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Desenvolvimento da percepção sobre Ética Profission al entre estudantes de Contabilidade  
(Antonia Rosane Nascimento da Silva e Sandra Maria Aguiar de Figueiredo) 

 

A globalização evidenciou a necessidade de que seja repensado, numa perspectiva mais ampla, o 

comportamento moral dos indivíduos. O estudo da Ética está ligado ao estudo do comportamento humano 

na sociedade. Este trabalho trata do desenvolvimento e da percepção da consciência ética entre estudantes 

de Contabilidade. Como pressuposto orientador do estudo estabeleceu-se que os alunos de um curso de 

graduação consolidam sua percepção sobre Ética Profissional à medida que o curso avança em seu 

desenvolvimento. O objetivo geral deste estudo é identificar como está sendo desenvolvida a percepção dos 

alunos do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Christus sobre Ética Profissional. A metodologia 

utilizada para o estudo, quanto aos objetivos, baseia-se numa pesquisa descritiva; quanto aos 

procedimentos de coleta, utilizou-se da pesquisa bibliográfica e da pesquisa de levantamento survey; para 

análise dos dados, foi utilizada a abordagem quantitativa para tabulação dos resultados e, ao analisá-los, 

escolheu-se a abordagem qualitativa. As conclusões reveladas pela pesquisa levam a crer que os alunos, 

ao avançarem nos estudos, vão ampliando a percepção sobre Ética. O que vem confirmar os aspectos 

positivos do curso, que se propõe, em seu projeto pedagógico, cuidar para que os conhecimentos aqui 

desenvolvidos estejam em conformidade com a Ética. 

 

Segregações patrimoniais em fundos de pensão   

(Luciano Fazio) 
 

Nos últimos anos, nos planos de benefícios de natureza previdenciária, administrados pelos fundos de 

pensão, foi permitido que o participante se desligasse do plano a que estivesse vinculado e fosse 

transferido para um outro plano de benefícios, levando consigo parte do patrimônio do plano de origem. 

Essas situações requerem a definição de critérios e procedimentos de individualização do patrimônio do 

plano de origem. Com efeito, ao participante que optar pela transferência para um outro plano deve ser 

garantido exatamente o que lhe é devido, evitando tratamentos que o prejudiquem ou o beneficiem em 

relação aos demais participantes do plano de origem. No entanto, o sistema de previdência complementar 

não definiu regras gerais para essas situações de segregação patrimonial, existindo práticas diferenciadas 

e, por vezes, inadequadas. O presente artigo analisa o problema em questão e formula uma proposta de 

critérios e procedimentos a serem seguidos. 

 

A competência profissional de peritos-contadores no  desenvolvimento da prova pericial contábil no 

âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios   

(Idalberto José das Neves Júnior e Cristiane Pereira Brito) 
 

A Perícia Contábil é o conjunto de procedimentos técnicos que tem por finalidade a emissão de laudos 

sobre questões contábeis, mediante exame, vistoria e indagação. O contador, na função de perito-contador 

ou assistente, deve manter adequado nível de competência profissional. Competência é o exercício do 

conhecimento de forma adequada e persistente em um trabalho ou profissão. Dentro desse contexto, o 

objetivo deste artigo constituiu em verificar a competência profissional nos trabalhos desenvolvidos pelos 

peritos-contadores por meio de uma pesquisa de campo na visão daqueles que utilizam os seus serviços: 

os procuradores do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Os resultados obtidos 

revelam que os peritos-contadores apresentam a prova pericial com um grau elevado de competência 



profissional em diversos aspectos, entre eles, laudos apresentados de forma técnica, científica e 

fundamentada e desenvolvimento de forma lógica e correta. 

 
Custo da prestação de serviços contábeis 

(Carmem Haab Lutte Cavalcante e Catiane da Silva) 
 

O objetivo do estudo consistiu na determinação dos custos nos serviços contábeis prestados para as 

empresas clientes do escritório Sucesso Contabilidade Assessoria de Mondaí (SC). Para tanto, utilizou-se a 

pesquisa documental quando da obtenção dos dados na empresa pesquisada e também a pesquisa 

bibliográfica. Sabe-se que o conhecimento dos custos é de grande importância para o controle e o auxílio 

na tomada de decisões. O estudo também se faz relevante, considerando que a empresa analisada não 

possuía controle de seus custos. O estudo teve como amostra dez empresas clientes do escritório em 

questão, tendo como base o mês de julho de 2006. Como principal resultado, obteve-se o custo da 

prestação de serviços para a amostra. A partir do custo encontrado, calculou-se o preço de venda, com uma 

margem de lucro sugerida pela empresa. Comparando-se o preço de venda encontrado com o praticado, 

verificaram-se diferenças em todos os itens, sendo que, na maioria, o preço praticado é menor do que o 

calculado. Como limitação do estudo, pode-se citar o uso do custeio por absorção, que pode trazer alguma 

arbitrariedade pelo tratamento dos custos indiretos. Foi usado um nome fantasia para a empresa analisada 

e para os clientes da mesma. 

 

Um estudo da imagem do contador no município de Ita piranga-SC   

(Carmem Haab Lutte Cavalcante e Leondeide Erhart Reckziegel) 
 

O estudo teve como objetivo avaliar a satisfação das empresas com relação ao trabalho dos contadores e 

identificar a imagem do contador na sociedade do município de Itapiranga-SC. Para isso utilizou-se da 

pesquisa bibliográfica e da pesquisa de campo, em que se aplicou um questionário às empresas de 

Itapiranga-SC. A pesquisa foi aplicada a uma amostra de trinta empresas de ramos diversos e seis 

escritórios contábeis do município citado. O estudo se faz relevante na medida em que a contabilidade tem 

um importante papel no desenvolvimento das empresas. A contabilidade, que antes tinha ênfase na função 

de guarda-livros, passou a exercer um papel importante no auxílio à tomada de decisões dos gestores e ao 

controle nas empresas. Diante disso,  é importante conhecer a imagem que as empresas têm desse 

importante profissional da área contábil, possibilitando melhorias. Concluindo o estudo, percebeu-se que a 

maioria dos usuários dos serviços contábeis está satisfeita com o trabalho prestado pelos contadores de 

Itapiranga e os considera profissionais que assessoram a empresa. 


