitado a marcar uma das possibilidades oferecidas no
questionário (Quadro 8), informou que seu desempenho enquadra-se no nivel (N4)
ou seja, "Cumpre seus deveres refletindo suas ações". Para saber o valor deste
desempenho em termos numéricos, basta recorrer-se ao Quadro 9 em que se
percebe a atribuição de 100 (cem) pontos a este desempenho. Uma leitura
semelhante deve ser feita para todos os outros Pontos de Vista.
As mesmas representações podem ser visualizadas no que se denomina
"Perfil de Desempenho", conforme Figura 10.

Perfil Ético Profissional
-

30%

Pessoal

40%

45%

Posições
morais

Consciência
Moral

deontológica

utilitarista

180
Cunpre sees deveres refletindo
e questionando as aches

Apresentação Pessoal
1 Etiqueta,
2 Saúde pessoal,
3 Oratória e
4 Vestimenta

45%

55%

150

15%

Suas aches geram o melhor
resultado para a comunidade
em que esta inserido
Analisa os fatos, Aceita pnnotpios de conduta validos, 130

seus deveres refletindo

100

as a

resultado para a da

Cumpre seus deveres

cues geram o melhor
resultado para a organizaAo

questionando as aches

Analisa os tatos, Aceita principos de conduta válidos

em que esta inserido
Currpre seus deveres
Não curnpre seus deveres

Atende dens 1 2.3 e 4
ende dens 1,2 e 3/1,2 e 4

Suas aches geram o melhor

40
20

Analisa os fatos. Abed° a criticas
Aceita pnncipos de conduta v-aliclos, Aterto a criticas

Suas aches gel am o melhor

Analisa cs fatos

resultado para a si mesmo

Não atende a nenhum aiténo
-70

70
50
35

Atende dens 1 e3
Atende itens 2,3 e 4
Atende. dens 1 e 21 1e 4
Atende item 1/ 2,3 / 2.41 3,4

-55
-103

Atende o item 2 ou 3 ou 4
Não atende a nennin dos dens
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Adicionalmente 6 representação do perfil ético-profissional do Conselheiro A,
que permite verificar aqueles aspectos em que seu desempenho é considerado bom
ou aqueles que demandam esforços de aperfeiçoamento, objetiva-se conhecer, em
termos numéricos, sua avaliação.
Para proceder-se ã avaliação global do modelo, a abordagem do critério único
de síntese (BANA e COSTA, 1988) foi escolhida, uma vez que os conselheiros
manifestaram o fato de que a diminuição na performance de qualquer dos PVs pode
ser compensada por algum aumento nos outros PVs. Assim, como ilustração,
apresenta-se a avaliação global para a Grande Area

-

Pessoal - representada como:

V(Pessoal) = {[(100 * 55%) + (50 * 45%)] *40%) + (100 * 45%) + (100 * 15%)
Então, V(Pessoal) = 91,00
0 Quadro 13 apresenta o modelo completo, já alimentado pelo desempenho
do Conselheiro A. Observe-se que a avaliação global do Conselheiro A corresponde
a 71,64 pontos. 0 que, numa escala de 0 a 100, pode ser lido como um bom
desempenho.
Critérios

Taxas

Desempenho

GLOBAL

Pessoal
Posições morais
Deontológica
utilitarista
Consciência Moral
Apresentação Pessoal
Ambiental

Remuneração
Reconhecimento
Liberdade
Profissional
Sigilo
Guarda de Informação
Abstenção
Zelo
Desempenho das Funções
Qualidade
Apresentação
Orientação
Tempo
Honestidade
Autuações

30%
40%
55%
45%
45%
15%
25%
40%
40%
20%
45%
20%
60%
40%
20%
50%
50%
20%
45%
35%
30%
20%

n4
n2
n6
n7
n5
n2
n2

n2
n2
n3
n5
n2
n3
n4

Valoração
71,64
91,00
77,50
100,00
50,00
100,00
100,00
64,00
50,00
85,00
50,00
62,98
68,25
100,00
36,50
70,00
50,00
42,43
150,00

Bom

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Neutro

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Imparcialidade Pro fi ssional

45%

Cumprimento do CEPC

35%

Deveres e Proibições
Valor dos serviços
profissionais
Dever em relação aos
colegas e à classe
Competência

n2

-

100,0

0,0

35,50

100,0

0,0

45%

n3

40,00

100,0

0,0

35%

n4

50,00

100,0

0,0

20%

n3

100,0

0,0

100,0

0,0

30%

122,00

Conhecimento Acadêmico

25%

n4

70,00

100,0

0,0

Experiência Profissional

40%

n7

130,00

100,0

0,0

Educação Continuada

35%

n7

150,00

100,0

0,0

Quadro 14

-

Perfil Ético Profissional do Conselheiro A
-

Fonte: elaborado pelo autor

A Figura 13 representa, graficamente, as informações do Quadro 14,
facilitanto a compreensão. A linha com a pontuação 0 (zero) representa o nível
neutro, ou seja, o mínimo aceitável, segundo o modelo, já a linha 100 (cem)
representa o nível bom.
Os níveis onde o Conselheiro A teve desempenho superior a 100, indicam
que ele encontra-se num nível de excelência (acima do nível bom), como pode-se
observar nos PV/critérios "Autuações", "Experiência Profissional" e "Educação
Continuada". 0 Conselheiro A obteve nível "neutro" em cinco PVs/critérios: "Guarda
de Informação", "Abstenção", "Tempo", "Imparcialidade Profissional" e "Dever em
Relação aos Colegas e a Classe", conforme Figura 11.

Perfil Oico-Profissional

Pessoal

Ambiental

Profisalional

10

10.3
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Para os cinco Pvs/critérios com desempenho no nível neutro salienta-se a
necessidade de ações de aperfeiçoamento. A base dessas ações deve ser buscada
nos descritores dos respectivos PVs.
Com base nas percepções dos conselheiros, para que o avaliado (neste caso
o Conselheiro A) atinja o nível bom, é sugerido;
1. Com relação ao critério "Guarda de Informação", sugere-se

o

aprimoramento por meio da ação de instrução de colaboradores e
monitoramento do sigilo da informação;
2. Quanto ao critério "Abstenção", sugere-se a capacitação dos
colaboradores para que estes também entendam a importância da
abstenção do uso da informação;
3. No critério "tempo", sugere-se revisão do tempo de execução de suas
atividades, e tentativa de cumprimento de seus compromissos no
prazo, ou antecipação do cumprimento de seus serviços em até 10
dias;
4. Com relação 6 "Imparcialidade Profissional", sugere-se maior
imparcialidade em outros aspectos (contábeis

e legais), ou em

aspectos além dos contábeis ou legais;
5. No critério "Dever em Relação aos Colegas e A Classe", sugere-se o
cumprimento do dever para com a classe, além de seus colegas.

Com estes comentários encerra-se a apresentação do estudo de caso.

CONCLUSÕES

O objetivo geral desta pesquisa foi a elaboração de um modelo para a
identificação do perfil ético-profissional do contabilista. A construção deste modelo
se baseou nas percepções dos conselheiros do sistema CFC/CRCs.
Em resposta aos objetivos específicos apresentados no capitulo 1 tem-se:
O primeiro objetivo especifico - abordar teoricamente os conceitos de ética,
ética profissional e ética na contabilidade - foi atingido no Capitulo 2 (Fundamentos
Teóricos: a noção de ética), onde foram apresentados os conceitos filosóficos gerais
sobre ética, a ética por agrupamentos profissionais e as relações de valores morais
no âmbito da profissão contábil.
O segundo objetivo especifico — Apresentar à comunidade cientifica dos
contabilistas a ferramenta de intervenção selecionada, qual seja, a metodologia
Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista MCDA-C — foi obtido com a
apresentação das metodologias multicritérios, seguido do tratamento dado aos
processos decisórios sob a perspectiva do MC DA-O.
O terceiro objetivo especifico - Elaborar um modelo através os dados obtidos
pelos conselheiros e pelo CEPC através da metodologia MCDA-C foi alcançado, por
meio do Estudo de Caso, apresentado no Capitulo 4 deste trabalho, amparado pelo
referencial teórico e metodológico, apresentado no Capitulo 3.
O quarto objetivo especifico - Aplicar o modelo construido aos conselheiros
do sistema CFC/CRCs - foi atingido. Entretanto. só foi feita uma aplicação do
modelo ao contexto catarinense, no âmbito do qual o perfil ético-profissional dos
conselheiros do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC) foi
identificado, com a ilustração por meio do perfil do Conselheiro A.
Salienta-se a relevância da metodologia MCDA-C para a pesquisa aqui
realizada: esta metodologia não se preocupa com a obtenção de resultados ótimos,
mas sim de resultados advindos de opções, e valores pessoais, neste caso dos
conselheiros do sistema CFC/CRCs, o que leva a um modelo que contempla e
encapsula a interação entre elementos de natureza objetiva e subjetiva. 0 modelo
baseado no MCDA não é fi xo (rígido), uma vez que pode ser ampliado e modificado,
pelas novas experiências e percepções dos decisores.
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Acredita-se que o modelo aqui construido tenha legitimidade, por ter sido
submetido aos conselheiros do CRCSC.
Um aspecto a ser ressaltado é que o desempenho dos conselheiros
apresentou variações de avaliações globais entre 70 e 110 (acima do minimo
desejado e alguns entrando no estado de excelência), o que é considerado um
desempenho muito bom. Observe-se que este desempenho pode ser explicado pelo
fato de o modelo ter sido aplicado a lideres classistas, fiscalizadores e principais
responsáveis pela criação, execução e aprimoramento do código de ética da
profissão contábil: neste sentido, pode-se afirmar que o resultado refletiu o perfil
esperado de um conselheiro do sistema CFC/CRCs.
0 modelo pode ainda ser utilizado pelos membros das câmaras de ética e
fiscalização como uma ferramenta que auxilie e instrua profissionais a se adequarem
aos niveis de qualidade esperados pelo sistema CFC/CRCs, garantindo a eticidade
dos profissionais da contabilidade e evitando violências morais contra os usuários da
informação contábil, colegas de pro fissão e a sociedade. Sociedade esta que pode
ser atingida direta, ou indiretamente, por atos viciosos de profissionais aéticos.

RECOMENDAÇÕES

Para futuros trabalhos, são sugeridas as seguintes recomendações:
•

Focar o modelo em nichos de pro fi ssionais contábeis específicos
(auditores,

peritos,

consultores,

professores,

escritórios

de

contabilidade, etc.);
•

Obter um número maior de decisores do sistema CFC/CRCs, de modo
a ampliar o número de PV/critérios do modelo; e,

•

Utilizar, como decisores profissionais, outros decisores que não sejam
lideres classistas, e em nichos diversificados (empresas de auditoria,
peritos, setores de contabilidade de grandes e pequenas empresas,
órgãos públicos, demais órgãos fiscalizadores, etc.).
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APÊNDICES

APÊNDICE A
Questionário utilizado na primeira entrevista
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Acadêmico: Moisés Pacheco de Souza

ENTREVISTA 1 - IDENTIFICAÇÃO DOS EPAs
Esta pesquisa objetiva construir um modelo multicritério de apoio á decisão
que identifique o perfil ético-profissional dos contabilistas. A presente pesquisa, de
bases teórico-empíricas, faz uso da metodologia Multicritério em Apoio á Decisão
(MCDA), calcada nas premissas do construtivismo e da aprendizagem dos decisores
(neste caso, os membros da Câmara de Fiscalização do CFC). Como instrumentos
para coleta de dados, utilizam-se questionários e entrevistas semi-estruturadas com
os decisores. Os dados são de natureza quantitativa e qualitativa, o que permite
captar a percepção dos decisores quanto á noção de ética. Como resultado
esperado, o modelo pretende tornar conhecidos os aspectos que constituem a ética
na contabilidade; identificar os perfis éticos dos profissionais no contexto nacional; e,
finalmente, utilizar estes perfis construidos para auxiliar o CFC a orientar o
profissional no exercício ético da profissão contábil.
Questionário para identificação dos EPA'S:

No momento de responder ao questionário, o decisor deve tomar os seguintes
cuidados:
A. Procurar responder as questões abaixo por meio de frases curtas ou em
forma de lista de itens;
B. Ao responder cada uma das perguntas, 6 sugerido que não exista a
preocupação com a repetição de termos/idéias;
C. Não se preocupar quanto ao conteúdo das idéias, não excluindo qualquer
idéia, mesmo que esta pareça estar fora de contexto;
D. Se possível, esgotar as possibilidades da questão atual antes de passar para
a próxima.
1) 0 que o(a) senhor(a) entende por ética?
2) 0 que o(a) senhor(a) entende por ética profissional?
3) 0 que o(a) senhor(a) entende por ética na contabilidade?
4) 0 que se espera de um contabilista ético? (virtudes, qualidades, deveres)
5) Qual é o comportamento típico de um contabilista antiético? (vícios, defeitos,
punições).
6) 0 que leva um contabilista a agir contra a ética?
7) Como o CFC efetua a fiscalização ética da profissão contábil?
8) Quais são as denúncias (ou falhas éticas) mais comuns que chegam ao CFC?
9) Como o CFC avalia estas situações?
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10) Como o CFC julga estas situações?
11) Quais as punições que o CFC institui ao profissional antiético?
12) Quais as maiores dificuldades (restrições) que o CFC tem para lidar com as
falhas éticas do profissional contábil?
13) 0 que o CFC desejaria para melhorar a fiscalização ética da profissão?
14) 0 que o CFC desejaria para melhorar a avaliação e julgamento dos processos
éticos-disciplinares?
15) Quais as metas que o CFC tem em relação à fiscalização ético-profissional?

APÊNDICE B
Questionário utilizado na segunda entrevista
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Orientadora: Doutora Sandra Rolim Ensslin
Acadêmico: Moises Pacheco de Souza
ENTREVISTA 2 — FASE DE AVALIAÇÃO
Esta pesquisa objetiva construir um modelo multicritério de apoio a decisão que
identifique o perfil ético-profissional dos contabilistas por meio através das percepções
dos conselheiros do sistema CFC/CRCs. A presente pesquisa, de bases teóricoempíricas, faz uso da metodologia Multicritério em Apoio a Decisão (MCDA), capaz de
incorporar tanto os aspectos qualitativos quanto os quantitativos, calcada nas
premissas do construtivismo e da aprendizagem dos decisores (neste caso, os
conselheiros do CFC/CRCs). A primeira parte deste trabalho contou com a colaboração
de lideres classistas de todo o Brasil, e resultou na construção do modelo. Nesta etapa
do trabalho inicia-se a fase da avaliação do modelo. Para tal, faz-se necessário
alimentar o modelo por meio das respostas obtidas neste questionário. Solicitamos,
assim, sua colaboração em respondê-lo.
Observações
• Este questionário é sigiloso, o nome do senhor (a) não sera divulgado.
• Responda as questões abaixo assinalando uma alternativa por questão.
A. Perfil Pessoal
1.1 Posição moral deontológica — Em relação a seus deveres, você:

[ ] Ni — não cumpre seus deveres
[ ] N2 — cumpre seus deveres
[ j N3 — cumpre seus deveres questionando suas ações
[ ] N4 — cumpre seus deveres refletindo suas ações
[ I N5 — cumpre seus deveres questionando e refletindo suas ago- es
1.2 Posição moral utilitarista — Em relação ao resultado de suas ações:

[ ] Ni —
[ ] N2 —
inserido
[ ] N3 —
[ ] N4 —
inserido

suas ações geram o melhor resultado para você
suas apes geram o melhor resultado para a organização em que está
suas ações geram o melhor resultado para a classe contábil
suas ações geram o melhor resultado para a comunidade em que está
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2. Consciência moral — Considerando os seguintes itens
1. analisa os fatos
2. aceita princípios de conduta válidos
3. está aberto a criticas
Você:
[ ] Ni — não atende a nenhum item
[ ] N2 — atende ao item 1
[ ] N3 — atende aos itens 2 e 3
[ ] N4 — atende aos itens 1 e 3
[ ] N5 — atende aos itens 1 e 2
[ N6 — atende aos itens 1, 2 e 3
3. Apresentação pessoal — Considerando os seguintes itens
1. Etiqueta (trato com as pessoas)
2. Saúde pessoal (higiene / bons hábitos)
3. Oratória (conversação / poder de convencimento)
4. Vestimenta (adequada a situação)
Você:
[ ] Ni — não atende a nenhum item
[ ] N2 — atende aos item 2, ou 3, ou 4
[ ] N3 — atende ao item 1, ou aos itens 2e 3, ou 2e 4, ou 3 e4
[ ] N4 — atende aos itens 1 e 2, ou 1 e4
[ ] N5 — atende aos itens 2, 3 e 4
[ ] N6 — atende aos itens 1 e3
[ ] N7 — atende aos itens 1, 2 e 3, ou 1,2 e 4
[ ] N8 — atende aos itens 1, 2, 3 e 4

B. Perfil Ambiental
4. Remuneração:

[ ] Ni — 70% ou menos da tabela do sindicato (custo médio dos serviços contábeis)
[ ] N2 — 80% ou mais de 150% da tabela do sindicato
[ ] N3 — 90% da tabela do sindicato
[ ] N4 — tabela do sindicato
[ ] N5 — tabela do sindicato +25%
[ ] N6 — tabela do sindicato +33%
[ ] N7 — tabela do sindicato +50% até 150%
5. Reconhecimento:

[ ] Ni — colegas de trabalho
[ ] N2 — clientes, colegas de profissão e superiores hierárquicos
[ ] N3 — membros de conselhos profissionais
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[ ] N4 — membros de conselhos profissionais e a comunidade em geral
[ ] N5 — membros de conselhos profissionais, governantes e a comunidade em geral
6. Liberdade:
[ ] Ni — sem liberdade dentro da organização, valores éticos limitados dentro da organização
f ] N2 — livre, desde que não entre em choque com a cultura organizacional
[ ] N3 — total liberdade dentro da organização
[ ] N4 — livre para discutir praticas de gestão de contextos externos
C. Perfil Profissional
7. Sigilo
7.1 Guarda de informação:
[ ] Ni — não-guarda da informação confidenciada
[ ] N2 — guarda de toda informação confidenciada
[ ] N3 — guarda e instrui colaboradores sobre toda informação confidenciada
[ ] N4 — guarda, monitora e instrui colabores sobre o sigilo da informação
7.2 Abstenção:
[ ] Ni — uso de informação confidenciada para proveito pessoal
[ ] N2 — abstenção do uso de informação confidenciada
[ ] N3 — abstenção e instrução de colaboradores sobre o uso de informação
confidenciada
8. Zelo
8.1 Desempenho das funções
[ ] Ni — aceita o serviço, com ciência da incapacidade de atendê-lo com zelo
[ ] N2 — aceita o serviço, quando tem-se dúvidas quanto a capacidade de realização do
serviço
[ ] N3 — aceita o serviço quando tem dúvidas, mas solicita auxilio de terceiros
[ ] N4 — não aceita o serviço, quando achar-se incapaz de realizar o serviço
8.2 Qualidade
8.2.1 Apresentação - Considerando os seguintes itens
1. Compreensibilidade
2. Ortografia
3. Apresentação gráfica
4. Interpretação dos resultados
5. Organização
Você:

[ ] Ni — atende ao item (2), ou (3), ou (4), ou (5)
[ 1 N2 — atende ao item (1), ou aos itens (2 e 3), ou (2 e 5), ou (2 e 4), ou (3 e 4), ou (3 e 5)
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[ ] N3 - atende ao itens (1 e 4), ou (1 e 2), ou (1 e 3), ou (le 5), ou (2, 4 e 5), ou (2, 3
e 4), ou (3, 4 e 5)
[ ] N4 - atende aos itens(1,4 e 5),ou (1,4 e 3), ou (1,2 e 3), ou (1,2 e 4), ou (1,2 e 5),
ou (1,3 e 5), ou (2,3,4 e 5)
[ ] N5 - atende aos itens (1, 2, 3 e 4), ou (1, 2, 4 e 5), ou (1, 2, 3 e 5)
[ ] N6 - atende a todos os itens
8.2.2 Orientação

[ ] Ni - limita-se ao pré-determinado no contrato
[ ] N2 - busca oportunidades apenas vinculado ao trabalho em realização
[ I N3 - busca oportunidades além do trabalho em realização
8.2.3 Tempo

[ ] Ni - atraso superior a 10 dias
[ ] N2 - atraso até 10 dias ou antecipa o prazo em mais de 10 dias
[ ] N3 - renegocia o prazo
[ ] N4 - cumpre o prazo
I I N5 - antecipa o prazo em até 10 dias
9. Honestidade
9.1 Autuações:

[ ] Ni - censura pública
[ ] N2 - censura reservada
[ ] N3 - advertência reservada
[ ] N4 - nenhuma
9.2 Imparcialidade profissional:

[ ] N1 - parcial
[ ] N2 - imparcial em aspectos legais ou contábeis
[ ] N3 - imparcial em aspectos legais e contábeis
[ ] N4 - imparcial
9.3 Cumprimento do CEPC
9.3.1 Deveres e proibições - Considerando os seguintes itens
1. Deveres
2. Vedações no desempenho de funções
3. Abstenção em funções especiais

[
[
[
[
[

]
I
]
]
]

Ni - não cumprimento
N2 - cumprimento do item (2) ou (3)
N3 - cumprimento do item (1), ou (2 e 3)
N4 - cumprimento do item (1 e 2), ou (1 e 3)
N5 - cumprimento integral
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9.3.2 Valor dos serviços profissionais - Considerando os seguintes itens
1. Consideração dos elementos do valor dos serviços
2. Anuência do cliente no caso de transferências
3. Abstenção em disputas de concorrência desleal
[ ] Ni — não cumprimento
[ ] N2 — cumprimento do item (2)
[ ] N3 — cumprimento do item (1), ou (3)
[ ] N4 — cumprimento do item (1 e 2), ou (1 e 3) ou (2 e 3)
[ ] N5 — cumprimento integral
9.3.3 Dever em relação aos colegas e A classe - Considerando os seguintes itens
1. Observação as normas de conduta em relação aos colegas
2. Observação às normas de conduta em relação ã classe
[ ] Ni — não cumprimento
[ ] N2 — cumprimento do item (1)
[ ] N3 — cumprimento do item (2)
[ ] N4 — cumprimento integral
10. Competência
10.1 Conhecimento acadêmico:
[ ] Ni — nível médio sem formação especifica
[ ] N2 — técnico
[ ] N3 — graduado
[ ] N4 — mestre ou doutor
[ ] N5 — especialista
10.2 Experiência profissional:
[ ] Ni — sem experiência
[ ] N2 — até 1 ano
[ ] N3 — de 1 até 2 anos
[ ] N4 — de 2 até 3 anos
[ ] N5 — de 3 até 4 anos
[ ] N6 — de 4 até 5 anos
[ ] N7 — mais de 5 anos
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10.3 Educação continuada — Número de cursos de aperfeiçoamento nos últimos 2

anos:
[ I Ni — não fez cursos de aperfeiçoamento nos últimos dois anos
[ I N2 — 1 curs°
[ i N3 — 2 cursos
[ ] N4 — 3 cursos
[ ) N5 — 4 cursos
[ ] N6 — 5 cursos
[ j N7 — mais de 5 cursos

APÊNDICE C
Arvore de pontos de vista

(i) — focada na grande area "pessoal"
(ii) — focada na grande area "ambiental"
(iii) — focada na grande area "profissional" — parte 1
(iii) — focada na grande area "profissional" — parte 2
(iv) — focada na grande area "profissional" — parte 3

Perfil Ético-Pro fi ssional
30%

Pessoal

15%

45%

40%

\
Consciência
Moral

Posições
morais

1 Etiqueta,
2 Saúde pessoal,
3 Oratória e
4 Vestimenta

45%

55%

deontológica

Apresentação Pessoal

utilitarista

A

•
Cumpre seus deveres refletindo
150 —
e questionando as ações
100
70

-

Cumpre seus deveres refletindo
as ações
Cumpre seus deveres
questionando as ações

0 — Cumpre seus deveres

-100 — Não cumpre seus deveres

180 — Sues ações geram o melhor
resultado para a comunidade
em que está inserido

100 _ Suas ações geram o melhor
resultado para a classe contábil
Suas ações geram o melhor
50 — resultado para a organização
em que está inserido

O _

Sues ações geram o melhor
resultado para a si mesmo

•
100
100
80
40
20

o
-70

•-

Analisa os fatos, Aceita principios de conduta validos,
Aberto a criticas

_ Analisa os fatos. Aceita principios de conduta válidos

_

Analisa os fatos, Aberto a criticas
Aceita principios de conduta válidos, Aberto a criticas
Analisa os fatos

Não atende a nenhum critério

130
100
70
50
35

o
-55
-100

._

Atende itens 1,2,3 e 4

_ Atende itens 1,2e 3/1,2 e4

- Atende dens 1 e 3
_ Atende 'tens 2,3 e 4
_ Atende dens 1 e 21 le 4
.^ Atende item 112,3 / 2.4 / 3,4
Atende o item 2 ou 3 ou 4
- Não atende a nenhum dos itens

Perfil Ético-Profissional

25%

Ambiental

20%

40%

40%

Reconhecimento

Remuneração

Liberdade

A Membros de conselhos profissionais, governantes e a
150 — comunidade em geral
120 — Membros de conselhos profissionais e a comunidade em geral
A

100

Tabela do sindicato + 50% até 150%

70

Tabela do sindicato + 33%

50

Tabela do sindicato + 25%

30

Tabela do sindicato

0

100 -+ Membros de conselhos profissionais
85

90% da tabela do sindicato

-50 — 80% ou mais de 150% da tabela do sindicato
-70 — 70% ou menos da tabela do
sindicato

— Clientes, colegas de profissão e
superiores hierárquicos

O — Colegas de trabalho

Livre para discutir praticas de gestão de contextos
120 --- externos
100 — Total liberdade dentro da organização

50

.._

Livre, desde que não entre em choque com a
cultura organizacional

— Sem liberdade dentro da organização; Valores
éticos limitados dentro da organização

Perfil Ético-Profissional
45%

Pro fi ssional

20%

20%

Sigilo

60%

Zelo

40%

Guarda de
Informação

50%

Abstenção

50%

Desempenho
das Funções
Qualidade

Qualidade

20%

45%

Apresentação
1 Compreensibilidade
2 Ortografia
3 Apresentação Gráfica
4 Interpretação dos resultados
5 Organização

•
Guarde monitora e instrui
colaboradores sobre o sigilo
da informação

130

130

• Não aceita o serviço, quando

confidenoada

Abstenção e instrução de
4,
colaboradores sobre o uso de
informação confidenoada

•

Aceita o serviço quando tem
dúvidas, mas solicita auxilio de
terceiros

100
70

A tende a todos os itens
Atende aos itens 1. 3, 4, 5 /
2.3.4/ 1,2,4,5/ 1,2.3,5
Atende aos tens 1, 4, 5/ 1,4,3/

35 1,2.3 / 1,2,4/ 1.2,5/ 1,3.512.3.4,5
Guarda de toda informação
confidenciada
—
Não-guarda da informaçâo
-100 —
Confidenciada

o
-100

Abstenção do uso de informação
confidenoada

o

Uso de informação
confidenciada Para proveito -100
pessoal

35%

Tempo

achar-se incapaz de realizar o
SerVie0

Guarda e instrui colaboradores 100
100 —
sobre todo informação

Orientação

Aceita o serviço , quando tem-se
dúvidas quanto a capacidade de
realização do serviço
Aceita o serviço , com ciência da
incapaociade de atendé-fo com

zelo

Atende aos itens 1, 4/1,2 / 1.3 / 1,5
/ 2,4,5 / 2,3,4/ 3,4,5

-50 Atende ao item 1/ 2.3 / 2,5 / 2.4 /

-120

3 4 / 3./5
Atende ao item ou ao item 2 ou 3 ou
4 ou 5

Busca oportunidades alem do
100

50
o

trabalho em realização
Busca oportunidades apenas
vinculado ao trabalho em
realização

100_ Antecipa o prazo em
at& 10 dias
50_

Cumpre o prazo

Limita-se ao pré-determinado no _ Renegocia o prazo
contrato
Atraso até 10 dias ou
-so— antecipa o prazo em mais
de 10 dias

-130 — Atraso superiora 10
dias

Perfil Ético-Profissional

Profissional

30%

Honestidade

35%

20%

Cumprimento do
CEPC

Imparcialidade
Profissional

Autuações

45%

Deveres e
proibições
1. Deveres
2. Vedações no
desempenho de funço'es
3 Abstenções em
funções especiais

•
150 — Nenhuma
100_ Advertência reservada

•
80_ Imparcial em aspectos

legais e contábeis

0 — Censura reservada
-100— Censura pública

0_
-100_

1. Consideração dos
elementos do valor do
serviços
2. Anuência do cliente no
caso de transferências
3. Abstenção em disputes
de concorrência desleal

Imparcial em aspectos
legais ou contábeis

100_ Cumprimento integral
60 — Cumprimento do item 1.2 / 1.3
40 — Cumprimento do item 1 / 2,3
o — Cumprimento do item 2 ou 3

100_ Cumprimento integral

50 — Cumprimento do item 1,2/

-100 — Não cumprimento

1 Observação as normas de
conduta em relação aos colegas
2 Observação as normas de
conduta em relação a classe

100_ Cumprimento integral

50 — Cumprimento do item 2

1,3 / 2,3

0 — Cumprimento do item 1 ou 3
Cumprimento do item 2
_100— Não cumprimento

Parcial

Dever em relação aos
colegas e A classe

A

•

100 — Imparcial

20%

35%

Valor dos serviços
profissionais

0_ Cumprimento do item 1
-100— Não cumprimento

Perfil Ético-Profissional

Profissional

30%

Competência

Experiência
Pro fi ssional

Conhecimento
Acadêmico

•

100__ Especialista

130_ Mais de S anos
100_ De 4 ano até 5 anos
75

70 — Mestre ou doutor

0_
-20
-100

35%

40%

25%

Graduado

.
nico
Téc
Nivel médio sem
formação especifica

Educação
Continuada

•
150—
120—
100 —

Mais de 5 cursos nos
últimos dois anos
5 cursos nos últimos dois anos
4 cursos nos últimos dois anos

— De 3 ano até 4 anos

50 —

De 2 ano até 3 anos

0
De 1 ano até 2 anos
-20: Ate lano
-50 — Sem experiéncia

50_ 3 cursos nos últimos dois anos
0_ 2 cursos nos últimos dois anos
-20_ 1 cursos nos últimos dois anos
_50— Não fez cursos de aperfeiçoamento
nos últimos dois anos

APÊNDICE D
Consistência de julgamentos através do software MACBETH
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Posição Moral Deontológica

N5

,

atual

positiva

positiva

positiva

IS CI . 0 o

moderada 1

positiva

positiva

100 . 00

nula

moderada

positiva

70.72

iuk-1

forte

o.00

nula

-100 . 3 9

cuJmoderada

2

Escala

Ni

N2

N3

2

N5

i

N3
N2
Ni

extrema
.

. ,
.

mt. roue

icirti -

nula

Julgamentos consistentes
rriOf

Posição Moral Utilitarista
N2

N4
nula

N4

2

moderada

Escala
atual

Ni

I

positiva

positiva

1 SO

fraca

positiva

100.00

nula .

S0.00

fraca

I N2

26

0.00

Ni

Julgamentos consistentes

Consciência Moral
N6

r N6
N5

N3

Ni

5

Nd

moderada

positiva

positiva

positiva

positiva

100.00

moderada

positiva

positiva

positiva

79.99

fraca

positiva

positiva

40.00

fraca

positiva

20.00

mt. forte

0.00

N4
N3
5

Julgamentos consistentes

s:11

EF

5A

extrema

mt. forte
forte

-70.33

Ni

1E1

Escala
atual

N5

moderada

nula

97
Apresentação Pessoal
N7

N6

N5

N4

N3

N2

Ni

Escala
atual

mt. forte

positiva

positiva

positiva

positiva

positiva

positiva

130.61

N7

mt. forte

positiva

positiva

positiva

positiva

positiva

100.00

N6

WieVAr.

mt, forte

positiva

positiva

positiva

positiva

70.17

mi forte

positiva

positiva

positiva

50.00

mt. forte

positiva

positiva

35.78

mt. forte

positiva

0.00

N8
N8

N5
N4
N3

extrema
mt. forte

forte

moderada

N2
Ni
Julgamentos consistentes

°KA

.73)0EI

Remuneração
N7
N7
N6
N5
N4
N3
N2

mt. forte

N4

N3

N2

Ni

rot. forte

positive

positive

positive

positive

positive

100.00

rot, forte

pos'it'iva

positive

positiva

positiva

70.56

mitJorte

positiva

positive

positive

50.00

mtforte

positiva

positive

30.58

mttorte

positive.

0.00

rot, torte

-50.10

VOl ikv

-70.27

Julgamentos consistentes

_21

11'

DIFF

k-L

Reconhecimento

N5
N5
N4
N3
N2
Ni

extrema

atual

N5

Ni

.d

Escala

N6

'10x

N4

N3

N2

Ni

Escala
atual

fraca

positive

positiva

positiva

150.02

fraca

positive

positiva

120.21

Mar

fraca

positiva

100.00

A1A r;

Julgamentos consistentes

fraca

x711i.gW,F

8.5.86
0.00

forte

ádendft

forte

MIT=211
nula

nula

98
Liberdade

nula
1'1'3

Escala
atual

extrema
mt forte

N3

N2

Ni

frara

positiva

positiva

120.21

lone

nula

fraca

positiva

100.00

moderada

rJ2

fraca

50.6,

Ill

0.00

Julriarnentos consistentes

P_fJ Axle
Guarda de Informação
N4

I

N4

Escala

N3

N2

Ni

fraca

positiva

positiva

130.66

moderada

positiva

100.00

N3

fraca

N2

extrema

actual

Ni

mi forte

forte

-1

0.00
-99.99

Julgamentos consistentes

noi

nula

AIRP-21tki II

IlietU

Abstenção

a

N4

N3

N2

Ni

Escala
actual

N4

nula

fraca

positiva

positiva

130.66

nula

moderada

positiva

100.00

nula

fraca

0.00

rk4.14

-99.99

N3
N2

Ni

extrema

mt. forte
forte
. 4141i

Julgamentos consistentes

4
t' _2.42A .fej

:

It

nula

EatidArl 1irI

Desempenho das Funções
Escala
actual
100.00
0.00
-99.99

extrema
mt. forte

forte
vtioditfad4

Julgamentos consistentes
nula

fiK7I

1

2XL
1

SAI

99
Apresentação

i

N6

NB

-

moderada

positiva

positiva

positiva

positiva

Escala
actual
100. 00

l

moderada

positiva

positiva

positiva

70.44

moderada

positiva

positiva

35.59

forte

positiva

0.00

riUt d-

forte

—50_44

nth

—1 20-IS

N4

N5

N5

N2

4

N4

.11 ''' a.-

4
N2
Ni

Ni

extrema
--

Julgamentos consistentes
.

(L1
$1,i2itid

MA

Orientação
N3
N3

N2

Ni

moderada

positiva

Escala
actual
loo . oo
49_99

haca

N2
:

Ni

1

!

1

0.00

Julgamentos consistentes

Tempo
1

1
N4

Nd
forte

N3

f

Ni

Escala
actual

positiva

positiva

positiva

100.00

forte

positiva

positiva

50.00

forte

positiva

0.00

N3
N2

Ni
Julgamentos consistentes
:4:5
..0421

N2

forte

extrema

ml forte

forte

—50.00
—130.69

mi forte
forte

-------------:

•modeta ,

nula

1 00
Autuações
Escala
atual
positiva

150.7

fraca

100.0
0.0
-100.0

Julgamentos consistentes

Imparcialidade Profissional
N4

fraca

Nd

Ni

Escala
atual

positiva

100.00

positiva

80.16

N2

2

I positiva
fraca

2

fraca

N2

0.00
-100.71

Ni

Julgamentos consistentes

I
Deveres e Proibições
N5

moderada

N5

N2

Ni

Escala
atual

positiva

positiva

100.00

moderada positiva

positiva

60.33

moderada

positiva

40.08

tff

moderada

N3

N4

N4

i

positiva

I

N3
N2

extrema
mt. forte
forte
°delude.

0.00
-100.00

Ni

Julgamentos consistentes
Cal
11 ,

■

I-1
DIVE

Valor dos Serviços Profissionais

N5
NA
N3

nula

N3

N2

Ni

modc, rEda

positiva

positiva

positiva

100.00

positiva

50.00

moderada positiva
aIIi moderada

N2
Ni

Julgamentos consistentes

.71 0,1

Escala
atual

N4

positiva

0.00
-

70.25

-100.00

extrema
ml forte

forte

101
Dever em Relação aos Colegas e à Classe
Escala
atual
100.00

extrema
mt. forte

forte

50.00

thi.11*

0.00
-100.66

Julgamentos consistentes

nula

sitA

„J
"' _Q1

Conhecimento Acadêmico
N5

N3

N2

Ni

positiva
moderada

positive
positive
mt. fraca

positive
positive
positiva
forte

N4

N5
N4
N3
N2
Ni

Escala
atual
100.00
70.25

extrema
mt forte
forte

livimieradet

0.00
-

20.66

-100.00

nula

Julgamentos consistentes

0K?I

'

TI

'8,4[1:2_j i al",-,1 Or] Ycill_rri

1 'oxi

Experiência Profissional
N7
N7
NG

N5

N4

N3

N2

Ni

mt. forte

positiva

positiva

positiva

positiva

positiva

130.29

K:47.970 mt forte

positiva

positiva

positiva

positiva

100. 00

mt. forte

positiva

positiva

positiva

75. 57

mt. forte

positiva

positiva

50.63

mt. forte

positiva

0.00

mt. forte

-20. $3

L14

N5

ir

N4
N3
N2

atual

Julgamentos consistentes

)
1]-7 -11--U

1:15

extrema
mi forte

forte

-50.62

Ni

nK21

Escala

N6

nula

102
Educação Continuada

i
N7
N6

N6

N7

,
,iil

.. 1
:...',7,. rn t . forte
. it..

-

N5

Nd

N2

N3

Escala
atual

positiva

positiva

positiva

positiva

positiva

150.86

mt forte

positiva

positiva

positiva

positiva

1zo _ 66

1

mt forte

positive

positiva

positiva

100.00

.e6

mt forte

positiva

positiva

50.63

mi forte

positiva

o.00

mt. forte

-20_75

N5

N4
N3
N2
NI

-50.29

Julgamentos consistentes
001

Ni

aid Ill Si

extrema
mi forte
forte

fluid

APÊNDICE E
Aplicação do modelo aos conselheiros do sistema CFC/CRCs
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CONSELHEIRO B
Taxas

Critérios

Desempenho

Valoraçáo

116,00

GLOBAL

129,90

30%

Pessoal

163,50

Posições morais

40%

deontológica

55%

n5

150.00

45%

n4

180,00

45%
15%

n6
n8

100.00
130,00

utilitarista
Consciência Moral
Apresentação Pessoal

104,00

25%

Ambiental
Remuneração

40%

n5

50,00

Reconhecimento

40%

n5

150,00

Liberdade

20%

n4

120,00
113,40

45%

Profissional

118,00

20%

Sigilo
Guarda de Informação

60%

n4

130,00

Abstenção

40%

n3

100.00

n4

130,00

95,00

20%

Zelo
Desempenho das Funções Qualidade

50%

Qualidade

50%

60.00

Apresentação

20%

n6

100,00

Orientação

45%

n2

50,00

Tempo

35%
30%

n4

Autuações

20%

n4

150.00

Imparcialidade Profissional

45%

n4

100,00

Cumprimento do CEPC

35%

Honestidade

50,00
106,50

90,00

Deveres e Proibições

45%

n5

100,00

Valor dos serviços profissionais

35%

n5

100,00

Dever em relação aos colegas e a classe

20%

n4

Competência

50,00
129,50

30%

Conhecimento Acadêmico

25%

n5

100,00

Experiência Profissional

40%

n7

130,00

Educação Continuada

35%

n7

150,00

105

Perfil de Desempenho
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CONSELHEIRO C
Taxas

CRITÉRIOS

Desempenho

Valoração
101,06

GLOBAL

93,40

30%

Pessoal

83,50

Posições morais

40%

deontológica

55%

n3

70,00

45%

n3

100,00

45%
15%

n6
n7

100,00
100,00

utilitarista
Consciência Moral
Apresentação Pessoal

84,00

25%

Ambiental
Remuneração

40%

n4

30,00

Reconhecimento

40%

n4

120,00

Liberdade

20%

n4

120,00
115,65

45%

Profissional

118,00

Guarda de Informação

20%
60%

n4

130,00

Abstenção

40%

n3

100,00

Sigilo

106,25

20%

Zelo
Desempenho das Funções

Qualidade

Qualidade

50%

n4

130,00
82,50

50%

Apresentação

20%

n6

100,00

Orientação

45%

n3

100,00

Tempo

35%

n4

Honestidade

50,00
106,50

30%

Autuações

20%

n4

150,00

Imparcialidade Profissional

45%

n4

100,00

Cumprimento do CEPC

35%

90,00

Deveres e Proibições

45%

n5

100,00

Valor dos serviços profissionais

35%

n5

100,00

20%

n4

50,00

Dever em relação aos colegas e b classe

Competência

129,50

30%

Conhecimento Acadêmico

25%

n5

100,00

Experiência Profissional

40%

n7

130,00

Educação Continuada

35%

n7

150,00
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Perfil de Desempenho
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CONSELHEIRO D
Taxas

CRITÉRIOS

Desempenho

Valoração
108,63

GLOBAL

106,50

30%

Pessoal

105,00

Posições morais

40%

deontolOgica

55%

15

utilitarista

45%

n2

50.00

45%
15%

n6
n8

100,00
130.00

Consciência Moral
Apresentação Pessoal

124,00

25%

Ambiental

150,00

40%

n7

100,00

Reconhecimento

40%

n5

150,00

Liberdade

20%

n4

Remuneração

Profissional

100,00

20%

Sigilo
Guarda de Informação
Abstenção

60%

n3

100,00

40%

n3

100,00
91,25

20%

Zelo

120,00
101,51

45%

n3

100,00

Apresentação

20%

n6

100,00

Orientação

45%

n3

100,00

35%

n4

50,00

Desempenho das Funções Qualidade

50%

Qualidade

50%

Tempo
Honestidade

82,50

81,38

30%

Autuações

20%

n3

100,00

Imparcialidade Profissional

45%

n3

80.00

Cumprimento do CEPC

35%

72,50

Deveres e Proibições

45%

n5

100,00

Valor dos serviços profissionais

35%

114

50,00

Dever em relação aos colegas e 5 classe

20%

114

50,00

Competência

129,50

30%

100,00

Conhecimento Acadêmico

25%

n5

Experiência Profissional

40%

n7

130,00

Educação Continuada

35%

n7

150,00
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CONSELHEIRO E
Taxas

CRITÉRIOS

Desempenho

Valora0o

77,29

GLOBAL

82,50

30%

Pessoal

45,00

Posições morais

40%

deontolOgica

55%

n2

utilitarista

45%

n3

100,00

45%
15%

n6
n8

100,00
130,00

Consciência Moral
Apresentação Pessoal

104,00

25%

Ambiental
Remuneração

40%

n5

50,00

Reconhecimento

40%

n5

150,00

Liberdade

20%

n4

120,00
58,98

45%

Profissional

Sigilo
Guarda de Informação
Abstenção

78,00

20%
60%

n4

40%

n2
91.25

20%

Zelo

130.00

n3

100,00

Desempenho das Funções Qualidade

50%

Qualidade

50%

82.50

Apresentação

20%

n6

100,00

Orientação

45%

n3

100,00

Tempo

35%

n4

50,00

30%

49,25

Autuações

20%

n4

150,00

Imparcialidade Pro fissional

45%

n2

Cumprimento do CEPC

35%

Honestidade

55,00

Deveres e Proibições

45%

n5

Valor dos serviços pro fi ssionais

35%

n3

Dever em relação aos colegas e a classe

20%

n4

Competência

100,00

50,00
34.50

30%

Conhecimento Académico

25%

n3

Experiência Profissional

40%

n7

130,00

Educação Continuada

35%

n1

(50,00)

1
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CONSELHEIRO F
Taxas

CRITÉRIOS

Desempenho

Valoração

83,46

GLOBAL

106,50

30%

Pessoal

105,00

Posições morais

40%

deontologica

55%

n5

utilitarista

45%

n2

50.00

n6
n8

100,00
130,00

Consciência Moral
Apresentação Pessoal

45%
15%

84,00

25%

Ambiental

150,00

100,00

Remuneração

40%

n7

Reconhecimento

40%

n2

85,00

Liberdade

20%

n2

50,00
67,80

45%

Profissional
Sigilo
Guarda de Informação
Abstenção

40,00

20%
60%

n2

40%

n3

100.00

n3

100,00

91,25

20%

Zelo
Desempenho das Funções Qualidade

50%

Qualidade

50%

82,50

Apresentação

20%

n6

100,00

Orientação

45%

n3

100,00

Tempo

35%

n4

50,00
150,00

Honestidade

61,50

30%

Autuações

20%

n4

Imparcialidade Profissional

45%

n2

Cumprimento do CEPC

35%

90,00

Deveres e Proibições

45%

n5

100,00

Valor dos serviços profissionais

35%

n5

100,00

Dever em relação aos colegas e a classe

20%

n4

50,00

Competência

77,00

30%

Conhecimento Académico

25%

n5

100,00

Experiência Profissional

40%

n7

130,00

Educação Continuada

35%

n3

-
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ANEXOS

ANEXO A
Email encaminhado ao Professor Doutor em Ética Delamar José Volpato Dutra
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Data:

Mon, 26 Jun 2006 12:04:16 +0000 (GMT)

"Delamar Jose Volpato Dutra" <djvdutra@yahoo.com.br > LlVer detalhes do contato
De:

Mais informacties
Assunto:

Re: Ajuda Ética Monografia de Ciências Con tabeis

Para:

"Moises Pacheco de Souza" <mpsouza1980@yahoo.com.br >

Eu li seu texto e penso que tudo esteja em ordem. Parabenizo vc e
tema. Acho qu é relevante e necessário.

sua orientadora pela escolha do

Moisés Pacheco de Souza <mpsouza1980@yahoo.com.br> escreveu:
Prof. Delamar,
Segue em anexo o arquivo com a parte com fundamento em filosofia.
Muito obrigado,
Moises Pacheco de Souza
Delamar José Volpato Dutra <djvdutra@yahoo.com.br> escreveu:
Podemos agendar uma hora.
Em principio o meu horário de atendimento é na quarta final da tarde, mas podemos agendar outra
data.

Moisés Pacheco de Souza <mpsouza1980@yahoo.com.br> escreveu:
Prof. Delamar,
Sou aluno do curso de ciências contábeis da UFSC, e sou orientando da professora Sandra Rolim
Ensslin. Gostaria de pedir, encarecidamente, a ajuda do senhor em minha monografia,
intitulada "Etica na Contabilidade", na revisão de alguns conceitos básicos de ética na introdução de
minha fundamentação teórica. Algo bem simples, s6 para verificar se estou utilizando os conceitos (e
a bibliografi a) adequada.
0 recém-graduado em filosofia, e amigo, Luciano da Silva, indicou o senhor como a pessoa ideal no
departamento de filosofia, que poderia me ajudar.
Gostaria de conversar com o senhor pessoalmente, se possível, e explicar melhor a situação.
Respeitosamente,
Moisés Pacheco de Souza
Formando em Ciências Contábeis UFSC
Fone: (48)9912-1909 - 3331-9383

ANEXO B
Resolução CFC N° 803/96, de 10 de outubro de 1996 e alterações

RESOLUÇÃO CFC N° 803/96
Aprova o Código de Ética Profissional do Contabilista CEPC

0 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO que o Código de Etica Profissional do Contabilista, aprovado em 1970,
representou o alcance de uma meta que se tornou marcante no campo do exercício profissional;
CONSIDERANDO que, decorridos 26 (vinte e seis) anos de vigência do Código de Etica
Profissional do Contabilista, a intensificação do relacionamento do pro fissional da Contabilidade com
a sociedade e com o próprio grupo profissional exige uma atualização dos conceitos éticos na érea
da atividade contabil;
CONSIDERANDO que, nos últimos 5 (cinco) anos, o Conselho Federal de Contabilidade vem
colhendo sugestões dos diversos segmentos da comunidade contábil a fim de aprimorar os principios
do Código de Ética Profissional do Contabilista — CEPC;
CONSIDERANDO que os integrantes da Câmara de Ética do Conselho Federal de
Contabilidade, após um profundo estudo de todas as sugestões remetidas ao orgão federal,
apresentou uma redação final,
RESOLVE:
Art. 1° Fica aprovado o anexo Código de Ética Profissional do Contabilista.
Art. 2° Fica revogada a Resolução CFC n° 290/70
Art. 3° A presente Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
Brasilia, 10 de outubro de 1996.
Contador JOSÉ MARIA MARTINS MENDES
Presidente
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CÓDIGO DE ETICA PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
CAPÍTULO I
DO OBJETIVO
Art. 1° Este Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a forma pela qual se devem conduzir
os contabilistas, quando no exercício profissional.
CAPÍTULO II
DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES
Art. 2°

sac) deveres do contabilista:

I — exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente e
resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem prejurzo da dignidade e
independência pro fissionais;
II — guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional licito, inclusive no âmbito do
serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades
competentes, entre estas os Conselhos Regionais de Contabilidade;
III — zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo;
IV — comunicar, desde logo, ao cliente ou empregador, em documento reservado, eventual
circunstância adversa que possa influir na decisão daquele que lhe formular consulta ou [he confiar
trabalho, estendendo-se a obrigação a sócios e executores;

V — inteirar-se de todas as circunstancias, antes de emitir opinião sobre qualquer caso;
VI — renunciar as funções que exerce, logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou
empregador, a quem deverá notificar com trinta dias de antecedência, zelando, contudo, para que os
interesse dos mesmos não sejam prejudicados, evitando declarações públicas sobre os motivos da

renúncia;
VII — se substituído em suas funções, informar ao substituto sobre fatos que devam chegar ao
conhecimento desse, a fim de habilitá-lo para o bom desempenho das funções a serem exercidas,

VIII — manifestar, a qualquer tempo, a existência de impedimento para o exercício da profissão;
IX — ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja propugnando por
remuneração condigna, seja zelando por condições de trabalho compatíveis com o exercício éticoprofissional da Contabilidade e seu aprimoramento técnico.
Art. 3° No desempenho de suas funções, é vedado ao contabilista:
I — anunciar, em qualquer modalidade ou veiculo de comunicação, conteúdo que resulte na
diminuição do colega, da Organização Contábil ou da classe, sendo sempre admitida a indicação de
títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e relação de clientes;
II — assumir, direta ou indiretamente, serviços de qualquer natureza, com prejuízo moral ou
desprestigio para a classe;
Ill — auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente de
sua pratica licita;
IV — assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, alheio a sua orientação,
supervisão e fiscalização;

V — exercer a profissão, quando impedido, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não
habilitados ou impedidos;
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VI — manter Organização Contabil sob forma não autorizada pela legislação pertinente;
VII — valer-se de agenciador de serviços, mediante participação desse nos honorários a receber;
VIII — concorrer para a realização de ato contrario à legislação ou destinado a fraudá-la ou praticar, no
exercício da profissão, ato definido como crime ou contravenção;
IX — solicitar ou receber do cliente ou empregador qualquer vantagem que saiba para aplicação ilicita;

X — prejudicar, culposa ou dolosamente, interesse confiado a sua responsabilidade profissional;
XI — recusar-se a prestar contas de quantias que lhe forem, comprovadamente, confiadas;
XII — reter abusivamente livros, papéis ou documentos, comprovadamente confiados à sua guarda;
XIII — aconselhar o cliente ou o empregador contra disposições expressas em lei ou contra os
Princípios Fundamentais e as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal
de Contabilidade;
XIV — exercer atividade ou ligar o seu nome a empreendimentos com finalidades ilicitas;

reveler negociação confidenciada pelo cliente ou empregador para acordo ou transação que,
comprovadamente, tenha tido conhecimento;

XV

—

XVI — emitir referência que identifique o cliente ou empregador, com quebra de sigilo profissional, em
publicação em que haja menção a trabalho que tenha realizado ou orientado, salvo quando
autorizado por eles;
XVII — iludir ou tentar iludir a boa-fé de cliente, empregador ou de terceiros, alterando ou deturpando
o exato teor de documentos, bem como fornecendo falsas informações ou elaborando peças

contabeis inidõneas;
XVIII — não cumprir, no prazo estabelecido, determinação dos Conselhos Regionais de Contabilidade,
depois de regularmente notificado;
XIX — intitular-se com categoria profissional que não possua, na profissão contábil;
XX — elaborar demonstrações contabeis sem observãncia dos Princípios Fundamentais e das Normas
Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;
XXI — renunciar à liberdade profissional, devendo evitar quaisquer restrições ou imposições que
possam prejudicar a eficácia e correção de seu trabalho;
XXII — publicar ou distribuir, em seu nome, trabalho cientifico ou técnico do qual não tenha
participado.
Art. 4 0 0 Contabilista poderá publicar relatório, parecer ou trabalho técnico-profissional, assinado e
sob sua responsabilidade.
Art. 5° 0 Contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou arbitro, deverá;
I — recusar sua indicação quando reconheça não se achar capacitado em face da especialização
requerida;
II — abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui objeto de pericia,
mantendo absoluta independência moral e técnica na elaboração do respectivo laudo;
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III — abster-se de expender argumentos ou dar a conhecer sua convicção pessoal sobre os direitos de
quaisquer das partes interessadas, ou da justiça da causa em que estiver servindo, mantendo seu
laudo no âmbito técnico e limitado aos quesitos propostos;
IV — considerar com imparcialidade o pensamento exposto em laudo submetido à sua apreciação;

V — mencionar obrigatoriamente fatos que conheça e repute em condições de exercer efeito sobre
pegas contabeis objeto de seu trabalho, respeitado o disposto no inciso ff do art. 2 0 ;
VI — abster-se de dar parecer ou emitir opinião sem estar suficientemente informado e munido de

documentos;
VII — assinalar equívocos ou divergências que encontrar no que concerne a aplicação dos Princípios
Fundamentais e Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC;
VIII — considerar-se impedido para emitir parecer ou elaborar laudos sobre peças contábeis,
observando as restrições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade;
IX — atender a Fiscalização dos Conselhos Regionais de Contabilidade e Conselho Federal de
Contabilidade no sentido de colocar a disposição desses, sempre que solicitado, papéis de trabalho,
relatórios e outros documentos que deram origem e orientaram a execução do seu trabalho.
CAPÍTULO III
DO VALOR DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Art. 6 0 0 Contabilista deve fixar previamente o valor dos serviços, por contrato escrito, considerados
os elementos seguintes:
Art. 6°, caput, com redação dada pela Resolução CFC no 942, de 30 de agosto de 2002.
I — a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade do serviço a executar;
II — o tempo que sera consumido para a realização do trabalho;
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—

a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços;

IV — o resultado licito favorável que para o contratante advirá com o serviço prestado;

V — a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente;
VI — o local em que o serviço sera prestado.
Art. 7 0 0 Contabilista poderá transferir o contrato de serviços a seu cargo a outro Contabilista, com a
anuência do cliente, sempre por escrito.
Art. 7°, caput, com redação dada pela Resolução CFC n° 942, de 30 de agosto de 2002.
Parágrafo único. 0 Contabilista poderá transferir parcialmente a execução dos serviços a seu cargo
a outro contabilista, mantendo sempre como sua a responsabilidade técnica.
Art. 8° È vedado ao Contabilista oferecer ou disputar serviços profissionais mediante aviltamento de
honorários ou em concorrência desleal.
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CAPÍTULO IV
DOS DEVERES EM RELAÇÃO AOS COLEGAS E À CLASSE
Art. 9° A conduta do Contabilista com relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de
consideração, respeito, apreço e solidariedade, em consonância com os postulados de harmonia da
classe.
Parágrafo único. 0 espirito de solidariedade, mesmo na condição de empregado, não induz nem
justifica a participação ou conivência com o erro ou com os atos infringentes de normas éticas ou
legais que regem o exercício da profissão.
Art. 10 0 Contabilista deve, em relação aos colegas, observar as seguintes normas de conduta:
I — abster-se de fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras;
II — abster-se da aceitação de encargo pro fi ssional em substituição a colega que dele tenha desistido
para preservar a dignidade ou os interesses da profissão ou da classe, desde que permaneçam as
mesmas condições que ditaram o referido procedimento;

ill — jamais apropriar-se de trabalhos, iniciativas ou de soluções encontradas por colegas, que deles
não tenha participado, apresentando-os como próprios;
IV — evitar desentendimentos com o colega a que vier a substituir no exercício profissional.
Art. 11 0 Contabilista deve, com relação à classe, observar as seguintes normas de conduta:
I — prestar seu concurso moral, intelectual e material, salvo circunstancias especiais que justifiquem a
sua recusa;
li — zelar pelo prestigio da classe, pela dignidade profissional e pelo aperfeiçoamento de suas

instituições;
Ill — aceitar o desempenho de cargo de dirigente nas entidades de classe, admitindo-se a justa
recusa;
IV — acatar as resoluções votadas pela classe contabil, inclusive quanto a honorários profissionais;
V— zelar pelo cumprimento deste Código;
VI — não formular juizos depreciativos sobre a classe contábil;
VII — representar perante os órgãos competentes sobre irregularidades comprovadamente ocorridas
na administração de entidade da classe contábil;
VIII — jamais utilizar-se de posição ocupada na direção de entidades de classe em beneficio próprio
ou para proveito pessoal.

CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES
Art. 12 A transgressão de preceito deste Código constitui infração ética, sancionada, segundo a
gravidade, com a aplicação de uma das seguintes penalidades:
I — advertência reservada;
II — censura reservada;
III — censura pública.
Parágrafo único. Na aplicação das sanções éticas, são consideradas como atenuantes:
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I — falta cometida em defesa de prerrogativa profissional;
II — ausência de punição ética anterior;
III — prestação de relevantes serviços à Contabilidade.
Art. 13 0 julgamento das questões relacionadas à transgressão de preceitos do Código de Ética
incumbe, originariamente, aos Conselhos Regionais de Contabilidade, que funcionarão como
Tribunais Regionais de Ética e Disciplina, facultado recurso dotado de efeito suspensivo, interposto
no prazo de quinze dias para o Conselho Federal de Contabilidade em sua condição de Tribunal
Superior de Ética e Disciplina.
Art. 13, caput, com redação dada pela Resolução CFC n° 950, de 29 de novembro de 2002.

§ 1° 0 recurso voluntário somente sera encaminhado ao Tribunal Superior de Ética e Disciplina se o
Tribunal Regional de Ética e Disciplina respectivo mantiver ou reformar parcialmente a decisão.
§ 1° com redação dada pela Reolução. CFC n° 950, de 29 de novembro de 2002.
§ 2° Na hipótese do inciso Ill do art. 12, o Tribunal Regional de Ética e Disciplina deverá recorrer ex
officio de sua própria decisão (aplicação de pena de Censura Pública).
§ 2° com redação dada pela Resolução CFC n° 950, de 29 de novembro de 2002.
§ 3° Quando se tratar de denúncia, o Conselho Regional de Contabilidade comunicará ao
denunciante a instauração do processo até trinta dias após esgotado o prazo de defesa.
§ 3 0 renumerado pela Resolução CFC n°819, de 20 de novembro de 1997.
Art. 14 0 Contabilista poderá requerer desagravo público ao Conselho Regional de Contabilidade,
quando atingido, pública e injustamente, no exercício de sua profissão.

RESOLUÇÃO CFC N° 819/97

Restabelece o instituto do recurso "ex officio" na área do
Processo Ético. Altera o § 2° do art. 13 do CEPC.
Revoga a Resolução CFC n° 677/90 e dá outras
providências.

0 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e

regimentais,
CONSIDERANDO que o julgamento das infrações ao Código de Ética Profissional do
Contabilista — CEPC exige prudência na analise do comportamento do Contabilista no campo do
exercicio pro fi ssional, a fim de não se confundir com os valores que definem a infração ao Decreto-lei
n° 9.295, de 27 de maio de 1946;
CONSIDERANDO que na estrutura organizacional do CFC a Camara de Ética se especializa
na apreciação e julgamento dos processos de natureza ética que sobem 6 instancia ad quem em
grau de recurso;
CONSIDERANDO que, dentre as penas previstas no Código de Ética Pro fi ssional do
Contabilista — CEPC, a de censura pública 6 a que merece destaque, em razão de sua publicidade
perante a sociedade, extrapolando, por esse motivo, o campo restrito do mundo profissional da
Contabilidade, fato esse que pode gerar grave lesão 6 imagem da profissão;
CONSIDERANDO que, com a instituição da Camara de Ética no campo estrutural do
Conselho Federal de Contabilidade, o melhor caminho sera adotar critérios uniformes em termos de
aplicação da pena de censura pública, para tanto, restabelecendo-se o instituto do recurso ex officio
na area do Processo Ético,
RESOLVE:
Art. 1° Ao § 2° do art. 13 do Código de Ética Profissional do Contabilista — CEPC, aprovado
pela Resolução CFC n° 803/96, dê-se a seguinte redação:

"§ 2° Na hipótese do inciso Ill do art. 12, o Tribunal Regional de Ética Profissional deverá recorrer ex
officio de sua própria decisão (aplicação de pena de Censura Pública)."
Art. 2° Renumere-se o atual § 2° do art. 13 do Código de Ética Profissional — CEPC,
aprovado pela Resolução CFC n° 803/96, para § 3°.
Art. 3° Para processar e julgar a infração de natureza ética, 6 competente o Conselho
Regional de Contabilidade, investido de sua condição de Tribunal Regional de Etica e Disciplina
(TRED) do local de sua ocorrência.

Art. 3°, caput, com redação dada pela Resolução CFC n° 950, de 29 de novembro de 2002.
Parágrafo único. Quando o CRC do local da infração não for o do registro principal do infrator, serão
observadas as seguintes normas:
I — 0 CRC do local da infração encaminhará cópia da notificação ou do auto de infração ao CRC do
registro principal, solicitando as providências e informações necessárias à instauração, instrução e
julgamento do processo.
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II — 0 CRC do registro principal, além de atender, em tempo hábil, as solicitações do CRC do local da
infração, fornecerá a este todos os elementos de que dispuser no sentido de facilitar seus trabalhos
de informação e apuração.
Ill — De sua decisão condenatória, o TRET interporá, em todos os casos, recurso ex officio ao TSET.

IV— Ao CRC (TRED) do registro principal do infrator incumbe executar a decisão cuja copia,
acompanhada da Deliberação do TSED sobre o respectivo recurso, lhe sera remetida pelo CRC
(TRED) do julgamento do processo.
Inciso 4° com redação dada pela Resolução CFC n° 950, de 29 de novembro de 2002.
Art. 4° Revoga-se a Resolução CFC n° 677/90.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Brasilia, 20 de novembro de 1997.

Contador JOSE SERAFIM ABRANTES
Vice-Presidente para Assuntos Operacionais
no Exercício da Presidência
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RESOLUÇÃO CFC N° 950/02

Altera o art. 13 do Códiqo de Ética Profissional do
Contabilista, aprovado pela Resolução CFC no 803/96, e
o art. 3° da Resolução CFC n° 8 19/97, e dá outras
providências.

0 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas funções legais e

regimentais,
CONSIDERANDO a nova disciplina proposta pelo Regulamento de Procedimentos
Processuais para os processos de fiscalização;
CONSIDERANDO que o disciplinamento intentado pelo Regulamento produzirá reflexos no
funcionamento das Câmaras de Ética dos Conselhos de Contabilidade;
CONSIDERANDO que esses reflexos devem ser adequadamente regulados como forma de
manter-se a unicidade de ação e a uniformidade de procedimentos pelo Sistema Contábil,
RESOLVE:
Art. 1° 0 artigo 13 e seus parágrafos 1 0 e 2° do Código de Ética Profissional do Contabilista,

Resolução CFC n° 803/96, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 13. 0 julgamento das questões relacionadas à transgressão de preceitos do Código de Ética
incumbe, originariamente, aos Conselhos Regionais de Contabilidade, que funcionarão como
Tribunais Regionais de Ética e Discipline, facultado recurso dotado de efeito suspensivo, interposto
no prazo de quinze dias, para o Conselho Federal de Contabilidade em sua condição de Tribunal
Superior de Ética e Disciplina.
§ 1° 0 recurso voluntário somente será encaminhado ao Tribunal Superior de Ética e Disciplina se o
Tribunal Regional de Etica e Disciplina respectivo mantiver ou reformer parcialmente a decisão.
§ 2° Na hipótese do inciso Ill do art. 12, o Tribunal Regional de Ética e Discipline deverá recorrer ex
officio de sua própria decisão (aplicação de censura pública).
Art. 2° 0 art. 3° e seu inciso IV, da Resolução CFC n° 819/97, passam a vigorar com a

seguinte redação:
Art. 3° Para processar e julgar a infração de natureza ética, 6 competente o Conselho Regional de
Contabilidade, investido de sua condição de Tribunal Regional de Etica e Disciplina (TRED), do local
da sua ocorrência.
Parágrafo único. (...)
(...)
(—)
(...)
Ao CRC (TRED) do registro definitivo do infrator incumbe executar a decisão cuja cópia,
acompanhada da Deliberação do TSED sobre o respectivo recurso, lhe será remetida pelo CRC
(TRED) do julgamento do processo.
Art. 3 0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em

contrário.
Brasilia, 29 de novembro de 2002.
Contador Alcedino Gomes Barbosa
Presidente
Ata CFC n° 833/2002
Processo CFC n° 304/02 — Adendo I

