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RESUMO 

 
 
O presente trabalho tem por objetivo trazer, através de pensamentos e posicionamento de autores, a 
importância da contabilidade gerencial dentro das organizações e o perfil do profissional contábil na 
formação de relatórios para a tomada de decisão junto aos administradores. A necessidade em 
buscar o planejamento dentro das empresas e a dificuldade em interpretar dados, por parte de muitos 
gestores faz com que muitas vezes a informação seja compreendida de forma errada. Perante a 
necessidade de simplificar estas informações, surge o profissional contábil que no contexto gerencial 
será reconhecido com grande importância para trazer a realidade da empresa e apresentar as 
principais ocorrências, sempre com respaldo dando seu parecer antes de qualquer decisão no 
conselho administrativo. Ao longo da contextualização, com base na legislação que rege a profissão 
contábil serão colocadas as responsabilidades que devem haver dentro das empresas por parte do 
contador, o qual está sujeito a praticar suas atividades em conformidade com as normas contábeis e 
com ética profissional junto ao Conselho Federal de Contabilidade. 
 
Palavras-chave: Contabilidade Gerencial, Legislação Societária, Profissional Contábil, Ética 
Profissional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 
This paper aims to bring through thoughts and positioning of authors the importance of management 
accounting within companies and the profile of the accountant creating reports to make decisions with 
administrators. The need to seek to plan within companies and the difficulty to interpret data from 
many managers often causes information understood in the wrong way. Given the need to simplify this 
information, the accountant who comes in the management context will be recognized with great 
importance to bring the reality of the company and present the main occurrences, always with support 
to give your opinion before any decision in the company. Throughout contextualization, based on the 
law governing the accounting profession, the responsibilities will be placed within the company by the 
counter, which is subject to practice their activities in accordance with accounting standards and 
professional ethics with the Federal Accounting Council. 
 
Keywords: Management Accounting, Corporate Law, Accountant, Professional Ethics. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A necessidade do gerenciamento das informações é fundamental para que os 

administradores tomem por base os resultados nas decisões que possam atender ao 

momento de procura por mudança e novas estratégias de mercado. 

Surge dentro desse contexto a contabilidade, que é provedora de informações 

para a tomada de decisões empresariais, abrangendo assim todos os níveis 

organizacionais, sejam eles estratégicos táticos ou operacionais.  

O principal problema encontrado dentro das organizações está no 

entendimento das informações disponíveis ou mesmo na dificuldade para se 

levantar os dados necessários. Devido à falta de um responsável que possa 

transmitir com entendimento os dados gerados através dos sistemas interligados 

dentro da organização. 

Coloca-se em risco o ato decisório, quando se tem uma grande quantidade de 

informações mal preparadas diante das quais é necessário posicionar-se para 

enfrentar problemas financeiros ou mesmo a apuração de resultados no balanço 

final. 

Para atender a necessidade de uso da informação, surge a procura por um 

profissional responsável para assessorar na tomada de decisões, do qual deve este 

estar qualificado para receber estas informações e, sobretudo, agir com caráter 

ético. 
Surgem, com essa necessidade, inúmeras situações impostas ao contador, o 

qual está sujeito a cumprir regras específicas que regem a profissão para poder 

aplicar no desenvolvimento de seu trabalho. Deverá atender aos princípios de ética 

profissional e a adequar-se as normas do Conselho Federal de Contabilidade, e 

estar ciente que, ao agir de forma contrária as normas e a ética contábil no ato de 

sua atividade, estará sujeito o profissional a diversas penalidades de acordo com o 

nível de sua infração. 

Para alcançar o objetivo traçado, o presente trabalho irá elucidar o que as 

pesquisas desenvolvidas retratam sobre a contabilidade gerencial e o seu papel nas 

organizações, assim como a importância do profissional contábil como instrumento 

de apoio à gestão, que fornece informações necessárias para a tomada de decisão. 

As informações gerenciais são consideradas um elemento estratégico para as 

organizações, pois de posse das mesmas é que a administração da empresa terá 
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subsídios para uma tomada de decisão precisa e eficaz. E é na Contabilidade, 

através de seus relatórios, que são encontradas essas informações.  

Por esses motivos é que se justifica a grande importância de tratar desse 

tema, pela falta de conhecimento sobre a Contabilidade e seus instrumentos e os 

grandes benefícios desses no processo gerencial, sendo que a presença de um 

profissional contábil de grande competência e boa conduta irá contribuir para o 

sucesso das empresas.  

Os pressupostos teóricos que fundamentaram este estudo foram a consulta 

em literatura específica sobre o tema contabilidade gerencial e sobre a importância 

do profissional contábil atrelado a ética profissional do contabilista, bem como as 

normas imposta pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

A Contabilidade tem evoluído significativamente através dos tempos, dentro 

desse contexto é inegável a influência da tecnologia sob a nova visão e 

desenvolvimento da profissão contábil. A introdução de sistemas e aplicativos 

computacionais possibilitou entre outras coisas, maior flexibilidade na manutenção e 

armazenamento dos dados, bem como a ampliação do conjunto de informações, 

eliminando a lentidão dos processamentos apresentados em décadas anteriores. 

Entretanto, o advento da informática na área contábil propõe que o contador, 

assim como todo e qualquer profissional, participe de um processo de atualização de 

seus conhecimentos, buscando constantemente compreender as inovações 

tecnológicas, a fim de produzir com qualidade os serviços prestados à sociedade.  

A Contabilidade enfrentou as grandes mudanças impostas e acelerou, nos 

últimos anos, a sua conquista científica diante das seguintes grandes realidades: 

 Avanço prodigioso da informática; 

 Declínio considerável da ética e da moral; 

 Facilidade extrema da comunicação; 

 Relevância dos aspectos sociais; 

 Avanço expressivo das tecnologias e da ciência; 

 Grandes esforços de harmonização de princípios e normas. 

Todos esses fatores ambientais em relação à vida do patrimônio das células 

sociais passaram a exigir comportamentos dos estudos contábeis em outros níveis, 

forçando, especialmente, uma visão holística. 
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CAPÍTULO 1 

 
 
1 A CONTABILIDADE GERENCIAL COMO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
CONTÁBIL 

 

 

Toda organização precisa de um bom planejamento para que possa ser 

estruturada perante os riscos do atual mercado. Assim há necessidade de que 

dentro de cada empresa ou até mesmo instituição sem fins lucrativos, tenha-se um 

Gestor de informações contábeis pertinente a suas atividades, tendo, sobretudo, a 

visão sobre o sistema no qual estão inseridas suas atividades. 

Padoveze (1997, p. 35) argumenta que para a informação contábil ser usada 

no processo de administração, é necessário que os dados contábeis sejam 

desejáveis e úteis para as pessoas responsáveis pela gestão da organização. 

Oliveira e Oliveira (2005, p. 20) argumentam que a Contabilidade assume seu 

perfil de gestão de informações, buscando prover seus clientes (usuários) com 

informações úteis por meio da evidenciação.  

 A evidenciação, segundo Iudícibus (1997, p. 110) está ligada aos objetivos 

da Contabilidade, ao garantir informações diferenciadas para os vários tipos de 

usuários. 

Visando os recursos que possam existir dentro de uma organização, a 

informação acaba sendo primordial na busca de decisões por parte de um gestor. 

Por conseguinte tem em suas mãos a solução para enfrentar as dificuldades dentro 

da organização, como também ocorre o risco de ter o fracasso por não ter dados 

pertinentes à atual realidade. 

As empresas contam com uma extensa grade de informações à sua 

disposição, sendo que os profissionais precisam estar qualificados e constantemente 

atualizados para analisar e interpretar criticamente as informações recebidas. 

Neste sentido, Crepaldi (2011, p. 2) argumenta que: 

 
O processo da contabilidade gerencial deverá ser obtido através do 
processamento da coleta de dados e informações que serão armazenadas 
e processadas no sistema de informações da empresa. Com a integração 
das informações obtidas nos vários departamentos, a contabilidade 
gerencial proporciona aos seus administradores informações que permitem 
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avaliar o desempenho de atividades, de projetos e de produtos da empresa, 
bem como a sua situação econômico-financeira através da apresentação de 
informações claras e objetivas de acordo com a necessidade de cada 
usuário.  

 

Dentro de toda organização, a Gestão de Informação Contábil é essencial 

para o funcionamento, uma vez que, os setores que a compõem são interligados. 

Assim, obriga-se a necessidade de um cuidado maior com a distribuição de 

informação, pois a não observância da qualidade da informação acarreta falhas na 

tomada de decisões, resume-se na falta de entendimento ou na informação 

incoerente a real necessidade do momento, pelo responsável decisório.  

Torna-se um problema a qualificação inadequada do profissional, atrelados ao 

excesso de obrigações acessórias por parte do fisco, o que acarreta em falta de 

tempo para o profissional que não atenderá de maneira oportuna e satisfatória as 

necessidades das organizações. Também são observadas a falta de oportunidades 

e de manutenção de um sistema de informações inerente à realidade da empresa.  

Padoveze (2009, p. 8) argumenta que sistema é um conjunto de elementos 

interdependentes, ou um todo organizado, ou partes que interagem formando um 

todo unitário e complexo. Como uma resultante do enfoque sistêmico, o todo deve 

ser mais que a soma das partes. 

A eficiência de toda informação contábil só depende de quem está à frente do 

planejamento, coletando e organizando informações que geram a proximidade dos 

setores da empresa, possibilitando uma comunicação ativa e sucinta para que os 

membros interajam de maneira assídua as necessidades da empresa. 

Trazer, através da busca, o resultado de um bom desempenho gerado pela 

eficiência, torna o gestor contábil uma peça cada vez mais importante para o 

desenvolvimento de toda organização, que só tem a crescer com todos os recursos 

a seu alcance. 

Na visão de Francia et. al. (1992, p. 4): 

 
Contabilidade Gerencial é o processo de identificação, mensuração, 
acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação de 
informações financeiras utilizadas pela administração para planejamento, 
avaliação e controle dentro de uma organização e para assegurar e 
contabilizar o uso apropriado de seus recursos. 
 

O quadro comparativo a seguir, apresenta os respectivos entendimentos dos 

autores, no que concerne à Contabilidade Gerencial: 
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AUTORES CONTABILIDADE GERENCIAL 

Atkinson et al. 
Processo de produzir informação operacional e financeira 

Crepaldi 
Ramo da Contabilidade 

Horngren Contabilidade Administrativa se interessa pela acumulação, 

classificação e interpretação de informações 

Iudícibus Enfoque especial conferido a várias técnicas e procedimentos 

contábeis 

Lopes de Sá Ramo da Contabilidade 

Padoveze Instrumento da administração vinculado a uma ação 
Fonte: Próprio Autor 

 

De acordo com o pensamento dos autores acima, as informações gerenciais 

são consideradas um elemento estratégico para as organizações, pois de posse das 

mesmas é que a administração da empresa terá subsídios para uma tomada de 

decisão precisa e eficaz. E é na Contabilidade, através de seus relatórios, que são 

encontradas essas informações.  

Sendo assim, a Contabilidade Gerencial é um instrumento de apoio na gestão 

dos negócios e poderá contribuir significativamente para a eficiência operacional da 

organização, pois auxilia as empresas a coletar, processar e relatar informações 

para uma variedade de decisões operacionais e administrativas.  

 

 
1.1 Sistemas de Informações e sua estrutura 

 

 

Os Sistemas de informações funcionam através de elementos de interação 

que se baseiam na busca de dados e conciliação de informações que basicamente 

irá orientar a contabilidade em geral, auxiliando tomadas de decisões e possíveis 

melhorias para as partes envolvidas. 

A ideia principal dentro de toda organização, é que este sistema possa 

evidenciar que seu funcionamento, atribui-se no enfoque das entradas, 

processamento e saídas de informações de forma ordenada. 
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Conforme Padoveze (2007, p. 28): 

 
Sistema é um conjunto de partes integrantes e interdependentes, ou um 
todo organizado, ou partes que interagem formando um todo unitário e 
complexo. Com uma resultante do enfoque sistêmico, o todo deve ser mais 
do que a soma das partes. Fundamentalmente, o funcionamento de um 
sistema configura-se com um processamento de recursos (entradas do 
sistema), obtendo-se, com esse processamento, a saídas ou produtos do 
sistema (entradas, processamento, saídas). 

 

Por este caminho, os sistemas são alimentados com informações externas 

que resultam na soma de informações que devem trazer benefícios maiores além de 

relatórios complexos. 

Com o processamento de dados entre as entradas e saídas, o sistema irá unir 

as informações deixando claro que estas não devem ser consideradas de forma 

separada, mas deve ser levado em conta o fato de que a decisão tomada irá afetar 

as demais partes da empresa e da sociedade, caso os dados não sejam inseridos 

adequadamente por parte do usuário.  

Os resultados apurados dentro dos processos de transformação 

correspondem ao objetivo esperado, de acordo com o planejamento. Após traçadas 

as metas na busca dos objetivos, as saídas devem ser quantificáveis, perante os 

parâmetros estabelecidos, seguindo uma linha de raciocínio lógico, que poderá 

condizer com as avaliações e tomadas de decisões pelos gestores. 

Para Oliveira (1990, p. 32) o sistema funciona a partir de um conjunto que 

entre as partes busca orientar a interagir por meio das informações. Dessa forma 

definem-se os componentes de um sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Componentes de um Sistema 
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Fonte: Padoveze (2009, p. 10). 

 

Conforme a figura acima pode-se identificar que as entradas (dados) são 

processadas pelo sistema de informação, que atualiza constantemente o banco de 

dados transformando em informação (saída), o resultado que confere ao controle e 

avaliação. 

Mediante esse conjunto de informações ao qual o autor se refere, separa-se 

em grupos dentro dos sistemas de informações de forma ordenada a formação 

dentro da empresa. Essas classificações para o funcionamento poderão abranger os 

meios operacionais: este sistema de informações operacionais tem por finalidade a 

criação de forma automática à gestão da empresa, pois tratam das informações que 

ocorrem diariamente na empresa. 

E para formar tal conjunto de informações é necessário que se tenha 

objetivos concretos por finalidades de grande relevância. Segundo Oliveira (1990, p. 

31) “o objetivo é a própria razão da existência do sistema, ou seja, é a finalidade 

para a qual o sistema foi criado”. 

Conforme Padoveze (2004, p. 38): 

 
Fundamentalmente, esses sistemas são utilizados pelas áreas 
administrativas e financeiras da empresa, e pela administração da 
companhia, com intuito de planejamento e controle financeiro e avaliação do 
desempenho dos negócios. São exemplos desses sistemas, o sistema de 
informação contábil, o sistema de custos, de orçamento, de planejamento 
de caixa, de planejamento de resultados, centros de lucros etc. 
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O Sistema de apoio à gestão, que por base abriga um núcleo de informações 

para a administração máxima da organização, serve de base para a tomada de 

decisões, as quais irão relacionar a real situação econômica para o equilíbrio 

financeiro da empresa, sendo compatíveis para proporcionar um desempenho de 

grande valia. 

 

 

1.2 A importância da informação contábil na tomada de decisão 
 
 

A decisão tomada através dos Sistemas de informação de apoio forma-se 

através de complementos de caráter gerencial, o conhecimento, a situação 

econômico-financeira da empresa, que permitem a alta administração avaliar a 

ausência ou necessidade de aderir ou abandonar linhas de produção, comprar ou 

fazer modificações na estrutura produtiva. Efetuando as comparações de riscos e 

possibilidades de novos investimentos. 

Padoveze (2000, p. 41) argumenta que “Para que a informação contábil seja 

usada no processo de administração, é necessário que essa informação contábil 

seja desejável e útil para as pessoas responsáveis pela administração dessa 

entidade”. 

Através de todos os dados coletados e processados entre os sistemas, as 

informações deverão ser úteis, confiáveis e realizadas a um custo aceitável, e 

mesmo que útil só pode ser desejável se conseguida a um custo adequado. As 

informações devem ser tratadas unicamente a trazer benefícios de acordo com sua 

apuração. 

A empresa tem que ter definido sua missão, a razão pela qual ela existe, 

entender seus princípios para então decidir quais componentes serão necessários 

para permitir o acesso a recursos até então ignorados ou mal compreendidos que a 

levará a destinos inovadores.  

Sabendo a que veio e quais são suas expectativas, ao elaborar um sistema 

de informações contábeis, a empresa também deve definir medidas de avaliação, 

nesse caso, não é a avaliação dos resultados, mas dos componentes do sistema, se 

eles estão atendendo, e como, os objetivos da empresa. Ao elaborar um SIC, deve 
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ser levado em consideração que as empresas são um sistema aberto e que ela 

receberá influências do ambiente externo também. 

Para tanto, os recursos previamente utilizados pelo sistema tais como 

recursos físicos, humanos, materiais, tempo, equipamentos tecnológicos terão que 

ser reavaliados tento em vista os novos objetivos da empresa. 

A empresa também deve levar em consideração as informações que está 

recebendo do ambiente externo, e como essas informações irão afetar suas 

atividades e qual a importância da sua atividade para o ambiente externo, bem como 

se as expectativas estão sendo alcançadas. 

 

 

1.3 Benefícios oferecidos pelos sistemas gerenciais 
 

 

Perante toda a circulação dos dados no processamento já dentro dos 

sistemas, os benefícios obtidos serão de grande importância para a melhor decisão 

a ser tomada.  

Os relatórios obtidos ao final do processo de entrada devem ser coerentes 

com os objetivos, por isso deverão ser criadas medidas de avaliação do sistema, 

para manter o controle das entradas de informações, sendo que essas não podem 

se desviar dos objetivos. 

Segundo Oliveira (1990, p. 32): 

 
Os controles e avaliação do sistema são necessários para verificar se as 
saídas são coerentes com os objetivos estabelecidos. O controle e a 
avaliação partem do processo de estabelecer as medidas de rendimento do 
sistema. O FEEDBACK pode ser considerado como a reintrodução de uma 
saída como forma de informação. “é um processo de comunicação que 
reage a cada entrada de informação, incorporando o resultado da ‘ação 
resposta’ desencadeada por meio de nova informação, a qual afetará seu 
comportamento subsequente, e assim sucessivamente”. 
 

 

Ao implantar um sistema na empresa, a visão de retorno sobre a utilização 

das informações devem ser de longo prazo. Os sistemas devem ser criados 

deixando a oportunidade de mudanças disponíveis, pois alguns resultados apenas 

poderão ser atingidos se o sistema for modificado, sem a necessidade de trocá-lo. 
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Com a implantação do sistema gerencial, após um período de 

desenvolvimento e coleta dos relatórios, será possível identificar vários benefícios. 

Oliveira (2002, p. 54) afirma que o sistema de informação gerencial pode, sobre 

determinadas condições, trazer os seguintes benefícios para as empresas: 

 Reduções dos custos das operações; 

 Melhoria do acesso às informações, proporcionando relatórios mais 

precisos e rápidos, com menor esforço; 

 Melhoria nas tomadas de decisões, por meio de fornecimento de 

informações mais rápidas; 

 Melhoria na estrutura organizacional, para facilitar o fluxo de 

informações. 

Essas definições promovem quando aderidas ao processo gerencial, o 

fortalecimento das organizações, para enfrentar a todos os riscos e superar crises 

financeiras que venham a ocorrer com as variações do mercado do qual a empresa 

está inserida ou mesmo desenvolver o processo de estratégias no ato decisório. 
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CAPÍTULO 2 

 
 
2 O CONTADOR E SUA IMPORTÂNCIA NA CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

 

 A contabilidade no atual cenário econômico não é mais apenas vista como 

números em demonstrações pelas empresas, ela passou a ser fundamental para o 

desenvolvimento de todo tipo de organização ao longo das décadas. Sendo 

reformulada para atender a todo tipo de situação, atribuindo-se a padronização de 

informações, integração com a legislação societária e exatidão dos resultados para 

seus interessados. 

Nesse sentido, comenta Crepaldi (2008, p. 7): 

 
O contador gerencial deve esforçar-se para assegurar que a administração 
tome as melhores decisões estratégicas para o longo prazo. O desafio é 
propiciar informações úteis e relevantes que facilitarão encontrar as 
respostas certas para as questões fundamentais, em toda a empresa, com 
um enfoque constante sobre o que deve ser feito de imediato e mais tarde. 
É necessário que os contadores gerenciais ultrapassem a informação 
contábil para serem proativos no fornecimento, para suas equipes de 
administração, de dados pertinentes e oportunos sobre essas questões 
empresariais mais amplas. 
 

 Mediante esta grande importância que levou a contabilidade a estar dentro de 

toda organização, é fundamental que se tenha um profissional a frente para poder 

organizar, receber, transformar e demonstrar os dados aos quais se busca por 

interesses inerentes a cada tipo de necessidade durante a tomada de decisão. 

 Perante estes fatos surge então o contador, profissional que será de grande 

importância para atender a todos os elementos da contabilidade. Tendo sobre tudo a 

responsabilidade de acompanhar e desenvolver através das normas diversos 

relatórios contábeis com os recursos dos sistemas gerenciais. 

Padoveze (2000, p. 26) comenta a importância de uma entidade ter o apoio 

da Contabilidade gerencial na administração de seus negócios, pois, segundo ele, 

se houver dentro dessa entidade pessoas que consigam traduzir conceitos contábeis 

em ações práticas, a Contabilidade estará sendo um instrumento para a 

administração. 
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Sendo assim o profissional contábil passa a ser visto não mais como guia 

para formular cálculos e guias de recolhimento, passa a ter respaldo no 

desenvolvimento gerencial de toda organização, sendo peça importante junto aos 

tomadores de decisão. 

 

 

2.1 O contador e a nova legislação societária 
 

 

 Através da nova Lei societária n°. 11.638, de 28 de dezembro de 2007, em 

alteração aos artigos da Lei societária n°. 6.404/1976 e para atualizá-la conforme o 

novo mundo de negócios global, deve ser ressaltado o objetivo de providenciar 

maior transparência às atividades empresariais brasileiras. 

O profissional contábil precisa estar atento às novas padronizações e estar 

atualizado para atender aos interesses das organizações, pois com a atual 

globalização no cenário econômico é obrigatório que as atividades e resultados da 

empresa sejam acompanhados pelo profissional com grande responsabilidade. 

(BRASIL, 2007).  

Segundo afirmação de Marion (2009, p. 47): 

 
Com a chegada da Lei nº 11.638/07 observamos a ênfase num modelo 
internacional de lei societária. As perspectivas para a profissão contábil, no 
contexto dessa lei, num mundo globalizado, levam a um reposicionamento 
das práticas e comportamentos tradicionais dos profissionais de 
Contabilidade. 

 

Assim, as empresas sentem a necessidade de buscar o planejamento para 

controlar seus serviços e produtos, encargos tributários, redução de custos perante 

a concorrência mundial e demonstração de seus resultados nos parâmetros 

internacionais. Requerendo a presença, a frente de tudo, do contador junto ao 

conselho administrativo para, sobretudo, interferir com a análise das informações 

nas futuras tomadas de decisões. 

 Nesse sentido, comenta Crepaldi (2008, p. 7):  
 

O contador gerencial deve esforçar-se para assegurar que a administração 
tome as melhores decisões estratégicas para o longo prazo. O desafio é 
propiciar informações úteis e relevantes que facilitarão encontrar as 
respostas certas para as questões fundamentais, em toda a empresa, com 
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um enfoque constante sobre o que deve ser feito de imediato e mais tarde. 
É necessário que os contadores gerenciais ultrapassem a informação 
contábil para serem proativos no fornecimento de dados pertinentes e 
oportunos sobre essas questões empresariais mais amplas. 
 

Através dos fatos o contador já não é mais voltado para as normas do 

passado, as quais somente vinham trazer o exercício operacional com seus 

fechamentos mensais, ele passou a ter uma visão de futuro junto ao novo cenário 

econômico. Tendo responsabilidades através de sua condição no conselho de cada 

organização, reconhecendo e assumindo riscos a cada momento com respaldo de 

maior orientador nas decisões a serem tomadas. 

 

 

2.2 Código de ética do profissional contábil 
 

 

Para que o contador seja um bom profissional, ele deve estar constantemente 

interagindo com o mundo do qual vive em seu dia a dia. A profissão exige que o 

mesmo esteja adequado aos princípios de fundamentação de ética profissional e 

aos interesses que busca em atender aos chamados princípios contábeis. 

Portanto, é necessário que o profissional de contabilidade exerça uma 

conduta ética, sem perder sua autonomia para desenvolver seu trabalho. Dentre 

toda condição e importância que o contador representa em sua área, é preciso que 

haja regras que o torne, mediante a sociedade, um indivíduo de grande respaldo, 

demonstrando ser justo e coerente a todas as suas ações. 

Visando garantir o foco no desempenho profissional e pessoal, é preciso que 

o mesmo tenha consigo a ética profissional, ou seja, ser transparente e incorruptível 

diante de todas as situações que podem ocorrer. 

De acordo com Lisboa (1997), o objetivo do código de ética para o contador é 

habilitar esse profissional a adotar uma atitude pessoal, consoante com os princípios 

éticos conhecidos e aceitos pela sociedade. 

Isso significa que o profissional deve prover-se de técnicas conhecidas e 

aceitas legalmente juntamente com os princípios pessoais, demonstrando a 

confiabilidade e a negação sobretudo diante da corrupção ativa, em contra partida 

irá representar a valorização da sua profissão contábil. 
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A grande importância em relação à ética profissional passou a vigorar no ano 

de 1970, quando o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), atendendo 

determinação do art. 10 de Decreto-Lei 1.040, de 1969, aprovou o Código de Ética 

do Profissional Contabilista, através da Resolução 290, que por vinte anos, orientou 

como deveria ser a conduta do profissional de Contabilidade no exercício de suas 

atividades. (BRASIL, 1969).  

Com essa nova regularização, o CFC introduziu Código de Ética do 

Profissional Contábil, através da Resolução 803, de 10 de outubro de 1996, que visa 

nortear a conduta desse profissional de forma a prestar adequadamente seus 

serviços à sociedade, dentro da nova ordem, o artigo segundo e seus incisos 

estabelecem como deve ser sua conduta do profissional da área contábil:  

I – exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, observada a 

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

empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais; 

II – guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, 

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 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 às 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;  
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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. (CFC, 1996).  

 

Diante do artigo e seus incisos, nota-se a grande responsabilidade que o 

profissional contábil deve seguir de forma precisa para atender a todas as 

exigências impostas à sua profissão, a qual os incisos têm por base principal a ética 

pessoal e profissional a ser praticada. 

 
 
2.3 Penalidades impostas às infrações cometidas pelo contador 
 
 

Em contraste aos princípios de ética, o profissional que não aderir à prática de 

suas atividades de forma ética, estará sujeito a sofrer punições que podem afastá-lo 

da função ou mesmo levá-lo a responder criminalmente pela sua má conduta. Isso 

irá se basear em uma série de fatos conforme colocações a seguir. 

As infrações praticadas pelo profissional da contabilidade pode se listar nas 

seguintes situações: angariar clientes por meio de agenciador; inexecução dos 

serviços contábeis para os quais foi expressamente contratado; inexecução de 

serviços contábeis obrigatórios; adulteração ou manipulação fraudulenta na escrita 

ou em documentos, com o fim de favorecer a si mesmo ou a clientes; apropriação 

indébita; incapacidade técnica; incapacidade técnica em virtude de erros reiterados 

(precedida de processo de sindicância); aviltamento de honorários; concorrência 

desleal; e retenção abusiva, danificação ou extravio de livros ou documentos 

contábeis, comprovadamente, entregue aos cuidados do contabilista (CFC, 2011). 

Para todos os atos praticados acima há o devido enquadramento e a punição 

para cada fato ocorrido, conforme Conselho Federal de Contabilidade. As 

penalidades aplicadas ao contador consistem nas normas empregadas ao caráter 

profissional que deve ser praticado. 

Conforme Resolução CFC nº 1370, de 8 de dezembro de 2011, art. 25, estas 
penas consistem em:  
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I - multas; 

II - advertência reservada; 

III- censura reservada; 

IV - censura pública; 

V - suspensão do exercício profissional; 

VI - cancelamento do registro profissional. (CFC, 2011). 

 

Os critérios para enquadramento das infrações e aplicação de penas estão 

estabelecidos na Resolução CFC 949/02 - Regulamento de Procedimentos 

Processuais dos Conselhos de Contabilidade. (CFC, 2010). 

 Após a orientação da Fiscalização, os profissionais que vierem a desenvolver 

suas atividades em desacordo com as normas vigentes pelo CFC, quando 

alcançados pela Fiscalização mediante diligência externa ou denúncias protocoladas 

no Regional, sem que ocorra regularização do fato gerador ou comprovação da 

inexistência do mesmo, deverá ser penalizado.  

Segundo Sanz (2008), os critérios para o agravamento das penas, variam de 

acordo com o tipo de reincidência do autuado. Tratando-se de reincidência 

específica, são observados os seguintes critérios para definição da pena “[...] se a 

infração tiver sido cometida em até 2 (dois) anos, a penalidade será aumentada ao 

dobro da anterior; se a infração tiver sido cometida há mais de 2 (dois) e em até 5 

(cinco) anos, a penalidade será aumentada em 1/3 (um terço) da anterior.” 

Esboçando de forma clara e precisa o tipo de infração que o profissional, 

praticando no ato de sua atividade, irá responder através de sua má conduta moral e 

profissional. Ficando claro que todo tipo de ato praticado intencionalmente, deverá 

ser aplicado de forma penal ao contador. 

Para melhor entendimento das punições, enquadramentos e penalidades 

sujeitas ao profissional contábil, a seguir serão demonstradas informações, 

conforme normas baseadas no CFC. 
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Tabela 1 – Classificação de enquadramentos e penalidades a que são 

submetidos os profissionais contabilistas, quando cometem infrações: 
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Fonte: (CFC, 2003, p. 31 - 33) 

 

Diante de todas as normas demonstradas através dos dados acima, o 

profissional está sujeito a diversas punições que possam impossibilitá-lo de exercer 

sua função por tempo determinado ou até mesmo perdendo o direito de exercer sua 

profissão junto ao CFC.  

A maior penalidade aplicada ao contador se introduz pela manipulação de 

documentos na escrita fiscal enviada ao fisco, podendo o contador ter seu registro 

anulado a nível nacional. 

Todas essas regulamentações e penalidades torna a profissão contábil uma 

área moderna, presencial, informativa e sobretudo ressalta a confiança em tornar a 

gestão de toda empresa ao ponto de equilíbrio com tomadas de decisões e na 

manutenção da vida financeira e tributária das organizações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A contabilidade gerencial dentro das organizações é algo primordial para o 

crescimento das mesmas, sendo através dos recursos que ela oferece que as 

empresas poderão constituir projeções que resultem no sucesso e continuação de 

todos os recursos empregados pelos tomadores de decisões. 

Os dados recebidos são transformados em informações de utilidade, com a 

implantação de gerenciamento contábil, junto ao profissional especializado, ou seja, 

o contador, sendo este a peça fundamental para estar à disposição no repasse das 

informações que são coletadas dentro das atividades da empresa. 

Grandes falhas ocorridas na maior parte das empresas que estão mal 

posicionadas economicamente ou mesmo que vieram à falência, deve-se a falta de 

uma gestão que possa ser de qualidade, sendo que esta qualidade representa o 

controle das informações, a identificação de melhorias e a decisão correta a ser 

tomada perante os fatos. 

Com a necessidade de reparar os erros ou mesmo poder estabelecer a 

melhoria na controladoria da gestão, surge à frente da empresa o profissional 

contábil que, por sua vez, ao longo da história era visto somente como ferramenta 

operacional, ou seja, apenas juntava dados e os colocava em guias ou anexo a 

livros de lançamentos e na solução de melhorias fiscais na redução de tributos. 

Empresas que direcionam visão para o crescimento já estão se voltando para 

a contabilidade gerencial, como instrumento de grande importância para sua 

sobrevivência. O contador passa a ser mais do que um escriturário, e sim um gestor 

de precisão na qualidade de sua informação e influência nas tomadas de decisões 

no conselho administrativo. 

Tem-se o contador total autonomia para poder debater junto a conselhos 

administrativos, situações presentes e expor modelos de reação ao que diz respeito 

a situação econômica e organizacional, valorizando sobre tudo seu conhecimento e 

importância ao que diz respeito aos métodos contábeis a ser aplicado. 

Ao mesmo tempo em que o profissional contábil está à frente de todo 

processo gerencial, sua responsabilidade é de suma importância para que todos os 

procedimentos adotados sejam praticados de forma lícita. 
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No ato de ser profissional, o contador precisa agir de forma ética e sobretudo 

ser coerente e racional. Pois com essa atitude, sempre na eventual circunstância a 

que lhe venha ser forçado a manipular resultados de interesse de terceiros ou 

mesmo de fácil oportunidade de melhora econômica de interesse pessoal, irá 

acarretar em punidade a sua pessoa. 

As penalidades aplicadas ao contador, de acordo com o código de ética 

profissional contábil, são baseadas em multas, advertências e até na perda do 

registro contábil; e ainda ser julgado criminalmente em ação penal. 

É de grande importância que o profissional contábil, seja visto com outra visão 

por parte das organizações e pelo conselho de sua classe. Esse fato se deve a 

grande competência que pode ser representada no ato de suas atividades e na 

confiabilidade que pode ser transmitida com uma boa gestão de informações. 

Por ser um assunto bem complexo não pode ser esgotado somente nesta 

reflexão, mas é de suma importância para o indivíduo, seja ele contabilista ou não, 

pois a convivência em sociedade precisa ser mantida, tornando necessário um 

comportamento harmonioso e sincero entre as pessoas dentro de um nível mínimo 

de consenso com a sociedade a despeito do rol de crenças e valores de cada 

pessoa individualmente. 

O perfil de contador deve ser visto perante o conselho de uma empresa, como 

fonte de recursos a serem explorados e adquiridos para obtenção de resultados com 

margem de segurança. Sua importância é vital para a organização, controle e 

identificação de problemas a serem resolvidos. 
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