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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo analisar se os conteúdos de contabilidade constantes nos 

currículos dos cursos de Ciências Contábeis em Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil 

estão alinhados com os Pronunciamentos Técnicos do CPC que tem origem nas normas 

internacionais de contabilidade. A pesquisa é classificada como descritiva, documental, 

qualitativa e quantitativa. A amostra é formada por 105 Instituições de Ensino Superior do 

Brasil que oferecem o curso de Ciências Contábeis na modalidade presencial e que 

disponibilizaram suas ementas e/ou conteúdos programáticos. As análises dos dados apoiaram-

se em tabelas, gráficos, quadros, embasados em técnicas de estatística descritiva e também 

avaliação de diferenças de médias de aderência por região, organização acadêmica e categoria 

acadêmica. Os resultados revelaram que a média de aderências das IES brasileiras em relação 

aos CPCs é de 37,3%. Nas instituições de ensino superior públicas e privadas as médias de 

aderência são de 37,9% e 37,2% respectivamente. Em relação a Organização Acadêmica, o 

índice médio de aderência dos Centros Universitários é de 40,2%, nas Faculdades 36% e nas 

Universidades 38%.  Os índices de aderência dos CPCs em relação as Instituições de Ensino 

Superior revela que os CPC 00; CPC 16; CPC 26; CPC 27 e CPC 30 possuem índices de 

aderência de 100% cada. Conclui-se neste estudo, que as IES no Brasil pertencentes a amostra 

possuem baixa aderência em relação aos CPCs. Conclui-se que o ensino da contabilidade 

harmonizado aos padrões internacionais necessita de melhorias contemplando um número 

maior de CPCs nos conteúdos programáticos das IES. 

 

Palavras-chave: Ensino da Contabilidade; Alinhamento com os Pronunciamentos Técnicos do 

CPC; Normas Internacionais de Contabilidade 

 

Área temática do evento: Educação e Pesquisa em Contabilidade (EPC). 
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1 INTRODUÇÃO  

O progresso econômico exige profissionais qualificados para atuarem nas empresas, em 

consequência desse progresso, os profissionais necessitam de boas condições de ensino para a 

sua formação (PELEIAS et al., 2007). 

As relações entre as empresas e seus stakeholders internacionalizaram-se, e em 

consequência dessa internacionalização, houve a necessidade de harmonização das normas 

contábeis. A harmonização das normas contábeis é um processo difícil, devido a diferenças 

culturais, legais, econômicas, históricas e profissionais. Nesse contexto, de internacionalização, 

o mercado necessita de profissionais mais qualificados para atuar dentro e fora do país, em 

consequências disso, os contadores estão buscando cursos que complementem a sua formação, 

já que, os cursos de graduação em Ciências Contábeis na grande maioria limitam-se a 

contabilidade nacional (CZESNAT; CUNHA; DOMINGUES, 2009). 

No Brasil foi promulgada a Lei nº 11.638/2007, que modificou a lei das sociedades 

anônimas. A Lei 11.638/2007 impôs alterações significativas, como a adoção das normas 

brasileiras de contabilidade em conformidade com as normas internacionais de contabilidade, 

os International Financial Reporting Standards (IFRS) (CUNHA et al., 2013). 

A Organização das Nações Unidas (ONU) por meio da United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTAD), que é o órgão responsável pela pesquisa e debate de temas 

contábeis, com o seu grupo de trabalho o Intergovernmental Working Group of Experts on 

International Standards of Accounting and Reporting (ISAR), elaborou um currículo mundial 

de estudos de Contabilidade. A proposta da ONU/UNCTAD/ISAR descreve questões técnicas 

que os estudantes devem aprender para exercer a profissão contábil. O currículo mundial 

proposto pela ONU/UNCTAD/ISAR é uma referência para os países que queiram harmonizar 

o sistema de ensino e atender aos requisitos internacionais. Os países que adotarem o currículo 

mundial determinarão o tempo de dedicação a cada módulo e a modelo de adaptação às 

necessidades de cada país (MAGALHÃES; ANDRADE, 2006). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Ciências Contábeis 

foi instituída pela Resolução CNE/CES n° 10/2004. Niyama et al. (2008) afirmam que o 

conteúdo mínimo da grade curricular para os cursos de Ciências Contábeis é regido por essa 

resolução, e que os conteúdos que abordam conhecimento dos cenários econômicos, 

financeiros, nacionais, internacionais e que proporcionam a harmonização das normas e padrões 

internacionais de contabilidade devem fazer parte do projeto pedagógico e na organização 

curricular do curso de graduação em Ciências Contábeis. 

Lopes et al. (2008) mencionam que a Resolução CNE/CES n° 10/2004, em seu Art 5° 

destaca a inclinação dos cursos de Ciências Contábeis às exigências de organismos 

internacionais, como Organização Mundial do Comércio (OMC), ISAR e IFAC na intenção da 

harmonização das normas e padrões contábeis internacionais. Também destacam a formação 

do profissional contábil e a adequação dos conteúdos. 

O Conselho Federal de Contabilidade apresentou uma proposta nacional de conteúdos 

para o curso de Ciências Contábeis. A motivação para essa proposta é devido às diferenças de 

matrizes curriculares existentes entre os cursos, dificultando um estudo mais harmonioso em 

termos de conteúdo (RODRIGUES et al., 2009). 

Em função das necessidades de convergência internacional das normas contábeis, 

centralização na emissão dessas normas, representação e processo democrático na produção das 

informações, criou-se o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC, 2013). 

Alguns órgãos estão trabalhando na intenção de atingir a harmonização contábil 

internacional, como a International Federation of Accountants (IFAC), Financial Accounting 

Standard Board (FASB) e no Brasil a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) e o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) (NIYAMA 

et al., 2008). 
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Nesse contexto do ensino de Contabilidade harmonizada aos padrões internacionais, a 

proposta de currículo apresentada pela ONU/UNCTAD/ISAR, pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), formula-se o seguinte problema de pesquisa: Os conteúdos de 

Contabilidade constantes nos currículos dos cursos de Ciências Contábeis em IES no Brasil 

estão alinhados com os Pronunciamentos Técnicos do CPC que tem origem nas normas 

internacionais de contabilidade? 

Considerando o problema de pesquisa apresentado, tem-se como objetivo geral analisar 

se os conteúdos de Contabilidade constantes nos currículos dos cursos de Ciências Contábeis 

em IES no Brasil estão alinhados com os Pronunciamentos Técnicos do CPC que tem origem 

nas normas internacionais de contabilidade. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Currículo Mundial do Curso de Ciências Contábeis Proposto pela 

ONU/ISAR/UNCTAD 

A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da Nations Conference on Trade 

and Development (UNCTAD) e o International Standards of Accounting and Reporting (ISAR) 

criou uma proposta de currículo para os cursos de Ciências Contábeis. Essa proposta pode ser 

utilizada como guia para as instituições de ensino superior na elaboração de programas 

curriculares. A proposta é denominada como Currículo Mundial (CM), apresenta os principais 

conhecimentos que o Contador deve adquirir para poder atuar profissionalmente em qualquer 

país (CAMPOS; LEMES, 2011). 

Riccio e Sakata (2004) citam que as mudanças ocasionadas pela globalização e pela 

harmonização das normas contábeis, estimulam as instituições de ensino contábil de diversos 

países a adequar-se a essa nova realidade. Para os autores, deveria haver uma convergência das 

grades curriculares de Contabilidade entre diversos países, no intuito de formar profissionais 

com características semelhantes.  

No ano de 1999 o ISAR publicou dois documentos relacionados à elaboração de um 

currículo mundial de estudos em Contabilidade. Os documentos foram: TD/B/COM.2/ISAR/5 

denominado Guideline on National Requirements for the Qualification of Professional 

Accountants, esse documento trata de um programa mundial de estudos de Contabilidade e 

normas contábeis. O segundo documento é o TD/B/COM.2/ISAR/6(TD6), denominado de 

Global Curriculum for the Professional Education of Professional Accountants, esse 

documento trata de um programa de estudos mais detalhado (FROSI, 2013). 

Aggestam (1999) menciona que o conceito de qualificação global proposto pelo ISAR 

está relacionado com a harmonização e qualificação dos profissionais contábeis, os quais são 

educados e certificados com base nos modelos de cada país.  

Pires (2008) cita que o guia para qualificação dos profissionais contábeis elaborado pelo 

ISAR sugere algumas práticas a ser seguida como: educação geral, habilidade inerentes aos 

Contadores, educação profissional, exame de suficiência, experiência prática, educação 

continuada e certificação. Em relação aos conhecimentos técnicos exigidos pelo ISAR, no item 

Educação Profissional são divididos em: conhecimentos administrativos organizacionais, 

conhecimento de tecnologia da informação e conhecimentos contábeis e assuntos afins. 

Os conhecimentos técnicos foram alterados na 20° sessão do ISAR em 2003, 

atualizando o documento elaborado em 1999. Esse documento deu origem ao Revised Model 

Accounting Curriculum (MC), que descreve os conteúdos relacionados a cada um dos blocos 

de conhecimento (PIRES, 2008). 
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2.2 Conselho Federal de Contabilidade e a Proposta de Currículo para o Curso de 

Ciências Contábeis 
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), criou por meio da Portaria CFC nº 10/06 

de 3 de Fevereiro de 2006, com o apoio da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), uma 

comissão para elaborar uma Proposta Nacional de Conteúdo para o Curso de Graduação em 

Ciências Contábeis. O CFC teve por base a Resolução CNE/CES nº 10/04 de 10 de Dezembro 

de 2004 (Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Ciências Contábeis).  

Em 2009 um grupo de professores elaborou a 2º edição, revisada e atualizada da 

proposta do CFC. A 2º edição foi necessária devido as mudanças ocorridas no cenário da 

Contabilidade com a lei 11.638/2007.  

O objetivo da segunda edição é apresentar às IES, coordenadores de curso e professores 

um trabalho de pesquisa, com sugestões de disciplina que devem compor a grade curricular dos 

cursos de Ciências Contábeis no Brasil, tanto na modalidade presencial quanto na 

semipresencial e a distância (proposta CFC, 2009, p. 5). 

Na proposta do CFC (2009, p.21) em relação a proposta de conteúdos, são apresentados 

para cada disciplina: o ementário, o conteúdo programático, as sugestões bibliográficas, carga 

horária e os objetivos gerais, contemplando também: modelos de regulamento e diretrizes de 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), atividades complementares e estágio para o curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis. 

A proposta de Conteúdo de Formação Básica é baseada no disposto da Resolução 

CNE/CES nº 10/2004, e o seu conteúdo é composto pelas seguintes disciplinas: Matemática, 

Métodos Quantitativos Aplicados, Matemática Financeira, Comunicação Empresarial, 

Economia, Administração, Instituições de Direito Público e Privado, Direito Comercial, 

Legislação Societária, Direito Trabalhista, Legislação Social, Direito, Legislação Tributária, 

Ética, Legislação Profissional, Filosofia da Ciência, Metodologia do Trabalho Cientifico, 

Psicologia Organizacional e Tecnologia da Informação.  

O ensino da Contabilidade no Brasil também está sustentado pelos Pronunciamentos 

Técnicos emitidos pelo CPC, assunto abordado a seguir. 

 

2.3 Converência das Normas Internacionais de Contabilidade 

No Brasil foi promulgada a Lei nº 11.638/2007, que modificou a lei das sociedades 

anônimas. A Lei 11.638/2007 impôs alterações significativas, como a adoção das normas 

brasileiras de contabilidade em conformidade com as normas internacionais de contabilidade, 

os International Financial Reporting Standards (IFRS) (CUNHA et al., 2013). 

Em função das necessidades de convergência internacional das normas contábeis, 

centralização na emissão dessas normas, representação e processo democrático na produção das 

informações, criou-se o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). O CPC foi idealizado a 

partir da união das seguintes entidades: Associação Brasileira de Companhias Abertas 

(ABRASCA), Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 

Capitais (APIMEC Nacional), Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA), Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC), Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 

Financeiras (FIPECAF) e Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) (CPC, 

2013). 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foi criado pela Resolução CFC n° 

1.055/05 e tem como objetivo o estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos 

sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza para 

permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e 

uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da 

contabilidade brasileira aos padrões internacionais (CPC, 2013). 
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Ploger (2013) menciona que estamos diante de uma dupla convergência: Uma a 

necessidade universal de integrar regras contábeis aos padrões internacionais e a outra, a 

participação de um debate interno entre representantes do governo, iniciativa privada, órgãos 

acadêmicos e o CPC. 

 

2.4 Estudos Precedentes Internacionais e Nacionais 

Com a finalidade de dar mais consistência à pesquisa e a própria revisão da literatura, 

foram pesquisados artigos nacionais e internacionais sobre o ensino da contabilidade, conforme 

apresenta-se nesta seção. 

Niyama et al. (2008) analisaram a aderência das Instituições de Ensino Superior, 

localizadas nas capitais brasileiras, em relação ao conhecimento de Contabilidade 

Internacional. Os autores concluíram que nem todas as Instituições de Ensino Superior das 

capitais brasileiras capacitam os estudantes em relação a Contabilidade Internacional. Também 

destacam que existem instituições que não ministram a disciplina de Contabilidade 

Internacional ou similar.  

Lopes et al. (2008) realizaram uma investigação crítico-avaliativa dos impactos das 

Diretrizes Curriculares da Resolução n° 10/2004 em Cursos de Graduação em Contabilidade. 

Os autores analisaram duas universidades, uma pública e outra privada, e constataram que 

nenhuma das duas instituições estão completamente adequadas às propostas da Resolução.  

Hilton e Johnstone (2013) analisaram a perspectiva da educação contábil no Canadá 

após a transição do IFRS. Segundo os autores a transição do IFRS no Canadá motivou muitas 

discussões sobre educação contábil no país. Essas discussões focaram três tópicos principais: 

O potencial conteúdo carregado de relatórios financeiros técnicos, uma maneira eficaz de 

ensinar relatórios financeiros nos cursos para evitar a sobrecarga e ajudar a manter um profundo 

aprendizado e o papel da universidade nos programas de ajuda na profissionalização dos 

estudantes. Os autores concluíram que a transição para o IFRS forneceu uma excelente 

oportunidade para os educadores canadenses reverem o currículo contábil e pedagógico. Com 

a realização de um conteúdo de ensino mais técnico, resultou em melhor ou mais profundo 

aprendizado para os estudantes. Os autores citam que os educadores devem repensar o 

currículo. 

Riccio e Sakata (2004) verificaram a proximidade dos currículos de formação contábil 

praticados em Portugal e no Brasil em relação ao Currículo Mundial (CM) definido pela 

ONU/UNCTAD/ISAR. Os autores concluíram que de modo geral, as universidades brasileiras 

estão mais próximas do CM do que as universidades portuguesas, principalmente em relação 

as disciplinas de Contabilidade, mas nenhuma tanto em Portugal quanto no Brasil estão 

seguindo um padrão internacional. Em relação ao bloco de conhecimentos Administrativo e 

Organizacionais, Brasil e Portugal apresentaram maior aproximação. Já a disciplina de 

Tecnologia de Informação apresentou baixa quantidade na maioria das grades curriculares. 

Também constataram um índice baixo de disciplinas relacionadas a assuntos internacionais.  

Sugahara e Boland (2011) estudaram o alinhamento do ensino de contabilidade no Japão 

com as normas internacionais de educação e a percepção dos estudantes japoneses na 

importância da harmonização global de educação contábil. Os resultados indicaram que 52,2% 

dos respondentes ouviram anteriormente sobre as normas internacionais de educação e desses, 

25,4% tinham lido a respeito, por isso são mais bem informados sobre as normas internacionais 

de educação. Também concluíram que a exposição das normas internacionais de educação não 

contribui de nenhuma maneira para desenvolver um panorama acadêmico claro na 

convergência global da educação contábil. O achado indicou que as normas internacionais de 

educação podem ser usadas efetivamente tanto para uma aferição de ferramentas entre os 

acadêmicos quanto um funcionário tem um bom entendimento de detalhes específicos que 

constituem as normas internacionais de educação e resultam em obrigações. 17,9% dos 
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acadêmicos entendem o conteúdo das normas e somente 37,3% dos acadêmicos entendem das 

obrigações dos membros com as normas. 

Vysotskaya e Prokifieva (2013) analisaram as dificuldades de ensinar o IFRS na Rússia. 

Segundo as autoras o atual estado de ensino do IFRS na Rússia reflete o problema que tem sido 

encontrado na falta de professores com relevante experiência em indústria, e com ênfase em 

contabilidade fiscal. 

Conclui-se a revisão da literatura e a seguir é apresentado os procedimentos 

metodológicos. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 A população inicial deste trabalho é constituída pelas Instituições de Ensino Superior 

existentes no Brasil e que oferecem o curso de graduação em Ciências Contábeis na modalidade 

presencial, além de estarem cadastradas no Ministério da Educação (MEC) e em atividade no 

período da pesquisa, ou seja, o ano de 2014. No cadastro do MEC encontrou-se 998 Instituições 

de Ensino Superior que oferecem o curso de graduação em Ciências Contábeis na modalidade 

presencial. A pesquisa foi focada nas disciplinas em que houvesse probabilidade de conter nas 

suas ementas e/ou nos conteúdos programáticos conhecimentos inerentes aos Pronunciamentos 

Técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

A amostra foi definida de acordo com a disponibilidade dos dados. Primeiro buscou-se 

nas páginas eletrônicas das IES as ementas, os conteúdos programáticos e as grades curriculares 

dos cursos de Ciências Contábeis. Também solicitou-se as informações aos coordenadores de 

curso por meio de correio eletrônico.  

Dentre as 998 IES pertencentes a população do estudo, foi considerada uma amostra 

selecionada para a análise dos dados. Para a amostra do estudo foi considerada as IES que 

disponibilizaram nas suas páginas eletrônicas ou que por meio de correio eletrônico enviaram 

as ementas e os conteúdos programáticos solicitados. Entre as 998 IES pesquisadas, 130 IES 

disponibilizaram as ementas e/ou conteúdo programático, e dessas foram excluídas 25 IES por 

disponibilizarem ementas com informações insuficientes para análise. Portanto, fazem parte da 

amostra final do estudo 105 IES que oferecem o curso de Ciências Contábeis na modalidade 

presencial. As ementas e os conteúdos programáticos foram completamente analisados.  

 Neste estudo foi analisado as IES por região como: Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste 

e Norte. Na Tabela 1 é evidenciado a população e amostra por região do Brasil. 

 
Tabela 1 - População e amostra por região 

Região População (Nº) Amostra (Nº) Amostra (%) 

Sul 196 32 16,3% 

Sudeste 431 36 8,4% 

Nordeste 197 21 10,7% 

Centro-Oeste 95 10 10,5% 

Norte 79 6 7,6% 

Total 998 105 10,5% 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

 Também foram analisados as ementas e os conteúdos programáticos referente à 

Organização Acadêmica das IES, que é dividida em Centros Universitários, Faculdades e 

Universidades. Também foram analisados as ementas e os conteúdos programáticos referentes 

à categoria acadêmica das IES, subdivididas em públicas e privadas. A caracterização da 

amostra conforme organização e categoria acadêmica é apresentada na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Amostra conforme organização e categoria acadêmica 

Categoria/Organizaç

ão 

Centros 

Universitários 
Faculdades Universidades Total 

Pública - 3 25 28 

Privada 15 47 15 77 

Total 15 50 40 105 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

 Nas ementas e nos conteúdos programáticos analisou-se se os CPCs que são os 

Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis estão contidos 

nas ementas e conteúdos programáticos das IES pertencentes a amostra no período do estudo, 

ou seja, no ano de 2014. Fazem parte da amostra os 45 CPCs aprovados pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis até dezembro de 2014. Os CPCs são evidenciados no Quadro 1.

  

Para analisar se os conhecimentos relativos aos CPCs estavam contidos nas ementas 

e/ou nos conteúdos programáticos das IES que oferecem o curso de Ciências Contábeis na 

modalidade presencial, foram coletados dados junto às IES de modo que se pudesse identificar 

os pronunciamentos nas IES para posterior análise.  

Primeiro realizou-se uma pesquisa na página eletrônica do Ministério da educação na intenção 

de identificar as IES que oferecem o curso de Ciências Contábeis na modalidade presencial. 

Após tabulado as IES, buscou-se na página eletrônica de cada IES as ementas e os conteúdos 

programáticos. As IES que não disponibilizaram as ementas e os conteúdos programáticos, 

solicitou-se as ementas e os conteúdos programáticos aos coordenadores de curso das 

disciplinas em que houvesse probabilidade de algum CPC estar contido nas disciplinas. 
  

Quadro 1 - Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo CPC 

CPC 00 CPC 07 CPC 15 CPC 22 CPC 29 CPC 37 CPC 45 

CPC 01 CPC 08 CPC 16 CPC 23 CPC 30 CPC 38 CPC 46 

CPC 02 CPC 09 CPC 17 CPC 24 CPC 31 CPC 39 CPC PME 

CPC 03 CPC 10 CPC 18 CPC 25 CPC 32 CPC 40 - 

CPC 04 CPC 11 CPC 19 CPC 26 CPC 33 CPC 41 - 

CPC 05 CPC 12 CPC 20 CPC 27 CPC 35 CPC 43 - 

CPC 06 CPC 13 CPC 21 CPC 28 CPC 36 CPC 44 - 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

  Após tabulados os dados referente as IES que oferecem o curso de Ciências 

Contábeis na modalidade presencial e as ementas e conteúdos programáticos de cada 

instituição, adotou-se os seguintes critérios de análise de dados: 

1 – Analisou-se as ementas e os conteúdos programáticos das disciplinas em que houvesse 

probabilidade de algum CPC estar contido na mesma, disciplinas como Contabilidade 

Societária, Contabilidade Internacional, Contabilidade Agropecuária entre outras. Já disciplinas 

como Matemática Financeira, Psicologia Organizacional entre outras disciplinas que 

certamente não será encontrado nenhum CPC, estas disciplinas não foram analisadas. 

 2 – Para análise de aderência das IES em relação aos CPCs, estipulou-se 1 ponto para cada 

CPC contido nas ementas e/ou conteúdos programáticos da cada IES. Os dados foram 

organizados e tabulados em planilhas. Verificou-se em cada IES a quantidade de CPCs contidos 

nas ementas e/ou conteúdos programáticos e dividiu-se a quantidade total de CPCs 

identificados pela quantidade total de CPCs contidos na amostra, no caso, 45 pronunciamentos. 

Dessa maneira obteve-se o índice de aderência de cada IES em relação aos CPCs, sendo este 
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índice identificado pela sigla IA CPC, ou seja, Índice de Aderência aos CPCs. Esse critério 

também foi adotado na análise de aderência das IES por região, organização acadêmica e 

categoria acadêmica. 

3 – Para identificar se os CPCs estavam contidos nas ementas e nos conteúdos programáticos 

em cada instituição verificou-se nas próprias ementas e nos conteúdos programáticos se era 

mencionado o nome do CPC ou se mencionava o conteúdo referente ao CPC, nesse caso, 

adotou-se o critério de interpretação do autor.  Nas ementas e conteúdos programáticos de 

algumas IES evidenciou-se por exemplo Receita (CPC 30), outras IES apenas CPC 30 e outras 

IES apenas Receita. Na IES que constava apenas a palavra “Receita” nas ementas e nos 

conteúdos programáticos foi considerado como CPC 30, e quantificou-se como 1 ponto 

conforme Apêndice A, esse critério também foi adotado para os demais CPCs.  

4 –  A análise de aderência dos CPCs em relação as IES também estipulou-se 1 ponto para cada 

CPC contido nas ementas e/ ou conteúdos programáticos de cada IES. Os dados foram 

organizados e tabulados em planilhas conforme evidenciado no Apêndice A. Obteve-se a soma 

total de pontos de cada CPC e dividiu-se pela quantidade total de IES pertencentes a amostra, 

no caso, 105 IES. Dessa maneira obteve-se índice de aderência dos CPCs em relação as IES.  

5 – No estudo foram expostas as estatísticas descritivas de cada região do Brasil (Sul, Sudeste, 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste), também foram apresentadas por organização acadêmica 

(Centros Universitários, Faculdades e Universidades) e por categoria acadêmica (pública e 

privada). Para análise de diferenças entre medias por região, organização acadêmica e categoria 

acadêmica adotou-se o Teste de Igualdade de Médias pelo método Wilcoxon/Mann-Whitney. 

 Segundo Stevenson (1981) o Teste de Mann-Whitney é usado para testar se 2 amostras 

independentes provêm de populações com distribuições iguais. A hipótese alternativa é que 

uma das amostrar provenha de uma população estatisticamente maior do que a outra, dessa 

maneira, o teste também pode ser utilizado para observar diferenças entre medias das amostras. 

Como este teste é não paramétrico ele pode ser utilizado quando as amostras não apresentam 

distribuição normal. 

 Em relação a identificação das IES foi adotado nomes fictícios para que as informações 

de cada IES mantenha-se sobre sigilo, conforme impera o rigor científico. A nomenclatura 

adotada para identificação das IES precede uma sigla que é referente ao estado de origem da 

IES, seguida de uma numeração escolhida de acordo com os controles internos do autor da 

pesquisa. 

 Uma limitação do método a ser considerada é que algumas ementas e conteúdos 

programáticos possuírem características subjetivas, por esse motivo algum CPC não tenha sido 

identificado no estudo.  

 Por fim, os resultados obtidos nesse estudo não podem ser generalizados para outras 

populações e amostras, mas podem ser considerados consistentes na sua qualidade e extensão. 

 Concluído o capítulo referente aos procedimentos metodológicos da pesquisa, segue 

análise dos dados da pesquisa. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

Uma vez tabulados os dados e definidos os pontos atribuídos a cada IES em relação aos 

CPCs, foi possível avaliar a aderência das IES aos CPCs.  

Primeiro examinou-se a aderência das IES aos CPCs, conforme dados apresentados 

resumidamente na Tabela 3. Com base nos dados evidenciados na Tabela 3, observa-se que a 

IES que possui um maior nível de aderência aos CPCs é a IES RJ42 com 75,6%. Seguido da 

RJ42 está a IES RN15 com 73,3% de aderência. Com o mesmo percentual de aderência, as IES 

RS36; SP21 e SP22 possuem aderência de 60% cada uma delas. 
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As IES BA4 e MG40 apresentam 53,3% de aderência aos CPCs, seguido de 4 IES com 

aderência de 51,1%, são as IES MA4; RJ14; RS52 e SP237. As demais instituições possuem 

aderência inferior a 50%.     

Também com base nos dados apresentados na tabela 3, pode-se observar que 15 IES 

possuem aderência de 31,1% aos CPCs. Já as IES que possuem um menor nível de aderências 

aos CPCs são as IES MS21 e RO14, cada IES possuem 20% de aderência. 

Observa-se na Tabela 3 que 94 IES possuem nível de aderência em relação aos CPCs 

inferior a 50%, ou seja, 90% da amostra, e 10% da amostra possuem aderência acima de 50%. 

 
Tabela 3 - Índice de aderências das IES brasileiras em relação aos CPCs 

IES IES (N°) 
CPCs/IES 

(N°) 
IA CPC (%) 

RJ42 1 34 75,6 

RN15 1 33 73,3 

RS36 - SP21 - SP22 3 27 60,0 

BA4 - MG40 2 24 53,3 

MA4 - RJ14 - RS52 - SP237 4 23 51,1 

SC27 - SC52 2 22 48,9 

AL11 - GO40 - MG93 - PE36 - SC4 - SP204 6 21 46,7 

MG47 - SC41 - SC42 3 20 44,4 

PE30 - RN16 - RS41 - RO1 4 19 42,2 

CE20 - CE22 - ES21 - MG3 - MG4 - MG96 - PR77 - RS23 - SC49 - SP8 - 

TO3 11 18 40,0 

BA34 - GO4 - MS18 - MG10 - MG103 - MG104 - RJ15 - RS55 - RR4 - 

SC30 - SE8 11 17 37,8 

GO15 -MG23 - MG46 - PR46 - PR64 - RJ24 - RN5 - RN7 - RS49 - SC9 10 16 35,6 

BA52 - MG9 - MG11 - MG105 - RJ8 - RS20 - RS31 - RS60 - SC50 - SC54 

- SP200 11 15 33,3 

AM7 - GO18 - MG2 - MG26 - MG76 - PB12 - PR17 - PR74 - PR81 - PE5 

- RJ41 - RN17 - RO5 - SC44 - SE7 15 14 31,1 

MT8 - MT19 - MG91 - MG98 - PB11 - PR35 - PI5 - RN14 - RS40 - SC47 10 13 28,9 

MS17- MG34 - PR60 - RJ40 - SC8 - SP215 6 12 26,7 

MT14 - PR54 - SP16 3 11 24,4 

MS21 - RO14 2 9 20,0 

Total 105 45 100,0 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014 

 

Observa-se no Gráfico 1 a aderência média nacional e por região das IES em relação 

aos CPCs é inferior a 40%. A média nacional é de 37,3%, na Região Sul é de 36,8%; na Região 

Sudeste 38,8%; na Região Nordeste 39,3%, na Região Centro-Oeste 31,7% e na Região Norte 

33,7%. Também é evidenciado no Gráfico 9 que a média nacional e por região das IES em 

relação aos CPCs é superior a 30,0%. 

O índice médio de aderências das regiões Sul, Centro-Oeste e Norte são inferiores 

comparados com o índice médio de aderência nacional.  

Já as regiões Sudeste e Nordeste os índices de aderência são superiores comparado com 

o índice médio de aderência nacional. 

A região com maior índice de aderência em relação aos CPCs é a região Nordeste, já a 

região com menor índice é a região Centro-Oeste. 
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Gráfico 1 - Índice de aderência média nacional e por região das IES em relação aos CPCs. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

Também apresenta-se a análise descritiva geral dos níveis médios de aderência das IES 

em relação aos CPCs. É evidenciado na Tabela 4 as estatísticas descritivas, com média, a 

mediana, o máximo e mínimo de aderência das IES em relação aos CPCs no Brasil e por região. 

Observa-se na Tabela 4, que o a aderência média nas IES em relação aos CPCs no Brasil 

é de 37,3%, já nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte os índices de aderência 

são 36,8%, 38,8%, 39,3%, 31,7% e 33,7% respectivamente. Em relação a mediana no Brasil ó 

índice é de 35,5% enquanto nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte os índices 

são de 35,5%, 36,6%, 37,7%, 30% e 34,4% respectivamente. O índice máximo de aderência 

das IES em relação aos CPCs no Brasil é de 75,5%, índice este alcança por uma IES localizada 

na Região Sudeste. Já o índice mínimo de aderência é de 20%, índice este alcançado por IES 

localizadas na região Centro-Oeste e Norte. 

Já a probabilidade do teste Jarque-Bera evidenciado na Tabela 4, informa que no Brasil 

a amostra de aderência não é normalmente distribuída. Analisando as informações por região, 

as regiões Sul, Centro-Oeste e Norte possuem distribuição normal, enquanto Sudeste e Nordeste 

não possuem distribuição normal. 

 
Tabela 4 – Análise descritiva dos índices de aderência das IES em relação aos CPCs por região 

Análise descritiva geral dos índices de aderência por região 

Aderência Brasil Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte 

Média 0,3739 0,3687 0,3888 0,3936 0,3177 0,3370 

Mediana 0,3555 0,3555 0,3666 0,3777 0,3000 0,3444 

Máximo 0,7555 0,6000 0,7555 0,7333 0,4666 0,4222 

Mínimo 0,2000 0,2444 0,2444 0,2888 0,2000 0,2000 

              

Jarque-Bera 61,9689 4,1961 17,5928 16,1615 0,3483 0,5762 

Probabilidade 0,0000 0,1226 0,0001 0,0003 0,8401 0,7496 

Total IES 105 32 36 21 10 6 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

 Na Tabela 5 foi elaborado o teste de igualdade de médias pelo método Wilcoxon/Mann-

Whitney por regiões. Observa-se que nos testes para as regiões Sudeste/Centro Oeste e para 

Nordeste/Centro Oeste a diferença entre médias é estatisticamente significante, isso se 

comprova pela probabilidade de 0,0551 entre Sudeste/Centro Oeste e 0,0265 entre 

Nordeste/Centro Oeste.  
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 Comparando as regiões Sul/Sudeste, Sul/Nordeste, Sul/Centro Oeste, Sul/Norte, 

Sudeste/Nordeste, Sudeste/Norte, Nordeste/Norte e Centro Oeste/Norte evidenciados na Tabela 

5 a diferença entre as medias estatisticamente não tem significância, já que a probabilidade de 

cada uma está acima de 0,1. 

 
Tabela 5 – Teste de igualdade de médias pelo método Wilcoxon/Mann-Whitney 

Teste de Igualdade de Médias/Wilcoxon/Mann-Whitney 

Região Valor Probabilidade 

Sul-Sudeste 0,5529 0,5803 

Sul- Nordeste 0,6819 0,4953 

Sul - Centro Oeste 1,6242 0,1043 

Sul - Norte 0,5804 0,5616 

Sudeste-Nordeste 0,2233 0,8233 

Sudeste - Centro Oeste 1,9174 0,0552 

Sudeste - Norte 0,7907 0,4291 

Nordeste - Centro Oeste 2,2185 0,0265 

Nordeste - Norte 0,6706 0,5024 

Centro Oeste - Norte 0,6507 0,5152 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

Na intenção de evidenciar um comparativo entre as médias de aderência das IES 

Públicas e Privadas apresenta-se no Gráfico 2 um comparativo entre as instituições. As IES 

Públicas possuem índice médio de aderência de 37,9% e as IES Privadas possuem índice médio 

de aderência de 37,2%. 

 
Gráfico 2 - Índice médio de aderência de IES Públicas e Privadas em relação aos CPCs. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

 Em relação a análise descritiva dos níveis médios de aderência das IES Públicas e 

Privadas em relação aos CPCs, é evidenciado na Tabela 6, os índices média, mediana, máximo 

e mínimo de aderência das IES Públicas e Privadas em relação aos CPCs. 

 Observa-se na Tabela 6 que a média de aderência das IES Públicas em relação aos CPCs 

é de 37,9% e nas IES Privadas é de 37,2%. Em relação a mediana nas IES Públicas e Privadas 

o índice de aderência é de 35,5%. O índice máximo de aderência nas IES Públicas é de 75,5% 

e nas IEs Privadas é de 60%. Já o índice mínimo de aderência nas IES Públicas e Privadas é de 

20%.  
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 Em relação a probabilidade do Jarque-Bera evidenciado na Tabela 6, observa-se que a 

amostra dos índices de aderência das IES Públicas e Privadas não possui distribuição normal. 

 
Tabela 6 – Análise descritiva índices de aderência IES públicas e privadas 

Análise descritiva índices de aderência IES Públicas e Privadas 

Aderência Pública Privada 

Média 0,3793 0,3720 

Mediana 0,3555 0,3555 

Máximo 0,7555 0,6000 

Mínimo 0,2000 0,2000 

      

Jarque-Bera 34,8860 6,4019 

Probabilidade 0,0000 0,0407 

Total Observações 28 77 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

 Na Tabela 7 apresenta-se o teste de igualdade de médias pelo método Wilcoxon/Mann-

Whitney entre as IES Públicas e Privadas. Observa-se que nos testes para IES Públicas e 

Privadas a diferença entre médias não possui significância estatística, isto se comprova pela 

probabilidade de 0,9221 evidenciado na tabela abaixo. 

 
Tabela 7 – Teste de igualdade de médias pelo método Wilcoxon/Mann-Whitney nas IES Públicas e Privadas 

Teste de Igualdade de Médias/Wilcoxon/Mann-Whitney 

IES Valor Probabilidade 

Públicas/Privadas 0,0978 0,9221 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

Também buscou-se avaliar os índices de aderência das IES em relação aos CPCs por 

organização acadêmica que é classificada em Centros Universitários, Faculdades e 

Universidades. 

 
Gráfico 3 - Índice médio de aderência das Organizações Acadêmicas em relação aos CPCs 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

Na intenção de evidenciar um comparativo entre as médias de aderência das IES 

classificadas como Centros Universitários, Faculdades e Universidades é demonstrado no 

Gráfico 3, o respectivo comparativo. 
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Observa-se no Gráfico 3, o índice de aderência dos Centros Universitários é de 40,2%, 

já das Faculdades é de 36% e das Universidades o índice de aderência é de 38%.  

 Em relação a análise descritiva dos níveis médios de aderências das IES classificadas 

em Organização Acadêmica em relação aos CPCs, apresenta-se na Tabela 8 os índices médio, 

a mediana, os índices máximos e mínimos de aderência nas Organizações Acadêmicas. 

 Na Tabela 8 é evidenciado que o índice médio de aderência nos Centros Universitários 

em relação aos CPCs é de 40,2%, já nas Faculdades o índice de aderência é de 36% e nas 

Universidades 38%. Em relação a mediana dos Centros Universitários apresentam índices de 

aderência de 40% e as Faculdades e Universidades apresentam índices de 35,5% cada.  

 
Tabela 8 – Análise descritiva dos índices de aderência das IES aos CPCs por organização acadêmica 

 Índices de aderência por Organização Acadêmica 

Aderência Centros Universitários Faculdades  Universidades 

Média 0,4029 0,3604 0,3800 

Mediana 0,4000 0,3555 0,3555 

Máximo 0,6000 0,6000 0,7555 

Mínimo 0,2444 0,2000 0,2000 

        

Jarque-Bera 0,9318 4,8312 41,2992 

Probabilidade 0,6275 0,0893 0,0000 

Total Observações 15 50 40 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

 O índice máximo de aderência dos Centros Universitários e Faculdades é de 60% e nas 

Universidades o índice máximo é de 75,5%. Já o índice mínimo de aderência nos Centros 

Universitários é de 24,4% e nas Faculdades e Universidades é de 20%. 

 Já a probabilidade do teste Jarque-Bera apresentado na Tabela 8, informa que na amostra 

dos índices de aderência nos Centros Universitários a distribuição pode ser considerada normal, 

e nas Faculdades e Universidades não há evidências para considerar a distribuição normal.  

 Na Tabela 9 é evidenciado o teste de igualdade de médias pelo método Wilcoxon/Mann-

Whitney entre as Organizações Acadêmicas. Observa-se que nos testes para Centros 

Universitários/Faculdades a diferença entre médias não é estatisticamente significante, isso se 

comprova pela probabilidade de 0,1454 evidenciado na Tabela 9. Comparando Centros 

Universitários e Universidades a diferença entre médias também não é estatisticamente distinta 

conforme evidenciado na Tabela 9 a probabilidade de 0,2730. E comparando as Faculdades 

com Universidades também a diferença entre médias estatisticamente não é significante, já que 

a probabilidade é de 0,5398.  

 
Tabela 9 – Teste de igualdade de médias pelo método Wilcoxon/Mann-Whitney 

Teste de Igualdade de Médias/Wilcoxon/Mann-Whitney 

Organização Acadêmica Valor Probabilidade 

Centros Universitários/Faculdades 1,4557 0,1454 

Centros Universitários/Universidades 1,0960 0,2730 

Faculdades/Universidades 0,6130 0,5398 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

Concluída a análise geral de aderência das IES em relação aos CPCs por Organização 

Acadêmica, segue análise de aderência dos CPCs nas IES. 
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Seguindo o estudo, realizou-se a análise dos índices de aderências dos CPCs em relação 

as IES. A seguir é evidenciado o índice de aderência dos CPC em relação as IES, os CPCs que 

não constam nas ementas e nos conteúdos programáticos das IES pertencentes a amostra  

Na tabela 10 verificou-se a quantidade de IES em que cada CPC foi contemplado. Os 

CPCs com maiores índices de aderência são os CPC 00 – Estrutura Conceitual para Elaboração 

e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro CPC16 – Estoques, CPC 26 – Apresentação das 

Demonstrações Contábeis, CPC 27 – Ativo Imobilizado e o CPC 30 – Receitas, cada um dos 

CPCs citados foi contemplado em 105 IES do Brasil, ou seja, 100% da amostra. Segue tabela 

10. 
Tabela 10 – Aderência dos CPCs nas IES do Brasil. 

Índice de aderências dos CPC em relação as IES 

CPCs IES (N°) Aderência (%) 

CPC 00; CPC 16; CPC 26, CPC 27; CPC30 105 100,0 

CPC 18; CPC 32 97 92,4 

CPC 36 95 90,5 

CPC 03 92 87,6 

CPC 15 89 84,8 

CPC 25 76 72,4 

CPC 09 73 69,5 

CPC 29 70 66,7 

CPC 02 61 58,1 

CPC 04 51 48,6 

CPC 06 43 41,0 

CPC 01 38 36,2 

CPC 38 37 35,2 

CPC 08 36 34,3 

CPC 11 35 33,3 

CPC 12 30 28,6 

CPC 05 28 26,7 

CPC 07 22 21,0 

CPC 46 18 17,1 

CPC PME 17 16,2 

CPC 17; CPC 19 16 15,2 

CPC 23 12 11,4 

CPC 33; CPC 40 11 10,5 

CPC 37 10 9,5 

CPC 24; CPC 39 9 8,6 

CPC 28 8 7,6 

CPC 20 7 6,7 

CPC 21; CPC 22; CPC 31; CPC 35 5 4,8 

CPC 10; CPC 41 3 2,9 

CPC 13 2 1,9 

CPC 43; CPC 44 e CPC 45 0 0,0 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014 

 

O CPC 43 – Adoção Inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPC 15 a 41; o CPC 44 – 

Demonstrações Combinadas e o CPC 45 – Divulgação de Participação em Outras Entidades 
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não possuem aderência em relação as IES, pois não foi detectado nas ementas e nos conteúdos 

programáticos os respectivos CPCs. 

 

5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Está pesquisa avalia o alinhamento dos conteúdos de Contabilidade constantes nos 

currículos dos cursos de Ciências Contábeis em IES no Brasil com os Pronunciamentos 

Técnicos do CPC que tem origem nas normas internacionais de contabilidade. Amostra é 

composta por 105 IES que oferecem o curso de Ciências Contábeis na modalidade presencial e 

os CPCs analisados são os 45 CPCs aprovados e divulgados pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis até dezembro de 2014.  

Adicionalmente, é importante ressaltar que os resultados obtidos neste estudo não 

devem ser generalizados em razão do tamanho da amostra, mas podem ser considerados 

consistentes na sua qualidade e extensão 

Considerando a aderência das IES brasileiras em relação aos CPCs, entre as 105 IES 

analisadas, apenas 11 IES possuem aderência superior a 50%. Já a média geral de aderências 

nas IES brasileiras em relação aos CPCs é de 37,3%. É um índice baixo, já que, são apenas 45 

CPCs. 

As médias de aderências das IES por região são parecidas, estão entre 30% à 40% de 

aderência. Comparando as regiões em relação a diferença de médias, encontrou-se diferença 

estatisticamente significantes entre as regiões Sudeste/Centro-Oeste e para Nordeste/Centro-

Oeste, as demais regiões a diferença entre médias não são estatisticamente significantes. 

Em relação a aderência das IES Públicas e Privadas aos CPCs, as instituições possuem 

proximidade entre as médias, as IES Públicas possuem média de aderência de 37,9% e as IES 

Privadas possuem média de 37,2%, sendo que a diferença entre as médias estatisticamente não 

é significante. 

Comparando as IES em relação a Organização Acadêmica, as médias de aderência das 

IES estão próximas, os Centros Universitários possuem média de aderência aos CPCs de 40,2%, 

as Faculdades 36% e as Universidades 38%. A diferença entre médias das Organizações 

acadêmicas estatisticamente não é significante. 

No estudo não foi identificado nas ementas e nos conteúdos programáticos das IES o 

CPC 43 – Adoção Inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPC 15 a 41, CPC 44 – 

Demonstrações Combinadas e o CPC 45 – Divulgação de Participações em Outras Entidades. 

Conclui-se neste estudo, que as IES no Brasil pertencentes a amostra possuem baixa 

aderência em relação aos CPCs, e o ensino da contabilidade harmonizado aos padrões 

internacionais necessita de melhorias contemplando um número maior de CPCs nas ementas 

e/ou conteúdos programáticos das IES. 

Envolvendo esta temática, recomenda-se para estudos futuros verificar se os índices de 

aderência das IES em relação aos CPCs possuem correlação com a quantidade de mestres e 

doutores nos cursos de Ciências Contábeis de cada IES. 

Também se sugere um estudo em relação ao desempenho das IES nos exames de 

suficiência do CFC e nas provas do Enade correlacionado com os índices de aderências das IES 

em relação aos CPCs. 
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