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Resumo 

Em linha com a convergência internacional da contabilidade, o Brasil adotou desde 2010 

as normas internacionais International Financial Reporting Standards (IFRS), buscando 

uma maior comparabilidade das demonstrações financeiras e melhorar a qualidade da 

informação representada nos relatórios contábil-financeiros. No entanto, uma condição 

para que a adoção do padrão IFRS impacte de maneira positiva o ambiente informacional 

no Brasil é que os profissionais envolvidos na preparação, verificação e análise das 

informações contábeis possuam conhecimento suficiente das IFRS e suas aplicações. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é identificar qual o grau de capacitação do 

profissional de contabilidade recém graduado no Brasil em relação às IFRS. Para isso, foi 

efetuada uma comparação entre o exame de suficiência promovido pelo Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC), como requisito para a obtenção inicial do registro profissional 

de contador no Brasil e o exame de nível fundamental da Association of Chartered 

Certified Accountants (ACCA), uma das mais reconhecidas certificadoras internacionais 

na área contábil que adota as IFRS. Foi efetuado um estudo documental dos exames, 

comparando a estrutura dos exames, conteúdo, quantidade de questões e grau de acerto 

dos candidatos. Os resultados indicaram que o exame do CFC avalia de maneira mais 

superficial o conhecimento, aplicando poucas questões sobre cada tema, e apresenta uma 

prova muito mais voltada à aplicação de regras do que a suas implicações na análise dos 

relatórios. Apesar da dificuldade em se efetuar essa comparação, foi possível observar 

que os candidatos do exame ACCA apresentavam-se mais bem preparados, atingindo 

melhores resultados. Por fim, foi possível concluir que o grau de capacitação do 

profissional no Brasil ainda é inferior ao do profissional candidato à qualificação da 

ACCA.  Assim, este trabalho contribui para identificar oportunidades de melhoria no 

exame do CFC e no ensino da contabilidade no Brasil, principalmente via priorização do 

desenvolvimento de capacidades interpretativas, analíticas e críticas, ao invés da mera 

replicação de regras e leis e via ampliação da abrangência do exame. 

 

Palavras-chave: IFRS, Educação, Capacitação, exame CFC, ACCA  
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Abstract 

Following the international trending of accounting convergence, since 2010 Brazil has 

adopted the International Financial Reporting Standards (IFRS), seeking greater 

compatibility of financial statements and improving the quality of information reported 

in the financial reports. However, a condition for the adoption of IFRS to positively 

impact the informational environment in Brazil is that professional involved in the 

preparation, verification and analysis of accounting information have sufficient 

knowledge of IFRS and their applications. In this context, the objective of this paper is to 

identify the degree of capacitation of the newly graduated accountant professional in 

Brazil regarding IFRSs. In order to it, a comparison was made between the sufficiency 

exam promoted by the Federal Accounting Council (CFC), as a requirement for the initial 

obtaining of professional accountant registration in Brazil and the foundation level exam 

of the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), one of the most 

recognized international certifiers in the accounting area that adopts IFRS. A 

documentary study of the exams was performed, comparing the exam structure, content, 

number of questions and degree of correctness of the candidates. The results indicated 

that the CFC exam assesses knowledge more superficially, applying few questions on 

each topic, and provides much more evidence for rule enforcement than its implications 

for report analysis. Despite the difficulty in making this comparison, it was observed that 

the ACCA candidates were better prepared, achieving better results. Finally, it was 

concluded that the professional qualification level in Brazil is still lower than the 

professional candidate for ACCA qualification. Thus, this work contributes to identify 

opportunities for improvement in the examination of the CFC and in the teaching of 

accounting in Brazil, mainly by prioritizing the development of interpretive, analytical 

and critical skills, instead of merely replicating rules and laws and expanding the scope 

of the program. exam. 

Keywords: IFRS, Education, Capacitation, Certification, CFC exam 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contextualização do Problema 

A globalização e a demanda dos stakeholders por uma informação confiável, 

comparável e de qualidade nos relatórios financeiros resultou na criação das normas 

internacionais de contabilidade - International Financial Report Standards (IFRS), 

padronizando entendimentos, processos e aplicações das normas contábeis. Atualmente 

o padrão IFRS, vigora em sua totalidade ou na sua maior parte em 144 jurisdições ao 

redor do mundo (IFRS, 2019).  

Na maioria dos países a adoção das IFRS gerou uma ruptura em relação ao padrão 

oficial. Segundo Tan, Chatterjee e Bolt (2014) a adoção das IFRS representou uma 

mudança de modelo, antes baseado em regras e leis, e agora passando a exigir do 

profissional contábil um conhecimento de finanças, macro e microeconomia, além de 

senso crítico e analítico. Essa mudança também alterou a função deste profissional, antes 

com uma postura mais informativa e, agora, possuindo uma posição mais ativa e 

influenciadora na empresa.  

O Brasil pertence ao grupo de países que adotaram as IFRS em sua maioria, num 

processo que teve início a partir da lei 11.638/07(vigente após 1 de janeiro de 2008), a 

qual estabeleceu que as normas contábeis das companhias abertas e demais empresas de 

grande porte convergissem para as IFRS na divulgação de seus relatórios de propósitos 

gerais. O processo de transição para as IFRS no Brasil ocorreu duas fases: uma primeira 

fase híbrida, vigente nos exercícios de 2008 e 2009, em que foram adotadas apenas 

algumas normas, e uma fase de adoção completa das IFRS, a partir do exercício de 2010. 

A repentina adoção outorgada por força de lei, surpreendeu os profissionais do 

mercado e educadores. No caso dos profissionais, houve um período de transição até 

2010; porém, no caso dos educadores, houve a necessidade de se trabalhar às pressas em 

um novo modelo educacional. Como ressaltado por Carvalho e Salotti (2013), a 

implementação dessa mudança levou os profissionais e educadores a enfrentarem uma 

grande dificuldade, pelo fato de o Brasil possuir um modelo contábil conservador, o qual 

se baseava em atividades de aplicação de leis e cumprimento de regras com a finalidade 

de recolhimento de impostos, baseado no modelo code law, enquanto  as IFRS se 
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baseavam no modelo common law, que pressupõe o estabelecimento de princípios 

norteadores e demanda um elevado grau de julgamento profissional. 

Mesmo logo após ter se completado o processo de adoção em 2010, já se 

conseguia observar benefícios provindos dessa adoção através de estudos como o de Gilio 

(2011), Carpes Dani e Beuren (2014) e Araújo (2015), os quais demonstraram 

empiricamente que a adoção das IFRS no Brasil proporcionou melhora na qualidade da 

informação entre os usuários externos e internos, reduzindo a assimetria existente entre 

eles e melhorando a qualidade e confiabilidade dos relatórios financeiros. No entanto, 

Araújo (2015) identificou como um dos pilares para que a aplicação e os benefícios 

provindos da adoção das IFRS surtissem efeito, o aprendizado organizacional 

(capacidade cognitiva de aprender e reter conhecimento). Embora o aprendizado 

organizacional não se limite à capacitação do profissional, há uma ligação direta entre a 

capacitação do profissional envolvido na elaboração e interpretação das informações 

contábil-financeiras a serem registradas nos relatórios financeiros e gerenciais e a 

qualidade das informações divulgadas. 

 

O aprendizado possui diversas maneiras e formas de ser avaliado, sendo a mais 

tradicional através de exames. Com isso em vista, identificamos em âmbito internacional 

a Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), uma das mais respeitadas 

associações contábeis no mundo, que certifica os profissionais de contabilidade através 

da aplicação de exames quanto à conformidade do entendimento do candidato em relação 

às IFRS. No Brasil, uma das formas de avaliação é o exame do Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), estabelecido pela lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, em seu 

artigo 76º, que tem como finalidade a certificação e nivelamento do conhecimento exigido 

do profissional contábil para exercício de suas funções de acordo com as normas vigentes.  

Uma vez identificados exames que mensuram a capacitação dos profissionais 

contábeis quanto às IFRS e levando em conta o posto pela pesquisa de Araújo (2015) 

sobre o aprendizado organizacional, propõe-se a seguinte pergunta de pesquisa: qual o 

grau de capacitação do profissional de contabilidade recém graduado no Brasil em 

relação às IFRS?  
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1.2. Objetivos  

Visando responder à questão de pesquisa levantada, este trabalho possui como 

objetivo geral identificar o grau de capacitação nas IFRS do profissional de contabilidade 

recém graduado no Brasil a partir da comparação entre o exame aplicado para obtenção 

do registro profissional pelo CFC e o exame de qualificação da certificadora internacional 

ACCA.  

Para isso, este trabalho traçou os seguintes objetivos específicos: 

• Identificar no exame de suficiência do CFC quais questões abordam as 

IFRS; 

• Comparar a estrutura dos exames do CFC e da ACCA, bem como o nível 

de capacitação exigido pelos dois exames; 

• Comparar o nível de desempenho do profissional contábil entre o exame 

de suficiência do CFC e de qualificação da ACCA. 

 

1.3. Justificativa e Estrutura 

Após a adoção das IFRS no Brasil, podemos observar a evolução trazida pela 

adoção dessas, confirmada em estudos como os de Gilio (2011), Carpes Dani e Beuren 

(2014) e Araújo (2015), que demonstraram uma melhora nas informações apresentadas 

nos relatórios financeiros. 

No entanto, no decorrer de sua história, a contabilidade do Brasil sofreu uma 

grande influência de leis e regras fiscais, num modelo conhecido como code law como 

ressaltado por vários autores (Souza, 2009; Santos & Calixto, 2010; Santos, Cia, & Cia,  

2011; Lopes, 2011; e Carvalho & Salotti, 2013). Isso influenciou diretamente na 

aplicação dessas novas normas, que pressupõem uma contabilidade baseada em 

princípios, julgamentos e análises críticas, envolvendo a necessidade de conhecimentos 

mais abrangentes, como finanças e entendimentos micro e macroeconômicos (Tan et al., 

2014). 

Diversos estudos efetuados durante e após a transição para as novas normas 

abordam a necessidade de preparação educacional e adaptação do curriculum ministrado 

na educação contábil em decorrência da adoção das IFRS em vários países, como no 
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Brasil (Souza, 2009; Santos & Calixto, 2010; Lopes, 2011), na Austrália (Jackling, 

Howieson, & Natoli, 2012),  nos Estados Unidos (Tan et al., 2014), no Canadá (Hilton & 

Johnstone, 2013), na Bósnia e Herzegovina (Öztürk & Ergun, 2012), na África do Sul 

(Coetzee & Schmulian, 2013), no Reino Unido (Stoner & Sangster, 2013) e na França 

(Bonnier, Demerens, Hossfeld, & Le Manh, 2013). 

No Brasil, Araújo (2015) conclui em sua pesquisa haver uma grande relação entre 

os benefícios vindos da adoção das normas internacionais nos relatórios financeiros e o 

aprendizado organizacional, justificando, assim, a necessidade de estudos que possam  

avaliar como estamos formando nossos futuros profissionais e se os mesmos quando 

concluem sua graduação saem capacitados com o conhecimento básico para aplicação 

das IFRSs no ambiente profissional.  

Este trabalho está estruturado nas seguintes cinco seções, incluindo esta 

Introdução. Na seção 2 é realizada uma revisão da literatura, subdividida em duas 

subseções, a subseção 2.1 A adoção das IFRS no Brasil, na qual é apresentado o processo 

de adoção das normas internacionais no Brasil, levantando as dificuldades e aspectos que 

influenciaram e impactaram esse processo, e a subseção 2.2 Exames do CFC e do ACCA, 

na qual se descreve como funcionam os exames de certificação analisados  neste trabalho. 

Na seção 3. Metodologia, se descreve a metodologia utilizada para execução do trabalho, 

identificando as origens das informações e os critérios adotados para mensuração e 

classificação dos dados. Por fim, na seção 4. Resultados e discussão, são apresentadas as 

principais diferenças identificadas nas performances dos candidatos dos exames do CFC 

e do ACCA, bem como a diferenciação de estrutura existente entre eles na abordagem 

das IFRS. 

Os resultados indicaram que o exame do CFC avalia de maneira mais superficial 

o conhecimento das IFRS, aplicando poucas questões sobre cada tema, e apresenta uma 

prova muito mais voltada à aplicação de regras do que a suas implicações na análise dos 

relatórios. Também foi possível observar que os candidatos ao exame ACCA 

apresentavam-se mais bem preparados, atingindo melhores resultados. Por fim, foi 

possível concluir que o grau de capacitação do profissional no Brasil ainda é inferior ao 

do profissional candidato à qualificação da ACCA. Assim, este trabalho contribui para 

identificar oportunidades de melhoria no exame do CFC e no ensino da contabilidade no 

Brasil, principalmente via priorização do desenvolvimento de capacidades interpretativas, 
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analíticas e críticas, ao invés da mera replicação de regras e leis e via ampliação da 

abrangência do exame. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Esta seção está estruturada em duas subseções. Na primeira subseção, o processo 

de adoção das IFRS no Brasil é descrito suscintamente, sendo analisadas, a seguir, as 

principais diferenças socioculturais e institucionais entre os sistemas contábeis brasileiro 

e internacional e, por fim, abordadas as questões educacionais relativas ao processo de 

convergência. Para possibilitar o entendimento geral dos dois sistemas de exames a serem 

comparados neste trabalho, a segunda subseção é dedicada à apresentação do exame de 

suficiência aplicado pelo CFC como requisito para o registro profissional e à 

caracterização dos exames equivalentes da ACCA.  

 

2.1. Adoção do padrão IFRS no Brasil e Impacto na Formação Profissional 

2.1.1. A adoção das IFRS no Brasil 

 

A adoção do padrão IFRS no Brasil iniciou sua obrigatoriedade no processo de 

convergência com a lei 11.638 de dezembro de 2007, cuja validade teve início a partir de 

1 de janeiro de 2008, a qual alterou dispositivos da lei 6.404/76, que dispõe sobre as 

sociedades por Ações, e estendeu sua abrangência às demais empresas de grande porte, 

detentoras de um ativo superior a 240 milhões de reais ou receita bruta superior a 300 

milhões de reais. No entanto, em julho de 2007 a CVM já havia emitido a instrução nº 

457 dispondo sobre a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras 

consolidadas de companhias de capital aberto com base no padrão contábil internacional 

emitido pelo International Accounting Standards Board – IASB, a partir do exercício de 

2010. No entanto, a CVM, com a instrução nº565, optou por uma adoção gradativa do 

padrão internacional no Brasil, sendo dividida em duas fases: uma primeira fase de 

adoção parcial das IFRS, com a adoção de algumas normas já para os exercício 2008 e 

2009, e a segunda fase, com a convergência integral para o padrão IFRS, a partir do 

exercício de 2010. 
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Uma das preocupações principais no processo de convergência da contabilidade 

brasileira para o padrão internacional era a necessidade de se compatibilizar a adoção do 

padrão internacional para fins de divulgação das informações contábil-financeiras de 

propósito geral, com a manutenção da competência nacional na determinação das normas 

de apuração do lucro para fins fiscais. Visando antecipar uma possível barreira na 

aceitação das normas internacionais, foi emitida uma medida provisória (MP 449/08, 

convertida na lei 11.941/09) que estabeleceu um regime tributário transitório para garantir 

que as novas regras não tivessem efeitos tributários imediatos, permitindo que as 

empresas utilizassem durante o período de transição as mesmas regras tributárias 

existentes até 31 de dezembro de 2007. Em 2014, a lei 12.973/14 estabeleceu o conjunto 

de critérios e ajustes a serem adotados para fins fiscais a partir das normas brasileiras de 

contabilidade em conformidade com as IFRS. 

 

2.1.2. Diferenças socioculturais entre o padrão IFRS e a tradição contábil brasileira 

 

No final do século XX, a existência de relatórios contábeis de uma mesma 

empresa elaborados segundo padrões contábeis diversos, proporcionada pela listagem de 

empresas em bolsas de outros países induziu vários estudiosos a examinar as razões 

socioculturais para a diversidade entre os padrões contábeis dos países, que levou à 

classificação em dois grandes modelos: os países de influência anglo-americana e os de 

influência euro continental (Gray, 1980, 1988; Zarzeski, 1996; Nobes, 1998; Jaggi & 

Low, 2000; Hope, 2003; Ding, Jeanjean, & Sotolowy, 2005; Nobes & Parker, 2006; 

Radebaugh, Gray, & Black,  2006). A diferença entre esses dois grandes grupos de 

sistemas contábeis foi assim sintetizada por Santos e Calixto (2010, p. 3-4): 

Os países de influência anglo-americana enfatizam o direito consuetudinário (common law); 

a ética individual do mérito; o Estado pouco invasivo; o mercado de capitais sólido; a 

profissão contábil reconhecida e atuante; e demonstrações contábeis com foco nos 

investidores. Já o modelo euro continental (Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália, 

Japão, países da América do Sul) ressalta o direito formalista (code law); o corporativismo; 

maior interferência do Estado na contabilidade com objetivos fiscais; a profissão contábil 

pouco reconhecida; a predominância de financiamento bancário ou familiar sobre o mercado 

de capitais; e demonstrações contábeis voltadas mais para credores e fisco (ver também 

Niyama (2005).  
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No contexto da convergência global da contabilidade para um padrão único, as 

IFRS, reconhecido internacionalmente, Ball (2006, p. 6) alerta que  

The notion that uniform standards alone will produce uniform financial reporting seems 

naïve, if only because it ignores deep-rooted political and economic factors that influence 

the incentives of financial statements preparers and that inevitably shape actual financial 

reporting practice.1 

Mostrando grande preocupação com o processo de convergência para as IFRS no 

Brasil, no início desse processo, Souza (2009) buscou antecipar os efeitos da adoção das 

IFRS, de forte influência inglesa, após séculos de vigência da tradição contábil brasileira, 

influenciada pelo modelo euro continental, fortemente formalista e focada em aspectos 

ficais, identificando barreiras à plena implementação das IFRS no Brasil. A partir de 

entrevistas em profundidade a profissionais considerados influentes, proeminentes e/ou 

bem informados na comunidade contábil na época, identificou que, na percepção dos 

entrevistados: 

as principais barreiras a serem superadas para a adoção das IFRS no Brasil são: a) a influência 

da legislação fiscal; b) a transição de um sistema baseado em regras para outro baseado em 

princípios e, portanto, mais subjetivo e c) a qualificação da mão de obra. No que se refere a 

esta última, observa-se que o novo contador deverá ter um perfil mais executivo, participando 

ativamente das decisões da empresa, avaliando, julgando e decidindo. Deverá também 

mostrar-se disponível   para   uma   aprendizagem   contínua, adaptando-se   a   novas 

situações, aprimorando seus conhecimentos sobre finanças, economia e buscando 

compreender o negócio da companhia como um todo. (Souza, 2009, p. 6) 

As transformações profissionais necessárias para a convergência para as IFRS 

geraram grande preocupação no ambiente corporativo, já que mudaram conceitos e 

entendimentos contábeis que vinham sendo praticados por décadas no país. Dentre as 

principais mudanças, destaca-se a introdução do princípio da primazia da essência sobre 

a forma no reconhecimento contábil. Um de seus reflexos se deu sobre o reconhecimento 

da receita: antes a receita era reconhecida na data de transação fiscal ou financeira; com 

 
1 A percepção de que a uniformidade dos padrões sozinha irá produzir uniformidade nos 
relatórios financeiros, parece no mínimo ingênua, porque ignora os fatores políticos e 
econômicos profundamente enraizados que influenciam os incentivos dos preparadores das 
demonstrações financeiras e que inevitavelmente moldam as práticas reais dos relatórios 
financeiros. (Tradução livre) 
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as IFRS, passou a ser necessário considerar as entregas ou cumprimentos de obrigações 

ou deveres devidos ou recebidos do prestador, alterando, assim, o momento de 

contabilização e o tempo que um direito ou dever levava para sua conversão em receita 

ou despesa dentro de sua demonstração de resultado. 

As dificuldades encontradas no processo de convergência no Brasil podem 

explicar deficiências na aplicação das IFRS verificadas por alguns estudos, como o de 

Santos, Ponte e Mapurunga (2014), que encontraram baixos níveis de conformidade das 

empresas brasileiras com a divulgação requerida pelas IFRS, e o de Nakao e Gray (2018), 

cujo estudo evidencia que empresas com níveis limitados de monitoramento pelo 

mercado de ações não tiveram um aumento na qualidade da informação nos períodos 

iniciais de adoção das IFRS, continuando a exibir uma conformidade com as normas 

tributárias. 

Estudos realizados em diversos países demonstraram que existiram dificuldades 

no processo de convergência para as normas internacionais de contabilidade (p. ex.., 

Lorinc, 2012 no Canadá; Bonnier, Demerens, Hossfeld, & Le Manh, 2013 na França; 

Grabinski, Kedzior, & Krasodomska, 2014 na Polônia; e Jindrichovska, Kubickova,  & 

Kocmanova, 2014 na República Tcheca). Dentre os países que adotaram as normas 

internacionais, foi retratado que na Polônia a dificuldade com os alinhamentos entre as 

normas foi baixa, devido à proximidade entre as normas, sofrendo impactos pequenos na 

adoção. Porém, na França e no Brasil, devido à grande diferença entre as normas locais 

em relação às IFRS, houve uma grande dificuldade na aderência às mudanças, tendo como 

principal fator a divergência entre as regras fiscais e contábeis dos países, como trazem 

os estudos de Bonnier et al. (2013) na França e Santos e Calixto (2010) no Brasil.  Na 

República Tcheca, a questão fiscal do país era tal que as empresas não se viam dispostas 

a fazer a transição das regras. Já no Canadá, uma das barreiras encontradas decorreu de 

diferentes entendimentos contábeis, como no ativo disponível para venda, o qual passou 

a ser avaliado por valor de mercado e não por valor histórico.  

Apesar de entendimentos diferentes e processos diferentes, esses estudos 

identificaram vantagens ao adotar o padrão IFRS. Na França, por exemplo, identificou-

se o fato de proporcionar maior possibilidade de empregabilidade dos profissionais. Nos 

demais países, a questão mais abordada foi, além do aumento da qualidade da informação 
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financeira, a maior facilidade de comunicação e entendimento para comparação e análises 

das informações contidas nos relatórios financeiros.  

 

2.1.3. Impacto da adoção das IFRS na formação profissional  

 

A participação do profissional e a qualificação da mão de obra são um dos pontos 

que mais se destacam em trabalhos que abordam a adoção das IFRS ao redor do mundo, 

abrangendo estudos que abordam tanto países de tradição commom law, como  os Estados 

Unidos (Tan et. al., 2014),  Canadá (Hilton & Johnstone, 2013),  e Reino Unido (Stoner 

& Sangster, 2013), como países de tradição code law, como França (Bonnier et. al., 2013),  

China (Nie, Collins & Wang, 2013),  e Rússia (Vysotskaya & Prokofieva, 2013).  

Destaca-se em todos esses estudos sobre países de tradição code law que a principal 

mudança de característica do profissional contábil é a mudança de uma postura mais 

passiva para uma postura mais ativa, agregando à sua funcionalidade a interpretação, 

função analítica e crítica sobre os acontecimentos e conhecimentos de finanças, micro e 

macroeconomia, o que, por consequência, exige uma adequação do curiculum acadêmico 

dos países.  

Bonnier et al. (2013) trataram das mudanças no ensino da contabilidade após a 

adoção das IFRS na França. Como – de forma semelhante ao Brasil - a contabilidade da 

França era baseada em normas, enquanto as IFRS são baseadas em princípios, a adoção 

das IFRS modificou os objetivos de aprendizagem, as estratégias de ensino e os métodos 

de avaliação na França. O ensino da contabilidade mudou de uma abordagem orientada a 

registros (bookkeeping-oriented approach) para uma abordagem na qual os estudantes 

têm que definir e analisar várias transações diante da estrutura conceitual, utilizando 

conceitos econômicos e financeiros mais abrangentes. Eles tiveram que modificar o 

comportamento do estudante, de uma atitude de aprendizagem de meramente repetir 

respostas, para uma atitude de encontrar respostas, o que implica um melhor 

desenvolvimento de suas habilidades analíticas, de síntese e de julgamento. Além disso, 

o material de aula teve que ser ajustado para melhor refletir a realidade complexa e para 

permitir aos estudantes fazerem julgamentos.  

Na mesma linha, Nie et al. (2013) também destacam a necessidade de os 

professores chineses garantirem que os profissionais melhorem sua habilidade de tomar 
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decisões e de aplicar julgamentos na implementação das IFRS, já que a eliminação de um 

guia detalhado de implementação normalmente deixa os profissionais desconfortáveis 

com as novas normas. 

Vysotskaya e Prokofieva (2013) abordam as dificuldades de se ensinar as IFRS na 

Rússia, agravadas pelo fato de que apenas recentemente o país ter empreendido grandes 

mudanças para fazer a transição de uma economia centralmente planejada para uma 

economia aberta baseada no mercado. Outra dificuldade central é que a contabilidade não 

é reconhecida como uma disciplina separada na Rússia, continuando a ser ensinada como 

parte da economia. Assim, para além de um problema de mudança na educação contábil 

e encorajar o desenvolvimento de recursos educacionais, as mudanças na Rússia 

envolvem também tentativas de promover o desenvolvimento da profissão contábil, com 

passos claramente identificados na carreira.   

A literatura sobre a questão educacional na adoção das IFRS no Brasil é escassa, 

dificultando a pesquisa nesse campo. Nos estudos encontrados, ambos produzidos por 

professores da Universidade de São Paulo (USP), podem ser verificadas semelhanças em 

relação às mudanças, desafios e dificuldades documentadas pelos autores Lopes (2011) e 

Carvalho e Salotti (2013). 

Como relatam Lopes (2011) e Carvalho e Salotti (2013), o ensino das IFRS no 

Brasil enfrentou algumas barreiras. No momento anterior à adoção, o sistema contábil no 

país era baseado nas leis e regras fiscais, sendo o contador um documentador de eventos 

conforme o que era disposto em leis para fins fiscais. Porém, os conceitos e premissas 

dispostos nas IFRS exigiam do profissional muito mais do que isso: reivindicavam por 

um profissional que tivesse uma visão abrangente sobre os impactos de suas informações, 

efetuasse de maneira crítica análises econômica e empresarial quanto à coerência dos 

valores e maneiras como os eventos são contabilizados, desta maneira, mudando 

completamente a função e relevância desse profissional em uma empresa. 

Carvalho e Salotti (2013) relatam que a preparação por parte dos educadores frente 

às mudanças iminentes provindas da conversão das normas foi inexistente; o que 

aconteceu foram mobilizações de universidades, criando grupos de mestres e doutores 

que desenvolveram materiais, disseminando o conhecimento das IFRS através de um 

programa desenvolvido pela USP. Também na universidade houve a mudança na grade 
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curricular, com a inclusão dos conceitos fundamentais das IFRS, como os conceitos de 

primazia da essência sobre a forma, valor justo, objetividade e relevância. Nesse mesmo 

processo, foram incluídas na prática educacional metodologias como casos de ensino e 

visitas a empresas, levando os alunos a conhecerem empresas que já haviam adotado as 

IFRS como relatório de divulgação oficial. Os alunos e profissionais com experiência de 

mercado, que tinham sido doutrinados pelo velho modelo contábil, apresentavam grande 

resistência e dificuldade para assimilação do conteúdo novo, solicitando aos educadores 

uma explicação ou um paralelo de como os conceitos fiscais e as IFRS conversavam. 

Contrastando a eles, os estudantes novos de graduação pareciam entender o conteúdo com 

uma certa facilidade, questionando o porquê de essas regras contábeis não serem 

interpretadas antes por essa perspectiva econômica e crítica sobre as informações 

documentadas na contabilidade.  

Carvalho e Salotti (2013) finalizam seu estudo destacando que a educação foi um 

grande desafio, pois foi efetuada de maneira rápida e em concomitância com as mudanças 

na legislação. O processo ocorreu no curso de dois anos, quando as normas ainda não 

haviam sido totalmente traduzidas, existindo apenas 15 normas traduzidas e 

transformadas em pronunciamento do CPC até o ano de 2010.  O fato de as normas serem 

elaboradas pelo IASB originalmente em inglês e não possuírem relação com as normas 

fiscais vigentes, dificultava o entendimento e o ensino, uma vez que era necessário 

estabelecer um paralelo entre as regras fiscais e as IFRS, exigindo dos docentes um 

conhecimento muito apurado dos dois tipos de contabilidade para estabelecer esta ponte 

e explicar como ambos os sistemas funcionavam, destacando suas diferenças e 

semelhanças. 

 

2.2.  Os Exames do CFC e da ACCA 

2.2.1 O Exame do CFC  

 

No Brasil, para o exercício da profissão contábil é exigida a obtenção de carteira 

do profissional no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), conforme Decreto-lei nº 

9.295 (1946, capítulo II), a qual requer aprovação no exame de suficiência promovido 

pelo CFC, conforme Resolução CFC 1.486 de 2015.  



  

20 
 

O exame de suficiência do CFC, pré-requisito para a obtenção da certificação de 

profissional contábil, requer que o candidato seja graduado ou esteja cursando o último 

ano do curso de bacharelado em ciências contábeis em uma instituição reconhecida pelo 

ministério da educação. O exame requer um aproveitamento mínimo de 50% para a 

aprovação pelo CFC. 

Conforme edital do exame de suficiência nº 02/2018, o exame é composto por 50 

questões objetivas, envolvendo os seguintes  assuntos: contabilidade geral, contabilidade 

de custos, contabilidade aplicada ao setor público, contabilidade gerencial, controladoria, 

noções de direto e legislação aplicada, matemática financeira e estatística, teoria da 

contabilidade, legislação e ética profissional, princípios da contabilidade e normas 

brasileiras de contabilidade, auditoria contábil, perícia contábil e língua portuguesa 

aplicada. O exame tem duração de 4 horas e é realizado duas vezes por ano. 

 

2.2.2.  Exames da ACCA  

 

Sediada no Reino Unido, a ACCA é uma das mais reconhecidas certificadoras 

globais da qualificação de profissionais na área de Contabilidade e Finanças, com mais 

de 219.000 membros e 527.000 estudantes em 179 países, segundo website do ACCA 

(2020).  

A ACCA possui duas qualificações centrais abrangentes, a ACCA Qualification 

e a Foundations in Accountancy, recomendada para pessoas que não cumprem os 

requisitos para iniciar a ACCA Qualification.  

 

2.2.2.1 ACCA Qualification 

Os estudantes que cumprirem os requisitos mínimos para se inscrever na ACCA 

Qualification – no caso de brasileiros, estarem matriculados em uma universidade no 

nível de bacharelado (graduação) ou mestrado – precisarão obter aprovação nos 13 

exames a seguir, classificados em 3 níveis, bem como comprovar um mínimo de 3 anos 

de experiência na área e concluir o módulo de Ethics and Professional Skills para obter a 

certificação plena, ACCA Qualification:  
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i. Applied Knowledge (fundamental): composto pelas 3 provas mais básicas 

[Accountant in Business (AB); Management Accounting (MA) e Financial 

Accounting (FA)]; 

ii. Applied Skills (intermediário): composto por 6 provas de nível 

intermediário [Corporate and Business Law (LW); Performance 

Management (PM); Taxation (TX); Financial Reporting (FR); Audit and 

Assurance (AA); e Financial Management (FM)]; e  

iii. Strategic Professional (avançado): composto por 4 de um total de 6 provas 

de conteúdos mais avançados [Strategic Business Reporting (SBR); 

Strategic Business Leader (SBL); Advanced Financial Management (AFM); 

Advanced Performance Management (APM); Advanced Taxation (ATX); 

Advanced Audit and Assurance (AAA)]. 

Durante o processo de obtenção da certificação plena, a  ACCA Qualification, que 

que demanda em média 3 a 4 anos, os estudantes podem obter duas certificações 

intermediárias:  

1) o ACCA Diploma in Accounting and Business (RQF Level 4), conferido 

aos estudantes que concluírem as 3 provas do nível i (Applied Knowledge) 

acima mais o módulo Foundations in Professionalism ethics;  

2) o Advanced Diploma in Accounting and Business, conferido aos 

estudantes que concluírem as 9 provas dos níveis i e ii (Applied Knowledge 

e Applied Skills) acima mais o módulo Ethics and Professional Skills. 

3) a ACCA Qualification, a full qualification, conferida aos estudantes que 

concluírem as 13 provas indicadas acima mais o módulo de Ethics and 

Professional Skills e comprovarem um mínimo de 3 anos de experiência 

relevante na área. 

 

2.2.2.2 ACCA Foundation Levels Qualifications  

A pessoas que desejam obter uma certificação da ACCA, mas não preenchem os 

requisitos mínimos exigidos para se inscrever na ACCA Qualification, recomenda-se 

iniciar o processo obtendo certificados específicos de acesso livre, denominados 

individualmente Foundation Levels Qualifications e, em conjunto, Foundations in 
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Accounting, abrangendo 10 exames em 3 níveis progressivos de conhecimento em 

contabilidade financeira e gerencial, mais um nível técnico: (1) FA1 Recording Financial 

Transactions; (2) MA1 Management Information; (3) FA2 Maintaining Financial 

Records; (4) MA2 Managing Costs and Finance; (5) FAB Accountant in Business; (6) 

FFA Financial Accounting; (7) FMA Management Accounting; (8) FAU Foundations in 

Audit; (9) FFM Foundations in Financial Management; e (10) FTX Foundations in 

Taxation.  

Adicionalmente, para as provas dos Foundation Levels é possível obter 

certificações intermediárias ao longo do processo aos estudantes que tiverem sido 

aprovados nos exames a seguir, além de terem completado o módulo Foundations in 

Professionalism (Fip):  

(i) ACCA Diploma in Financial and Management Accounting (RQF Level 2), 

para aprovados nos exames FA1 e MA1;  

(ii) ACCA Diploma in Financial and Management Accounting (RQF Level 3), 

para aprovados nos exames FA2 e MA2; 

(iii) ACCA Diploma in Accounting and Business (RQF Level 4), para aprovados 

nos exames Accountant in Business (AB)/FAB, Management Accounting 

(MA)/FMA e Financial Accounting (FA)/FFA. Note-se que esse diploma 

RQF Level 4 é o mesmo obtido para os estudantes que tiverem concluído o 

nível fundamental Applied Knowledge da ACCA Qualification descrita 

anteriormente. 

(iv) Certified Accounting Technician (CAT), para aprovados nos 7 exames dos 

três níveis fundamentais acima, mais 2 dos 3 exames sobre conteúdos 

especialistas listados anteriormente (auditoria, finanças e tributação, 

respectivamente, FAU, FFM e FTX), além de terem concluído o módulo FiP 

e comprovado 12 meses de experiência relevante na área.  

 

Por se tratar de uma qualificação para a qual são avaliados conhecimentos 

necessários para a atuação do profissional da área contábil no nível mais básico, os 

exames do Fundamental Level da ACCA podem ser comparados ao exame do CRC, já 

que este último visa verificar se o candidato atingiu o nível mínimo de conhecimento 

necessário para obter a carteira de registro profissional e atuar como profissional contábil 

no Brasil. 
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 A Tabela 1 apresenta uma comparação entre o exame do CFC e os exames do 

Foundation Level da ACCA.  

 

Tabela 1:  

Comparação entre os Exames CFC e Foundation Level da ACCA 
 

Exames CFC ACCA Foundation level 

Pré-requisito Bacharel em Contabilidade NA 

Prerrogativas Necessário para exercício da 

profissão contábil 

Pré-requisito para iniciar a ACCA 

Qualification para estudantes que não 

atendem os requisitos mínimos (no caso 

de estudantes brasileiros, não estão 

matriculados em uma universidade no 

nível de graduação ou mestrado). 

Nível profissional  Junior Junior 

Conteúdo Auditoria Contábil; Perícia 

Contábil; Contabilidade Aplicada 

ao setor público; Contabilidade 

Geral; Contabilidade Gerencial; 

Contabilidade de Custos; 

Controladoria; Princípios da 

contabilidade e Normas Brasileiras 

de contabilidade; Teoria da 

contabilidade; Matemática 

Financeira e Estatística; Legislação 

e Ética profissional; Noções de 

Direito e Legislação Aplicada; 

Língua Portuguesa Aplicada 

Contabilização de transações financeiras; 

Gerenciamento de informações; 

Manutenção dos registros financeiros; 

Gerenciamento financeiro e de custos; 

Contabilidade nos negócios; 

Contabilidade financeira; Contabilidade 

gerencial; Fundamentos de auditoria; 

Fundamentos de gerenciamento 

financeiro; e Fundamentos de tributos 

Quantidade de provas 1 9 

Quantidade de questões 50 De 329 a 365*** 

Duração da(s) prova(s) 4 horas 2h por prova = 18 horas 

Níveis Único 3 Níveis 

Aceitação Brasil Global 

*** No exame do ACCA existe a obrigatoriedade de cumprir 2 entre 3 exames disponíveis Accountant in Business 

(52 questões), Foundation in Financial Management (16 questões) e Foundation in Taxation (19 questões). 

Fonte: Autor, com base nos dados disponíveis pelo ACCA e do CFC 

 

3. METODOLOGIA 

 

Este trabalho possui uma abordagem quanti-qualitativa, baseando-se em uma 

análise documental sobre dados publicamente disponibilizados pelas instituições 

certificadoras analisadas, CFC e ACCA. Na sua abordagem quantitativa, é efetuada uma 

análise comparativa da quantidade de questões e do número de acertos por tema e prova 

entre os exames CFC e ACCA; na sua abordagem qualitativa, é realizada uma avaliação 
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do conteúdo exigido para cada prova, classificando as questões do exame ACCA nos 

tipos de conteúdo exigidos no exame CFC, para possibilitar estabelecer uma maior 

comparabilidade entre esses exames. 

Conforme comentado (seção 2), a ACCA Qualification - a certificação completa 

da ACCA - é bem mais exigente em termos de conteúdo e pré-requisitos, tendo como 

exigência mínima 3 anos de experiência relevante em contabilidade ou finanças, além de 

bom nível de inglês. Já o exame do CFC é aplicado a bacharéis em contabilidade recém 

formados, sem a exigência de qualquer bagagem profissional anterior à data de 

candidatura ao exame, sendo seu objetivo verificar a existência de um nível mínimo de 

conhecimento sobre o conteúdo programático exigido nas universidades em nível de 

bacharel. Ou seja, o exame do CFC visa a avaliar a existência de conhecimentos mínimos 

exigidos para entrada no mercado profissional, enquanto a ACCA Qualification visa 

proporcionar uma certificação que diferencia o profissional no mercado, visando sua 

evolução na carreira. Por outro lado, a ACCA também possui as certificações de 

Foundation Levels, oferecidas a quem não tem experiência nem atende aos demais 

requisitos da ACCA Qualification. Assim, para fins deste trabalho, o exame do CFC será 

comparado com os exames necessários para se obter o RQF Level 4 da ACCA, ou seja, 

os exames necessários para se concluir o terceiro nível dos Foundations Levels ou o 

primeiro nível da ACCA Qualification. 

O critério central utilizado para definição da extensão e período dos dados 

analisados neste trabalho foi a disponibilidade de dados no website dos certificadores.  

No CFC o período analisado foi desde o primeiro semestre de 2015 até o primeiro 

semestre de 2017, período de disponibilidade de dados estatísticos sobre um total de 

234.729 candidatos para os 5 exames; no momento da coleta de dados para este trabalho, 

não havia dados completos sobre os acertos e mapeamentos estatísticos de provas e 

conteúdo aplicado fora desse período. O exame da ACCA foi analisado com base no 

conteúdo programático disponível no primeiro semestre de 2019, sendo os dados 

estatísticos também trabalhados sobre as informações disponíveis, que partem do segundo 

semestre de 2016 até o segundo semestre de 2018. Foram analisadas 9 das 10 provas dos 

Foundations Levels da ACCA. Foi excluída a prova de tributos, devido à não 

comparabilidade do conteúdo de tributos no Reino Unido (ACCA) versus no Brasil 

(CFC). 
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Primeiramente, para possibilitar a análise da utilização dos conceitos das IFRS no 

exame do CFC, foi efetuado um mapeamento de quais normas IFRS são utilizadas em 

cada questão das provas do CFC analisadas, em um total de 250 questões. Também foi 

avaliado o percentual de questões sobre as IFRS no exame CFC, visando a atender o 

primeiro objetivo específico deste trabalho. 

Posteriormente, ao observar os exames, foi verificado que há uma diferença 

estrutural e de abordagem entre eles. A fim de estabelecer uma comparabilidade, foi 

efetuada uma avaliação dos conteúdos baseada nos editais das provas do CFC, efetuando 

o mapeamento das questões das provas analisadas, tanto do CFC quanto da ACCA nível 

fundamental, de forma a classificar as questões nos tipos de conteúdo dispostos nos 

editais do CFC. Seguindo esse procedimento, os conteúdos foram classificados conforme 

12 dos 13 grupos do exame CFC (foi excluído o conteúdo Língua Portuguesa): 1. 

contabilidade geral; 2. contabilidade de custos; 3. contabilidade aplicada ao setor público; 

4. contabilidade gerencial; 5. Controladoria; 6. noções de direito; 7. matemática 

financeira e estatística; 8. teoria da contabilidade; 9. legislação e ética profissional; 10. 

princípios de contabilidade e normas brasileiras de contabilidade; 11. auditoria contábil; 

12. perícia contábil. 

Por fim, para identificar as semelhanças e diferenças entre os exames, como 

proposto neste trabalho, foram analisadas a quantidade de questões por tipo de conteúdo, 

a quantidade de questões para cada certificação, a quantidade de questões sobre as IFRS, 

o grau de aprovação nos exames, entre outros, e por meio de instrumentos de estatística 

descritiva, como média histórica de acertos, média de abordagem de conteúdo, 

comparação entre médias e comparação direta. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos estão estruturados em 3 seções, como segue: (1) Ocorrência 

de questões sobre as IFRS nos exames do CFC, na qual busca-se avaliar quanto do exame 

CFC é destinado a questões sobre as normas internacionais, identificando quais são essas 

questões e quais são as mais utilizadas; (2) Comparação entre os exames do CFC e da 

ACCA, na qual são efetuadas análises comparativas dos exames de maneira estrutural, 

buscando entender como se comparam e como avaliam o candidato; e (3) Desempenho 
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dos candidatos nos exames, na qual efetua-se o levantamento do desempenho em cada 

exame, faz-se a comparação por conteúdo e, por fim, pelo índice de aprovação geral 

obtido em cada exame. 

 

4.1. Ocorrência de questões sobre as IFRS nos exames do CFC  

Por meio do mapeamento conceitual dos exames do CFC foi identificado que, 

dentre suas 50 questões, uma média de 21,4 questões por prova abordam as IFRS de 

maneira direta, compreendendo as matérias Teoria da contabilidade, Princípios da 

contabilidade e Contabilidade geral. Os conteúdos de contabilidade gerencial, 

contabilidade de custos e controladoria são cobrados em 7 questões em média. Embora 

esses conteúdos não abordem diretamente as IFRS, Bonnier et al. (2013) defendem que 

matérias que ensinam capacidade analítica e de tomada de decisão são importantes e 

necessárias para que o profissional se torne apto para a aplicação do padrão IFRS. Por 

isso, essas questões foram aqui incluídas como fazendo parte também dos requisitos para 

aplicação das IFRS, totalizando, assim, 28,4 questões que se relacionam direta ou 

indiretamente com as normas internacionais, o que representa 56,8% da prova como um 

todo. Em média 10,4 questões por exame abordam conteúdos de particularidades do 

Brasil, como legislação e ética profissional, noções de direito e legislação aplicada, língua 

portuguesa e contabilidade aplicada ao setor público. 

Ao analisar mais detalhadamente as matérias que abordam o conceito contábil de 

maneira direta, ou seja, Teoria da contabilidade, Princípios da contabilidade e 

Contabilidade geral, verificamos que 85,6% dessas questões abordam as IFRS, 

considerando os 5 exames analisados (ver Tabela 2). As questões sobre Teoria da 

contabilidade e Princípios da contabilidade apresentam 100% de correspondência com as 

normas internacionais; já dentre as questões de Contabilidade geral, 81,3% correspondem 

às normas internacionais. Esses dados estão apresentados na Tabela 2 a seguir, com a 

abertura do mapeamento por exame analisado.  
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Tabela 2:  

Frequência de questões sobre as IFRS nos exames do CFC  

 

Matéria 
Total Média IFRS 

CFC IFRS CFC IFRS % 

Contabilidade geral 96 78 19,2 15,6 81,3% 

Teoria da contabilidade 13 13 2,6 2,6 100,0% 

Princípios da contabilidade 16 16 3,2 3,2 100,0% 

Total Contábil 125 107 25,0 21,4 85,6% 

Contabilidade gerencial 15 15 3,0 3,0 100,0% 

Contabilidade de custos 17 17 3,4 3,4 100,0% 

Controladoria 3 3 0,6 0,6 100,0% 

Total Gerencial 35 35 7,0 7,0 100,0% 

Auditoria 14   2,8 0,0 0,0% 

Ética 11   2,2 0,0 0,0% 

Direito e legislação 15   3,0 0,0 0,0% 

Contabilidade setor publico 15   3,0 0,0 0,0% 

Perícia contábil 12   2,4 0,0 0,0% 

Mat Financeira e estatística 12   2,4 0,0 0,0% 

Português 11   2,2 0,0 0,0% 

Total outras 90 0 18,0 0,0 0,0% 

Total 250 142 50,0 28,4 56,8% 

Fonte: Autor 

 

A Tabela 3 a seguir apresenta uma análise mais aprofundada por exame, 

considerando os 5 exames e suas 125 questões referentes a essas 3 matérias. Pode-se 

observar que os conteúdos mais abordados foram: 

• IAS 1 – Apresentação das demonstrações contábeis: Dentro do exame esta 

norma apareceu 23 vezes (cerca de 18% de todas as questões). Dessas 23 

questões, 13 solicitam que o candidato identifique ou efetue lançamentos 

contábeis, 3 questões são relativas à demonstração das mutações do 

patrimônio líquido (DMPL), 3 sobre notas explicativas, 2 sobre elaboração 

da demonstração de resultados (DRE) e 2 sobre análise de eventos e impactos 

no balanço patrimonial. 

• Framework: Considera a estrutura conceitual para a elaboração e divulgação 

de relatórios contábil-financeiros, totalizando 21 questões, um número 

bastante próximo ao item anterior (cerca de 17% do total). Dessas 21 

questões, 8 são perguntas diretas sobre quais são os conceitos contábeis e 13 

são sobre o uso deles como premissa para contabilizações.  
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• IAS2 – Estoques: 15 questões abordaram estoques (12% do total), sendo 7 

sobre reconhecimento contábil do estoque, 4 sobre o próprio conceito de 

estoque e 4 sobre impactos no resultado via custo do produto vendido (CPV), 

ajuste do valor de estoque e custo médio como critério de avaliação. 

• IAS16 – Ativo imobilizado: 10 questões (8% do total) abordaram 

imobilizado, sendo 3 sobre depreciação, 2 sobre reconhecimento e 

contabilização, 2 sobre venda e contabilização da baixa do ativo, 2 sobre o 

conceito e 1 sobre valor recuperável. 

• A última linha da Tabela 3 abrange as questões sem correspondência com 

uma norma das IFRS, totalizando 15 questões (12% do total), legislação sobre 

as sociedades por ações (5), salários e encargos (2), impostos indiretos (3), e 

contabilidade gerencial e de custos (5).    

Nota-se, dessa forma, 67% das questões dos 5 exames analisados correspondem aos 

5 temas indicados acima, compreendidos nessas 3 matérias. Os demais temas abordados 

ocorrem de maneira mais dispersa nos 5 exames analisados, tendo aparecido em sua 

maioria em apenas alguns dos exames. A única exceção é o tema de fluxo de caixa, que 

é abordado em média uma vez por exame.  
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Tabela 3:  

Mapeamento das IFRS dentro das questões do CFC  

 

Fonte: Autor 

IFRS CPC Nome da norma
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T
o
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IAS 1 CPC 26R1 Apresentação das Demonstrações Contábeis 6 4 6 4 3 23

Framework CPC00 (R1) Estrutura Conceitual para a Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro 4 4 4 5 4 21

IAS 2 CPC 16R1 Estoques 2 3 3 2 5 15

IAS 16 CPC 27 Ativo Imobilizado 1 2 2 3 2 10

IAS 7 CPC 03R2 Demonstração dos Fluxos de Caixa 2 1 1 1 1 6

IAS 38 CPC 04R1 Ativo Intangível 1 1 2 4

IAS 28 CPC 18R2 Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto 1 1 1 3

IAS 36 CPC 01R1 Redução ao Valor Recuperável de Ativos 2 1 3

IFRS 15; IAS 18 CPC 47 Receita de Contrato com Cliente 1 1 1 3

IAS 11 CPC17 Contratos de Construção (revogado a partir de 1º/01/2018) 1 1 2

IAS 12 CPC 32 Tributos sobre o Lucro 1 1 2

IAS 37 CPC 25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 1 1 2

IAS 40 CPC 28 Propriedade para Investimento 2 2

IFRS 9 CPC 48 Instrumentos Financeiros 1 1 2

IAS 20 CPC 07R1 Subvenção e Assistência Governamentais 1 1

IAS 27 CPC 36 R3 Demonstrações Consolidadas 2 2

IAS 7; IAS 16 CPC 03R2; CPC 27 Demonstração dos Fluxos de Caixa; Ativo Imobilizado 1 1

IAS 8 CPC 23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro 1 1

IFRS 13 CPC 46 Mensuração do Valor Justo 1 1

IFRS 16; IAS 17 CPC 06R2 Operações de Arrendamento Mercantil  1 1

IFRS 3 CPC 15 R1 Combinação de Negócios 1 1

IFRS 5 CPC 31 Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada 1 1

Total com IFRS 20 20 20 25 22 107

CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado (DVA) 1 1 2

Não há CPC 12 Ajuste a Valor Presente 1 1

Não encontrado 1 1 6 2 5 15

Total sem IFRS 2 2 6 2 6 18

Total 22 22 26 27 28 125

Questões Exames
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Observa-se que, dentre os conteúdos cobrados, há uma maior concentração na 

função dos registros contábeis e na apresentação e garantia dos registros contábeis, 

conteúdos presentes principalmente nas duas matérias mais exigidas no exame, o que 

demonstra ainda uma grande resistência na mudança do modelo do tax law em direção 

aos novos conceitos e julgamentos demandados pelo padrão IFRS.  Pode se verificar 

também a baixa exigência de questões e conceitos mais analíticos e gerenciais, dada a 

pela pequena quantidade de questões sobre Controladoria, Contabilidade de custos e 

Contabilidade gerencial, além de não exigir nas provas conceitos de Gerenciamento 

financeiro e Contabilidade nas empresas e seus impactos abrangentes. 

Essa elevada concentração em aspectos processuais em detrimento de julgamentos 

contábeis e suas implicações nos relatórios financeiros difere do que ocorreu após a 

adoção das IFRS em outros países, como a França. De acordo com Bonnier et al. (2013), 

na França a transição do sistema contábil local anterior em direção às IFRS acarretou 

diversas mudanças, principalmente no ensino e nas matérias ministradas durante a 

formação do contador, modificando a prova final. Essa prova passou a cobrar apenas 

cerca de 30% de conteúdo sobre lançamentos contábeis, sendo cerca de 50% do conteúdo 

sobre definição econômica dos eventos, compreensão e impactos abrangentes dos 

mesmos e como eles impactam os relatórios financeiros.  

Por fim, respondendo ao primeiro objetivo deste trabalho, identificar no exame de 

suficiência do CFC quais questões abordam as IFRS, pode-se observar que, dentro das 5 

provas analisadas, temos que: 56,8% possuem uma relação direta ou indireta com as IFRS 

(Contabilidade geral, Teoria da contabilidade, Princípios da contabilidade, Contabilidade 

gerencial, Contabilidade de custos e controladoria), 16,4% são relativas a Português, 

Legislação local e Contabilidade voltada ao setor público (governamental), 10,4% são 

sobre Auditoria e Perícia contábil e 9,2% são sobre Ética, Matemática Financeira e 

Estatística. 

 

4.2. Comparação estrutural entre os exames do CFC e da ACCA  

 A partir da comparação da estrutura dos exames pode-se verificar que há uma 

demonstra grande diferenças entre eles. O exame do CFC é estruturado por uma única 

prova constituída por 50 questões objetivas de múltipla escolha, que abordam 13 temas. 
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A partir das 5 provas analisadas verifica-se que, conforme a Tabela 2, em média 19,2 

questões são de contabilidade geral, 7,0 são de Contabilidade gerencial, Contabilidade de 

custos, ou de Controladoria, 3,2 de Princípios da contabilidade e normas brasileiras de 

contabilidade, 3,0 de Contabilidade aplicada ao setor público, 3,0 de Noções de direito e 

legislação aplicada, 2,8 são de Auditoria contábil, 2,6 de Teoria da contabilidade, 2,4 de 

Perícia contábil, 2,4 de Matemática financeira e estatística, 2,2 de Legislação e ética 

profissional, e 2,2 questões são de língua portuguesa. 

 Os exames da certificação ACCA nível fundamental são constituídos por 10 

provas, sendo os temas Contabilidade financeira e Contabilidade gerencial estruturados 

em 3 níveis (3 provas cada), e os temas o Contador nos negócios, Fundamentos de 

auditoria, Fundamentos de gestão financeira e Fundamentos de tributação, aplicados em 

nível único. Dessa forma, considerando a estrutura de cada uma dessas provas chega-se 

ao seguinte número de questões:  

• Nível 1: 50 questões objetivas de múltipla escolha de FA1 Recording financial 

transactions, 50 questões objetivas de múltipla escolha de MA1 Management 

information;  

• Nível 2: 50 questões de múltipla escolha de FA2 Maintaining financial records, 

50 questões objetivas de múltipla escolha de MA2 Managing financial costs and 

finance;  

• Nível 3: 37 questões de múltipla escolha de FFA Financial accounting, 38 

questões de múltipla escolha de FMA Management accounting 

• Além disso, estão previstas mais 4 provas com nível único:  o FAB Accountant in 

business possui 46 questões objetivas de múltipla escolha e mais 6 questões 

objetivas de multitarefas;  o FFM Foundations in financial management possui 

10 questões objetivas de múltipla escolha e 7 questões abertas; o FAU Foundation 

in audit contém 10 questões objetivas de múltipla escolha e 9 questões abertas; e, 

por fim,  o FTX Foundation in taxation possui 10 questões objetivas de múltipla 

escolha e 9 questões abertas. 

Assim, nota-se que os exames do CFC e da ACCA possuem uma grande diferença 

entre si: por um lado, temos o exame do CFC com 50 questões objetivas de múltipla 

escolha, enquanto os exames da ACCA envolvem 10 provas, que somam um total de 382 
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questões, sendo 351 objetivas de múltipla escolha e 31 questões abertas, para a avaliação 

de candidatos no início de sua carreira em contabilidade e finanças. 

 Como comentado, a fim de estabelecer uma comparação entre esses exames de 

modo a colocar as matérias abordadas em uma mesma linguagem, efetuou-se a análise de 

cada questão posta em cada exame comparável da ACCA nível fundamental. 

Após efetuar a análise tomando como base os temas dos editais da prova do CFC, 

foi possível observar que as matérias FAB Accountant in business e FFM Foundation 

financial management não faziam parte do escopo abordado pelos exames do CFC. Além 

disso (ver Tabela 4), a matéria FTX Foundation em taxation não é comparável ao exame 

nacional, pois aborda as normas de tributação no Reino Unido, que são diferentes das 

aplicadas no Brasil. Assim, temos uma redução do total de 351 questões existentes para 

294 comparáveis. Por outro lado, considerando-se as questões multitarefas e as questões 

abertas como equivalentes a uma questão cada resposta, a quantidade de perguntas 

aumenta para um total de 308 questões comparáveis.  

A partir do mapeamento das 308 questões presentes nas provas simuladas da 

ACCA, foi identificado (ver Tabela 5) que 138 são relativas ao conteúdo de Contabilidade 

geral, 54 sobre Controladoria, 53 são sobre Contabilidade de custos, 35 sobre 

Contabilidade gerencial, 19 abordam Auditoria, 4 são sobre Matemática financeira e 

estatística, 3 sobre Teoria da contabilidade e 2 ficaram sem identificação de conteúdo 

equivalente. O mapeamento dos temas por prova está demonstrado na Tabela 4 a seguir.  
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Tabela 4:  

Mapeamento de conteúdo dentro das provas da ACCA  
  

Prova Conteúdo sintético Qtd de questões 

FA1 1. Contabilidade Geral  50 

FA2 1. Contabilidade Geral  45 

  5. Controladoria  1 

  4. Contabilidade Gerencial  1 

  2. Contabilidade de Custos  3 

FA2 Total   50 

FAU 1. Auditoria Contábil  19 

FFA 1. Contabilidade Geral  38 

  4. Contabilidade Gerencial  4 

  2. Contabilidade de Custos  1 

  Sem Equivalente 1 

FFA Total   44 

FMA 7. Matemática Financeira e Estatística  2 

  5. Controladoria  21 

  4. Contabilidade Gerencial  7 

  2. Contabilidade de Custos  15 

FMA Total   45 

MA1 1. Contabilidade Geral  1 

  8. Teoria da Contabilidade  3 

  5. Controladoria  20 

  4. Contabilidade Gerencial  5 

  2. Contabilidade de Custos  21 

MA1 Total   50 

MA2 1. Contabilidade Geral  4 

  7. Matemática Financeira E Estatística  2 

  5. Controladoria  12 

  4. Contabilidade Gerencial  18 

  2. Contabilidade De Custos  13 

  Sem Equivalente 1 

MA2 Total   50 

Total   308 

Fonte: Autor 

 

Comparando-se o número de questões dos exames do CFC e da ACCA por tema 

é possível apurar a variação entre eles, indicada na Tabela 5 a seguir:   
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Tabela 5:  

Comparação entre quantidade de questões do CFC e da ACCA por tema 

 

Matéria 
Questões 

Variação 
CFC ACCA 

Contabilidade Geral 19 138 119 

Controladoria 1 54 53 

Contabilidade de Custos 3 53 50 

Contabilidade Gerencial 3 35 32 

Auditoria Contábil 3 19 16 

Matemática Financeira e Estatística 2 4 2 

Teoria da contabilidade 3 3 0 

Perícia Contábil 2 0 -2 

Princípios da contabilidade e Normas Brasileiras de contabilidade 3 NA NA 

Contabilidade Aplicada ao setor publico 3 NA NA 

Legislação e Ética profissional 2 NA NA 

Noções de Direito e Legislação Aplicada 3 NA NA 

Língua Portuguesa Aplicada 2 NA NA 

Sem equivalente NA 2 NA 

Fonte: Autor 

 

O primeiro ponto digno de nota é a grande diferença observada entre a quantidade 

de questões: a quantidade de questões de Contabilidade Geral dos exames de nível 

fundamental da ACCA apresentando um volume 7,3 vezes maior do que a do exame do 

CFC. Uma maior quantidade de questões abordando cada conteúdo no exame da ACCA 

reduz o risco de se considerar um alto índice de acerto na prova por meio de escolha 

aleatória nos testes de múltipla escolha, bem como possibilita uma melhor abrangência 

do conteúdo em cada matéria e, dessa forma, capta melhor o conhecimento do candidato 

nas provas.  

Outro ponto de destaque é a grande relevância atribuída aos conteúdos de 

contabilidade aplicada à gestão de negócios dada pelo exame da ACCA: somando-se o 

número de questões classificados nos temas Controladoria, Contabilidade de custos e 

Contabilidade gerencial, chega-se a um total de 142 questões, um número superior às 119 

questões de Contabilidade geral abordadas no mesmo exame, e um número de questões 

mais de 19 vezes superior ao conteúdo equivalente na prova do CFC.  

Além disso, por meio das provas FAB Accountant in Business é avaliado o 

entendimento do candidato sobre o propósito dos negócios, sobre a interação com 

stakeholders, a estrutura organizacional e seus aspectos e a importância da liderança e 

seus impactos. Já o exame FFM Foundation in financial management avalia quanto ao 

conhecimento dos princípios do capital de giro, métodos de forecasting, métodos e 
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procedimentos de gerenciamento financeiro, princípios de financiamentos de curto e 

longo prazo, explicação e aplicação de métodos de investimento e procedimentos e 

métodos de avaliação de créditos. 

 Considerando essas diferenças, verifica-se, por um lado, uma grande defasagem 

de abrangência e profundidade de conteúdo do exame do CFC deixando a desejar na 

avaliação dos aspectos críticos, analíticos e interpretativos que são fundamentais na 

formação do profissional contábil e, por outro, a oportunidade de se utilizar os exames do 

nível fundamental da ACCA como benchmark para o desenvolvimento dos exames do 

CFC, como: (i) divisão do exame do CFC em níveis, definindo-se níveis de aptidão para 

cada exame, que poderiam estar relacionados com o cargo e tempo de experiência do 

candidato; (ii) abordar mais as áreas gerenciais de planejamento contábil-gerencial e 

financeiro; (iii) incluir a avaliação de impactos macro e microeconômicos no ambiente 

empresarial dos negócios; (iv) incluir temas de ética e comportamento do profissional; e 

(v), ainda mais importante, buscar avaliar o candidato com um número maior de questões 

voltadas a análises, interpretações, planejamento, entendimento de impactos de decisões 

e influência do ambiente macro e micro econômico sobre os resultados do negócio ou 

mesmo dividindo a certificação em níveis de qualificação crescente, de acordo com 

posição em que o profissional exerce no mercado de trabalho, evitando que o profissional 

que ocupe a posição de grande importância nas empresas não esteja minimamente 

preparado para uma elaboração dos relatórios financeiros de qualidade. A introdução 

dessas melhorias no exame do CFC certamente possibilitaria uma melhor análise do 

conhecimento do candidato e de sua capacidade de aplicar tanto as normas IFRS, bem 

como cumprir mais adequadamente as demais funções do contador, promovendo uma 

informação de maior qualidade nos relatórios financeiros e gerenciais das empresas. 

 

4.3. Desempenho dos candidatos nos exames 

 O desempenho dos candidatos nos exames foi mapeado de acordo com as 

informações disponíveis nos websites das provedoras dos exames, dessa forma, 

trabalhando com dados secundários, com uma menor possibilidade de geração de cenários 

comparativos. 
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 A análise do desempenho dos candidatos ao exame do CFC está apresentada na 

Tabela 6 a seguir. Nota-se que, em média, apenas 26,1% dos candidatos foram aprovados, 

considerando-se as 5 provas analisadas, sendo que o primeiro exame de 2015 teve o 

menor índice de aprovação, de apenas 14,7%  e o segundo semestre de 2015 teve o maior 

nível de aprovação, de 41,9%, este sendo o maior índice de aprovação da série histórica 

do exame até os dias atuais. Vale lembrar que para aprovação o candidato deve obter ao 

menos 50% de acerto no exame. A quantidade de acertos nesses exames, considerando a 

média para as 5 provas, resulta em um índice de acerto menor que 50% em praticamente 

todas as matérias abordadas, com exceção apenas das matérias Legislação e ética 

profissional, com 59,7% de acerto, e de Perícia contábil, com 53,2% de acerto. 

 

Tabela 6:  

Grau de acerto por conteúdo e nível de aprovação no exame do CFC 

 

CFC - Índice de acertos 201501 201502 201601 201602 201701 Média 
Média de 

Questões 

Média 

de 

Acertos 

Legislação e Ética profissional 31,9% 60,3% 49,1% 90,3% 67,1% 59,7% 2,2 1,3 

Perícia Contábil 46,2% 38,8% 65,6% 44,5% 70,7% 53,2% 2,4 1,3 

Língua Portuguesa Aplicada 76,1% 34,6% 51,4% 18,0% 63,8% 48,8% 2,2 1,1 

Auditoria Contábil 42,9% 58,0% 48,7% 51,0% 33,6% 46,8% 2,8 1,3 

Princípios da contabilidade e Normas Brasileiras de contabilidade 40,1% 41,3% 43,6% 46,6% 55,9% 45,5% 3,2 1,5 

Noções de Direito e Legislação Aplicada 45,1% 46,1% 57,4% 45,2% 26,6% 44,1% 3,0 1,3 

Contabilidade Gerencial 51,9% 34,0% 40,0% 38,6% 43,5% 41,6% 3,0 1,0 

Contabilidade Aplicada ao setor publico 47,0% 48,3% 43,7% 39,8% 27,8% 41,3% 3,0 1,2 

Teoria da contabilidade 49,8% 28,6% 47,1% 45,3% 32,7% 40,7% 2,6 1,1 

Contabilidade de Custos 48,7% 35,7% 52,2% 32,8% 25,5% 39,0% 3,4 1,3 

Matemática Financeira e Estatística 57,0% 19,7% 52,8% 19,9% 41,9% 38,3% 2,4 0,9 

Controladoria    41,7% 28,3% 35,0% 0,6 0,2 

Contabilidade Geral 44,0% 26,9% 35,9% 39,2% 28,1% 34,8% 19,2 8,0 

Aprovados 14,7% 41,9% 21,9% 25,3% 27,0% 26,1% 50,0 21,5 

Fonte: Autor 

 

 Considerando o resultado por matéria cobrada e questões acertadas, observa-se 

uma situação crítica: grande parte das matérias apresentam apenas 1 acerto em média, 

resultando em uma média de acertos de 40% da prova (20 de 50). Isso indica que o exame 

vem avaliando superficialmente o conhecimento do candidato sobre o conteúdo exigido, 

e o baixo nível de acerto gera dúvidas sobre se o acerto decorreu da demonstração de 
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conhecimento efetivo aplicado na resolução da questão, ou de escolha aleatória das 

opções de múltipla escolha.  

Os exames de nível fundamental da ACCA, por sua vez, possuem seus dados 

disponibilizados apenas como percentual de aprovação em cada ano da prova aplicada, o 

que impede uma comparação dos exames quanto ao percentual de acertos em cada 

questão do conteúdo abordado, porém, não impossibilita chegar a conclusões sobre o 

desempenho dos candidatos nos exames. 

Pela Tabela 7 observa-se que nos exames de nível fundamental da ACCA o maior 

índice de aprovação chegou a 79%, marca atingida três vezes, duas em MA1 Management 

information e uma em FA2 Maintaining financial records, enquanto o menor índice de 

acerto, 47%, aconteceu em FAU Foundation in audit, o que constitui o único percentual 

de aprovação encontrado inferior a 50%. Nota-se, ainda, que existe um elevado percentual 

de aprovação nos exames, sendo a matéria FAU Foundation in Audit a menor média de 

aprovação, com 53%, e a MA1 Management information a matéria com a maior média 

de aprovação, com 77%. 

 

Tabela 7:  

Índice de aprovação na ACCA Foundation Level     

 

Foundation level - Aprovações Questões 201602 201701 201702 201801 201802 Média 

FA1 Recording financial transactions 50 74% 73% 77% 74% 78% 75% 

FA2 Maintaining Financial records 50 73% 67% 74% 55% 79% 70% 

FFA Financial Accounting 35+2 63% 64% 63% 68% 63% 64% 

MA1 Management Information 50 76% 79% 76% 75% 79% 77% 

MA2 Managing Financial Costs and finance 50 70% 53% 77% 55% 76% 66% 

FMA Management accounting 35+3 60% 67% 63% 67% 64% 64% 

FAU Foundations in Audit 10+9 47% 58% 53% 52% 53% 53% 

FAB Accountant in Business 46+6 74% 74% 63% 73% 75% 72% 

FFM Foundations in Financial Management 10+6 50% 64% 58% 60% 59% 58% 

FTX Foundations in taxation 10+9 75% 78% 70% 72% 64% 72% 

Média Aprovados   66,2% 67,7% 67,4% 65,1% 69,0% 67,1% 

Fonte: Autor 

 

Para efeito de comparação entre os exames do CFC e da ACCA, duas provas 

podem ser comparadas diretamente, as provas de FA1 Recording financial transactions, 

que possui 100% de suas questões dentro do conteúdo de contabilidade geral, e o FAU 

Foundation in audit, que possui 100% de suas questões dentro do conteúdo de auditoria 



  

38 
 

contábil. É importante destacar que, no entanto, que, apesar de essas matérias possuírem 

seu conteúdo comparável, não há como discriminar o desempenho de maneira clara, pois 

na ACCA é disponibilizado o percentual de aprovação, e no CFC, o percentual de acertos 

na matéria em questão. 

Mesmo considerando a dificuldade de comparação, ainda é possível afirmar com 

precisão que a matéria de FA1 Recording financial transaction, possui um índice de 

assertividade maior que o exame do CFC na matéria de Contabilidade geral (matéria com 

maior número de questões do exame). Por meio do cálculo considerando o limite de 50% 

de acerto aos aprovados e 0% aos reprovados, chega-se a um resultado de 37,5% de média 

de acertos na prova, algo que supera o percentual de acerto encontrado no exame do CFC 

de 34,8%.  

As matérias de relação indireta entre os exames, bem como o desempenho dos 

candidatos em cada uma delas não serão aqui comparados. Enquanto no CFC, para as 

demais matérias, se obtém uma média de 2,5 questões de múltipla escolha objetiva, na 

ACCA se obtém uma média de 22 questões, dentre elas questões objetivas, multitarefas 

e abertas, com um índice de aprovação muito superior ao encontrado no exame do CFC.  

A fim de comparar o nível de desempenho dos candidatos é importante notar que 

a ACCA aborda esses conteúdos em provas de 3 níveis, sendo estes com o nível de 

dificuldade crescente. Também, com um número maior de questões na ACCA há uma 

maior dificuldade na aprovação, uma vez que o conteúdo exigido na prova tende a ser 

mais abrangente. Além disso, a existência de que questões multitarefas e questões abertas, 

imprimem uma maior dificuldade no exame ao candidato. Assim, excluindo-se a hipótese 

de que o nível de dificuldade das questões da ACCA seja inferior ao das questões do CFC, 

é possível inferir que, considerando o índice de aprovação dos candidatos da ACCA 

nessas provas, o desempenho dos mesmos é relativamente melhor que o dos candidatos 

do CFC. 

Finalmente, comparando a partir das análises das Tabelas 6 e 7 que há uma grande  

diferença no índice de aprovação entre os exames do CFC e da ACCA: enquanto no 

exame do CFC o índice médio de aprovação foi de 26,1%, nos exames do nível 

fundamental da ACCA esse índice médio é de 67,1%, ou seja, 2,6 vezes maior, reforçando 

a conclusão sobre o desempenho dos candidatos nos exames, fator preocupante, pois 

conforme identificado na seção anterior, o CFC possui uma deficiente capacidade de 
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avaliação sobre o conhecimento do candidato quando comparado ao exame qualificatório 

do ACCA induzindo a conclusão de que a aprovação seria ainda menor se os exames 

possuíssem a mesma estrutura. Dessa maneira como sugestões identificadas seriam, 

primeiro, a maior exigência de conteúdo nos exames, forçando o candidato e instituições 

de ensino a obter uma melhor preparação para o exame e, segundo, uma nova estrutura 

curricular nas instituições de ensino, impondo uma educação baseada nas habilidades 

interpretativa, critica e analítica sobre os cenários e informações econômico-financeiro 

traduzindo em informações contábeis e gerenciais de alto valor agregado, diferente da 

estrutura atual, que conforme o edital, segue de acordo com o exigido no exame do CFC. 

Por fim, é importante destacar que o exame do CFC, apesar de possuir um índice 

de aprovação baixo e um nível de exigência inferior ao da ACCA, se faz válido e 

importante para o desenvolvimento do país. De fato, a atração de investimentos e 

empresas estrangeiras requer mão de obra qualificada e, nesse contexto, o exame nacional 

do CFC tem o papel de efetuar um primeiro filtro para o profissional contábil. 

 

5. CONCLUSÃO 

  

O presente estudo avalia o grau de capacitação do profissional de contabilidade 

recém graduado no Brasil em relação às IFRS, por meio de uma análise documental 

comparativa entre o exame do CFC e os exames de nível fundamental da ACCA. 

Numa primeira análise, foi verificado que cerca de 56,8% das questões do exame 

do CFC abordam conceitos e normas necessárias para a aplicação das IFRS, o que indica 

que o exame está bastante focado em avaliar o conhecimento do candidato sobre as 

normas internacionais. 

No entanto, avaliando a estrutura do exame do CFC comparativamente às provas 

da ACCA foundation level, uma certificadora internacional reconhecida globalmente, 

identificamos que existe uma grande diferença entre os exames: enquanto o exame 

internacional abrange 10 provas, com 381 questões, cobrindo desde conhecimentos de 

nível básico da contabilidade até análise, planejamento e gerenciamento empresarial e 

financeiro, o exame do CFC é constituído por uma única prova de 50 questões abrangendo 

13 conteúdos. Mais ainda, foi possível verificar que o exame do CFC está centrado em 
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avaliar transações contábeis, numa postura formalista, ainda vinculada à lógica da 

contabilidade anterior, centrada em regras, e deixando a desejar nas avaliações analíticas 

e gerenciais, mais próprias da lógica das IFRS, baseadas em princípios.  

Foi possível concluir que o exame internacional possui um nível de abrangência e 

dificuldade maior que o exame nacional, indicando a oportunidade de melhorias no exame 

do CFC no sentido de: aumentar o número de questões, criar outros exames para níveis 

de evolução na carreira do profissional contábil, bem como buscar cobrir conteúdos que 

avaliam o conhecimento gerencial, analítico e crítico do candidato, necessários para a 

aplicação das IFRS e fundamentais para a atuação no mercado de trabalho, tanto local 

quanto global. 

Por fim, analisando o desempenho dos candidatos nos dois exames em questão, 

foi possível identificar que o candidato do exame internacional aparenta chegar ao exame 

mais bem preparado. Foi apurado que o grau de acerto dos candidatos ao exame do CFC 

nas questões de contabilidade geral, que avaliam a aplicação das normas de maneira 

direta, é em média de 41,6%, para uma média de 25 questões, enquanto que o grau de 

acerto é em média de 38,5% nas 9 questões (em média) que avaliam conteúdos 

indiretamente relacionados à aplicação do padrão IFRS, como controladoria, 

contabilidade de custos e contabilidade gerencial. Comparando o conteúdo de 

contabilidade geral na prova ACCA FA1 - recording financial transactions, verificou-se 

que o índice de aprovação no exame ACCA foi 2,6 vezes maior que o apurado nas 

questões equivalentes do exame do CFC. 

Assim, os resultados deste estudo permitem concluir que o grau de capacitação do 

candidato recém-formado no Brasil em relação às IFRS demonstra-se bastante inferior 

em relação à capacitação do profissional internacional. Essa avaliação fica ainda mais 

evidente quando se considera que nos exames da ACCA são avaliadas 381 questões, 

classificadas em 3 níveis de conhecimento, frente às 50 questões contidas no exame do 

CFC, indicando que o desempenho obtido nacionalmente deixa muito a desejar frente aos 

candidatos da qualificação ACCA foundation level. 

Assim, este trabalho contribui para identificar oportunidades de melhoria no 

exame do CFC e no ensino da contabilidade no Brasil, principalmente via priorização do 

desenvolvimento de capacidades interpretativas, analíticas e críticas, ao invés da mera 

replicação de regras e leis. Os resultados também sugerem ser oportuna uma ampliação 
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da abrangência do exame para incluir mais questões da área de contabilidade gerencial, 

uma área importante da contabilidade, mas bastante negligenciada nos exames. A análise 

dos exames da ACCA também sugere uma de criação de níveis diferenciados de exame 

pelo CFC, permitindo expandir a idéia atual de proficiência mínima, para criar uma 

certificação de níveis mais elevados de conhecimento em contabilidade.Este trabalho 

possui limitações, as quais ocorrem principalmente devido ao restrito acesso às 

informações de questões, provas e acertos em cada exame. No exame do CFC, a limitação 

de acesso ao banco de informações sobre erros e acertos de cada questão aplicada na 

prova impossibilitou uma análise mais profunda sobre os erros e acertos dos candidatos 

e a identificação dos conteúdos das IFRS dentro de cada conteúdo da prova que resultou 

nas médias de erros e acertos encontrados nos exames. Para o ACCA nível fundamental, 

foi possível acessar apenas informações estruturais das provas, simulados com o modelo 

das provas, questões parecidas às cobradas nos exames oficiais e as informações de 

aprovação em cada prova. Porém, não foi possível acessar as provas históricas nem a base 

de acertos e erros por questão das provas oficiais, sendo parte do trabalho mapeado sobre 

dados secundários. Assim, considerando as restrições de acesso aos dois exames, há uma 

limitação quanto à comparabilidade dos exames, uma vez que não foi possível identificar 

exatamente o que foi exigido em cada uma de suas questões em provas oficiais.  

Como sugestões para pesquisas futuras, recomenda-se investigar a evolução do 

ensino da contabilidade no Brasil quanto à preparação do profissional sobre as exigências 

das IFRS e do mercado, bem como identificar habilidades, conhecimentos e competências 

exigidos e esperados do profissional contábil internacionalmente e suas diferenças em 

relação ao profissional brasileiro. 
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