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RESUMO

Este trabalho tem como temática tratar de uma questão relevante no universo da gestão – a ética como instrumento para a tomada de decisão. O 
desafio do profissional contábil em exercer um elevado padrão ético e aplicá-lo a gestão de tomada de decisão afim de não atender somente aos 
interesses da organização e sim ao bem estar coletivo. O tema é atual à medida no qual a contabilidade se faz cada vez mais presente no mercado 
e nas organizações exigindo do profissional contábil um padrão ético cada vez mais elevado. E aqui entra a questão central do trabalho - o 
problema de pesquisa: Qual a importância do código de ética contábil na gestão de tomada de decisões? A hipótese é de que a contabilidade e o 
código de ética contábil exerça grande importância na gestão de tomada de decisões – mas a resposta definitiva apenas a pesquisa irá 
demonstrar. A metodologia utilizada neste trabalho é o questionário fechado, são portanto, vinte e três perguntas. A contribuição da pesquisa é 
de identificar se o profissional contábil que atua nos escritórios de contabilidade possui um padrão ético na gestão de tomada de decisões que 
atenda a demanda de mercado e, a partir daí, estabelecer novas propostas de ações para que o profissional possa atender da melhor forma 
possível o interesse das organizações pautado no padrão ético. O resultado demonstrou que a questão ética é posicionada de forma diferente do 
que se percebia no final dos anos de 1990. Agora é prioridade - e isto é tanto pela necessidade de se efetivar novos contratos quanto para 
demonstrar uma nova forma de relacionamento com o cliente. É o que muitos contadores - 100% dizem: é um caminho sem volta. O trabalho em 
termos quantitativos demonstrou o quanto a questão ética pode ser quantificada em uma região periférica. Mais ainda: pode ser precificada -
tendo em vista que os consumidores identificam quando um profissional está tomando decisão dentro de uma realidade de ética e de respeito às 
regras complexas do mundo dos negócios.
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