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RESUMO 
 
 

ERFURTH, Alfredo Ernesto. Currículo mundial e o ensino de contabilidade: estudo dos 
cursos de graduação em ciências contábeis em instituições de ensino superior brasileiras 
e argentinas. 2009. 91f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa de Pós-
Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2009. 
 
 
O ensino de Ciências Contábeis se limita, com freqüência, a normas e regulamentos nacionais 
e a seus próprios procedimentos de adoção de normas, o que pode vir constituir um obstáculo 
para a integração na economia global. Visando diminuir as diferenças do ensino da 
contabilidade entre os países e capacitar os contadores para que estejam aptos a atender os 
requisitos exigidos por mercados cada vez mais globalizados foi criado o Currículo Mundial 
(CM), pelo Grupo de Trabalho Intergovernamental de Peritos em Padrões Internacionais de 
Contabilidade e apresentação de relatórios (International Standards of Accounting and 
Reporting - ISAR), subordinado à Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD), 
órgão ligado à Organização das Nações Unidas (ONU). Desta forma, esta pesquisa visa 
analisar as similaridades e as diferenças dos currículos do ensino de graduação em Ciências 
Contábeis praticados no Brasil e na Argentina à luz do currículo mundial. Este estudo 
pertence ao grupo de pesquisa – Pesquisas em Controladoria e Sistemas de Informação da 
linha de pesquisa de Controle de Gestão, do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis da Universidade Regional de Blumenau. Para alcançar este objetivo, foi realizada 
uma pesquisa exploratória, por meio da análise documental aplicada em dezoito cursos de 
graduação em Ciências Contábeis do Brasil e três cursos da Argentina. Por meio da análise de 
conteúdos das matrizes curriculares e dos planos de ensino das disciplinas oferecidas nos 
cursos e do teste de médias foi possível verificar as similaridades e as diferenças entre os 
currículos dos cursos e o proposto pelo currículo mundial. Os resultados mostram que no 
Brasil existe maior similaridade nas áreas de conhecimento sobre gestão e administração das 
atividades, contabilidade gerencial, contabilidade básica e estágio. Já na Argentina os 
conteúdos sobre economia, contabilidade financeira, contabilidade de nível avançado para 
indústrias especializadas e contabilidade tributária avançada foram as que mostraram maior 
similaridade com o CM. De forma geral, no entanto, conforme o teste estatístico aplicado 
pode-se afirmar que não existe diferença significativa de similaridade dos currículos do 
ensino de graduação em Ciências Contábeis praticados no Brasil e na Argentina à luz do CM. 
 
 
Palavras-chave: Currículo contábil. Currículo mundial. Ensino de Contabilidade. 
ISAR/UNCTAD/ONU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

ERFURTH, Alfredo Ernesto. Curriculum and accounting education: a study of 
undergraduate courses in accounting sciences in institutions of higher education in 
Brazil and Argentina. 2009. 91f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 
2009. 
 
 
The accounting education is frequently limited by the national standards and regulations and 
to his own standards adoption procedures, it can constitute an obstacle for the global economy 
integration. Aiming to reduce the differences of the accounting education between the 
countries and to enable the accountants so that they are suitable to attend the requisites 
demanded by more and more globalized markets it was created the Model Curriculum (MC), 
by the Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of 
Accounting and Reporting (ISAR), subordinate to the United Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD), organism associated to the United Nations (UN). So, this 
inquiry aims to analyze the accounting education curriculum similarities and differences used 
in Brazil and in Argentina compared to the MC. This research belongs to the research group – 
Research in Controladoria and Information Systems of the Management Control research line, 
Blumenau Regional University Accounting Post-Graduation Program. To reach this goal an 
explorative research was realized thru a documental analyzes applied in twenty two Brazilian 
and Argentinean accounting degree programs. Through the curriculum content and the 
disciplines teaching plan in degree programs analysis, as well as the average test it was 
possible to check the similarities between the curriculum of the degree programs and the 
proposed MC. The result shows that there is a bigger similarity in Brazil in the knowledge 
areas on activities management and administration, management accountancy, basic 
accountancy and traineeship. On the other hand, in Argentinean the contents on economy, 
financial accountancy, advanced accountancy for industries specialized and tax advanced 
accountancy showed bigger similarity with the MC. In general form, however, according to 
the statistical test it is possible to affirm that there is no similarity difference between the 
Brazilian and Argentinean accounting curriculum compared to the MC. 
 
 
Key-words: Accounting curriculum. Model curriculum. Accounting education. 
ISAR/UNCTAD/ONU. 
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1  INTRODUÇÃO 

Neste capítulo introdutório apresenta-se o tema, o problema da pesquisa e as 

questões que são os propulsores deste estudo. A partir do problema de pesquisa e das questões 

são introduzidos os objetivos, os pressupostos e a justificativa deste estudo. No final deste 

capítulo é mostrada a estrutura em que foi desenvolvido este trabalho. 

1.1 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

O Currículo Mundial (CM) do ensino de Ciências Contábeis é uma conseqüência da 

internacionalização. Costa (2007) define a internacionalização como o aumento do fluxo de 

capitais internacionais. Neste sentido, Shixiu (2008) comenta que desde o início da década de 

80, por motivo do acelerado desenvolvimento da alta tecnologia, principalmente das técnicas 

de comunicação, foi reduzido “por notável porcentagem o custo de transporte e de 

comunicação, o que promoveu diretamente o enorme aumento do comércio, do investimento 

internacional e a difusão rápida da alta tecnologia por todo mundo”. Na visão de Leite (2002) 

internacionalização se refere ao desenvolvimento do mercado de capitais internacionais, 

caracterizada pela redução das barreiras comerciais entre as nações, e pelo crescimento dos 

investimentos diretos estrangeiros. Desta forma, caracteriza-se a internacionalização pelo 

crescimento da economia internacional, pelo aumento das negociações entre diversos países 

em todo o mundo, não importando a distância. 

Este crescimento da economia internacional traz consigo a necessidade de se ter uma 

linguagem única que possa viabilizar o processo de comunicação entre os agentes 

econômicos, como também o processo de comparação das empresas e investimentos dos 

diferentes países no mundo. Para Radebaugh e Gray (1993) a linguagem universal dos 

negócios é chamada de contabilidade. 

Entretanto, verifica-se que a contabilidade é diferente de um país para outro. Estas 

diferenças são causadas principalmente porque, segundo Iudícibus, Martins e Carvalho 

(2005), a contabilidade é uma forma “eficaz de avaliação de desempenho econômico e 

financeiro (e social) de entidades e gestores; como insumo essencial para a tomada de 

decisões econômico-financeiras; como instrumento de accountability eficiente de qualquer 
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gestor de recursos perante a sociedade”. Isto é, a contabilidade objetiva produzir informações 

úteis aos usuários da contabilidade para a tomada de decisão, e como as necessidades dos 

usuários contábeis são diferentes de país para país, dependendo da cultura, do sistema 

jurídico, da influência governamental, entre outros, os relatórios contábeis de cada país, 

acabam produzindo informações diferentes. 

Neste contexto, surgiram as Normas Internacionais de Contabilidade, objetivando 

harmonizar, convergir os padrões contábeis numa única linguagem de negócios universal. 

Para Turner (1983) esta convergência tem a finalidade de eliminar as correntes de 

desconfiança das demonstrações contábeis e assim remover um dos principais e mais 

importantes impedimentos para o fluxo internacional de investimentos e portanto, crescimento 

econômico. Martins (2004) acrescenta que as diferenças encontradas na contabilidade 

retardam e encarecem os movimentos migratórios de capital entre os diversos países. Desta 

maneira, obstruem o comércio mundial, pois dificultam o entendimento dos balanços uns dos 

outros, obrigando muitas empresas a ter mais de uma contabilidade que exigem regras 

contábeis diferentes para mensurar o mesmo evento (consolidação ou conversão). Neste caso, 

estas diferenças terminam por incentivar a falta de credibilidade da informação contábil. 

Em vista do processo de internacionalização contábil, a Conferência das Nações 

Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (United Nations Conference on Trade and 

Development - UNCTAD) destacou sua preocupação quanto a influência desta 

internacionalização sobre os países em desenvolvimento, principalmente pela diversidade 

existente entre a profissão contábil dos países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. 

Em alguns países, a contabilidade é desenvolvida e auto-regulamentada, porém, em outros 

países a contabilidade precisa se desenvolver e principalmente se desvincular do governo. A 

Organização das Nações Unidas (ONU) realizou uma pesquisa em conjunto com a 

Organização do Trabalho Internacional (International Labour Organization – ILO) e o Banco 

Mundial e descobriram que muitos países possuem poucos contadores qualificados e poucas 

ou até mesmo nenhuma Instituição de Ensino Superior (IES) em Ciências Contábeis. Neste 

contexto, o Grupo de Trabalho Intergovernamental de Peritos em Padrões Internacionais de 

Contabilidade e Apresentação de Relatórios (Intergovernmental Working Group of Experts on 

International Standards of Accounting and Reporting – ISAR), ligado à UNCTAD e à ONU, 

descobriu que, devido à internacionalização contábil, as diferenças entre os países 

desenvolvidos e os países em desenvolvimento ficaram ainda maiores e concluíram que a 

profissão contábil precisa trabalhar com o objetivo de reduzir estas diferenças (FRANCO, 

1999). 
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Sendo que a economia internacional exige uma única linguagem de negócios, a 

preocupação da UNCTAD é saber se a contabilidade dos países em desenvolvimento está se 

adaptando às Normas Internacionais de Contabilidade. Caso os países não se adaptem, terão 

sérias dificuldades de negociar com os países cujas normas estejam ajustadas às normas 

internacionais, isso irá provocar um distanciamento ainda maior entre os países em 

desenvolvimento e os países desenvolvidos. 

Para Costa (2007) o principal motivo das diferenças entre os países desenvolvidos e 

os em desenvolvimento refere-se à falta de orientação educacional no sentido de capacitar os 

contadores para que estes estejam aptos para atender os requisitos exigidos pelas normas 

internacionais. Nesse sentido, Pires e Ott (2008, p. 1), afirmaram que organismos 

internacionais, preocupados com a capacidade das Instituições de Ensino Superior (IES) de 

formar profissionais contábeis capazes de atender às novas demandas dos empregadores, têm 

trabalhado a fim de elaborar um programa mundial de estudos de contabilidade que sirva de 

referência mundial. A utilização de normas internacionais de contabilidade depende 

essencialmente da existência de contadores qualificados. 

Desta forma, o ISAR/UNCTAD/ONU elaborou um currículo mundial (CM) com a 

finalidade de servir como referência para as qualificações nacionais, onde segundo Czesnat, 

Cunha e Domingues (2009, p. 2) as IES em Ciências Contábeis pudessem “basear a sua grade 

curricular” e permitir, dessa maneira, as pessoas que possuam essas qualificações, atuar no 

contexto de uma economia mundial e assim promover a convergência da contabilidade. Esse 

CM portanto, tem a finalidade de facilitar a adaptação das Instituições de Ensino Superior 

(IES) em Ciências Contábeis dos países em desenvolvimento às Normas Internacionais de 

Contabilidade. 

Em 1997 Frank Harding, presidente da IFAC, afirmou que o CM dificilmente seria 

reconhecido internacionalmente, mas apenas por uns poucos órgãos contábeis minoritários de 

países em desenvolvimento que precisassem ser reconhecidos mundialmente. Segundo 

Harding (1997) os países em desenvolvimento irão desejar aceitar as normas internacionais 

para não serem excluídos dos demais. 

No ano de 2006, um ano após a convergência da contabilidade na Europa continental 

pelas normas do Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (International 

Accounting Standards Board – IASB), Aggestam verificou que, assim como Harding (1997) 

tinha previsto, os países desenvolvidos não estavam se interessando pelo CM. Aggestam 

também acredita que o CM deve ter relevância para os países em desenvolvimento que 
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precisam habilitar seus contadores de acordo com as normas internacionais de contabilidade 

(AGGESTAM, 2006). 

Sendo assim, o CM se destaca nos países em desenvolvimento por mostrar um 

modelo de como capacitar e qualificar os profissionais de contabilidade para estarem aptos a 

desempenhar suas atividades no contexto de uma economia internacional. O estudo de acordo 

com as normas internacionais de contabilidade, abordado pelo CM, é obrigatório para realizar 

trabalhos em empresas multinacionais ou para exercer a profissão em países desenvolvidos. 

Segundo a Deloitte (2009) mais de cem países estão convergindo para as normas 

internacionais, incluindo países em desenvolvimento. 

Os países em desenvolvimento da América do Sul por não serem excluídos buscam 

uma maneira de se manter competitivos diante dos demais países. Para isso, criaram 

programas de integração regional como: a Associação Latino-Americana de Livre Comércio 

(ALALC) em 1960, a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) em 1980 e 

posteriormente o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) criado em 1995 (RICCIO E 

SAKATA, 2004). 

O MERCOSUL é integrado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai e tem a 

finalidade de por meio dessa integração, superar o isolamento; dar origem a sociedades mais 

igualitárias e coesas, com menor índice de disparidades, politicamente estáveis; consolidar a 

democracia e a paz; promover aprimoramento na educação e na cultura; acelerar o processo 

de desenvolvimento econômico e lograr uma adequada inserção internacional, a fim de 

melhorar as condições de vida de seus habitantes (MERCOSUL, 2008). 

O Brasil e a Argentina são as sociedades fundamentais e as duas principais 

economias do MERCOSUL (BRASIL, 2009). Neste sentido, a Deloitte (2009) afirma que o 

Brasil deve adotar em todas as suas empresas as normas do IASB até o ano de 2010 e a 

Argentina está buscando a convergência com as normas Internacionais de Informação 

Financeira (International Financial Reporting Standards – IFRS), porém ainda não 

estabeleceu um prazo de adoção. Esses resultados fornecidos pela Deloitte (2009) denotam a 

preocupação destes países por adotar as normas internacionais e desta maneira participar do 

mercado internacional. 

Devido a falta de um critério de referência para as qualificações do profissional de 

contabilidade, destaca-se o CM por apresentar de maneira detalhada os conteúdos necessários 

para que o profissional de contabilidade possa estar de acordo com as normas internacionais 

de contabilidade. Desta maneira, ressalta-se a importância do CM em fortalecer a profissão 

contábil no mundo e auxiliar especificamente às IES em Ciências Contábeis dos países em 
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desenvolvimento na elaboração da grade curricular e dos planos de ensino das diferentes 

disciplinas deste curso de graduação. 

Devido ao que estes dois países, Brasil e Argentina, estão buscando, a convergência 

de suas normas de contabilidade às normas internacionais, este estudo busca identificar quais 

são os pontos fortes, as similaridades dos currículos contábeis brasileiros e argentinos à luz do 

CM, isto é, quais são os conhecimentos transmitidos aos futuros profissionais de 

contabilidade que já estão de acordo com as exigências da economia internacional e quais são 

os pontos fracos, as diferenças dos currículos contábeis brasileiros e argentinos à luz do CM, 

os quais precisam ainda ser implantados nos cursos de graduação destes países para atender à 

demanda internacional. 

Assim sendo, o problema de pesquisa está relacionado a seguinte questão: quais as 

similaridades e as diferenças dos currículos dos cursos de ensino de graduação em Ciências 

Contábeis praticados no Brasil e na Argentina à luz do CM definido pelo 

ISAR/UNCTAD/ONU? 

1.2 OBJETIVOS 

Para resolver o problema de pesquisa, destacam-se os objetivos geral e específicos. 

Nesta etapa do projeto de pesquisa são especificadas suas finalidades principais e 

secundárias. De acordo com Parra Filho e Santos (2003, p. 210), o objetivo geral “procura dar 

uma visão geral do assunto da pesquisa”, enquanto o específico “define o ponto central do 

trabalho [...] a idéia específica a ser desenvolvida”. 

1.2.1 Geral 

Conhecer as similaridades e as diferenças dos currículos do ensino de graduação em 

Ciências Contábeis praticados no Brasil e na Argentina à luz do CM definido pelo 

ISAR/UNCTAD/ONU. 
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1.2.2 Específicos: 

a) identificar as similaridades e as diferenças dos currículos dos cursos de ensino de 

graduação em Ciências Contábeis praticados no Brasil à luz do CM definido pelo 

ISAR/UNCTAD/ONU; 

b) identificar as similaridades e as diferenças dos currículos dos cursos de ensino de 

graduação em Ciências Contábeis praticados na Argentina à luz do CM definido 

pelo ISAR/UNCTAD/ONU; e 

c) identificar as principais características de semelhanças e de diferenças dos 

currículos do ensino de graduação em Ciências Contábeis praticados no Brasil e 

na Argentina à luz do currículo mundial definido pelo ISAR/UNCTAD/ONU. 

1.3 PRESSUPOSTOS 

Conforme Silveira et al. (2004, p. 99), pressupostos são respostas prováveis, 

“supostas e provisórias para o problema elaborado, ou seja, afirmações que antecedem a 

resposta que será obtida por meio da pesquisa científica. O pressuposto é usualmente utilizado 

quando o método adotado é qualitativo”. 

Sendo que o objetivo geral deste estudo é conhecer as similaridades e as diferenças 

dos currículos do ensino de graduação em Ciências Contábeis praticados no Brasil e na 

Argentina à luz do currículo mundial definido pelo ISAR/UNCTAD/ONU, realizou-se uma 

revisão da literatura nacional e internacional buscando identificar outras pesquisas sobre este 

mesmo assunto. 

Desta forma, identificaram-se as seguintes pesquisas relacionadas ao estudo 

comparativo entre currículos nacionais e o CM definido pelo ISAR/UNCTAD/ONU: Riccio e 

Sakata (2004); Magalhães e Andrade (2006); Mulatinho (2007); Erfurth e Domingues (2008); 

e Czesnat, Cunha e Domingues (2009). 

As pesquisas de Riccio e Sakata (2004), Magalhães e Andrade (2006), Mulatinho 

(2007) e Czesnat, Cunha e Domingues (2009) identificaram por meio da comparação dos 

currículos das IES brasileiras à luz do CM que nestas instituições o bloco de conhecimento de 

contabilidade apresenta maior semelhança com o CM. Em segundo lugar, o bloco de 

conhecimentos administrativos e organizacionais e por último o bloco de tecnologia da 

informação. Esses autores também relacionaram os conteúdos que mais se distanciaram do 
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CM. De acordo com Riccio e Sakata (2004), as IES em Ciências Contábeis brasileiras 

carecem de conteúdos voltados à tecnologia da informação e temas internacionais. Segundo 

Magalhães e Andrade (2006), às IES do Brasil faltam conteúdos referentes à tecnologia da 

informação, negócios e temas internacionais. Mulatinho (2007) relacionou em relação ao CM 

a falta das seguintes disciplinas: Tecnologia da Informação, Tópicos Internacionais, 

Contabilidade Social e Ambiental, Línguas Estrangeiras, Estatística Aplicada aos Negócios, 

Psicologia Organizacional, Contabilidade de Organizações não Governamentais, Auditoria 

Ambiental e Pública, Gestão de Riscos, Carteira e Tesouraria. Em adição, Czesnat, Cunha e 

Domingues (2009) também identificaram semelhanças e diferenças entre currículos 

brasileiros e o CM. Por semelhança, Czesnat, Cunha e Domingues (2009) constataram maior 

semelhança em conteúdos sobre contabilidade tributária e fiscal, e em contraste com o CM, 

relacionaram os conteúdos sobre administração e gestão de empresas, visão estratégica dos 

negócios, mercado de capitais e tecnologia da informação. 

Erfurth e Domingues (2008) compararam o currículo contábil argentino em relação 

ao CM e diferentemente das pesquisas realizadas com os currículos brasileiros constataram 

maior semelhança de currículos nacionais em relação ao CM no bloco de conhecimento 

administrativo e organizacional. Em segundo lugar, o currículo contábil argentino se 

assemelha com o CM no bloco de conhecimento de contabilidade e, por último com maior 

diferença, no bloco de conhecimento de tecnologia da informação. 

Desta maneira, com base nas pesquisas correlatas relacionadas, tem-se como 

primeiro pressuposto que os cursos de Ciências Contábeis do Brasil se assemelham ao CM 

definido pelo ISAR/UNCTAD/ONU primeiramente nos blocos de conhecimento de 

contabilidade, depois, no bloco de conhecimentos administrativos e organizacionais e por 

último no bloco de tecnologia de informação. Também se pressupõe que nos currículos 

contábeis brasileiros há falta de conteúdos relacionados à tecnologia da informação e a temas 

internacionais. 

Também, com base nas pesquisas correlatas relacionadas, tem-se como segundo 

pressuposto que os currículos contábeis argentinos possuem maior similaridade em primeiro 

lugar, em relação ao CM, nos blocos de conhecimentos de administração e organização, em 

segundo lugar nos blocos de contabilidade e finalmente tecnologia da informação. Além 

disso, pressupõe-se maior semelhança de conteúdos com o CM nas matérias tributárias e 

maior diferença nos tópicos sobre comércio internacional, gestão e estratégia das operações e 

tecnologia da informação. 
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1.4 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

A viabilidade de uma pesquisa na área contábil, por meio da educação, é 

imprescindível, principalmente nos países do Brasil e da Argentina, pela necessidade que 

estes têm de convergirem com as normas internacionais de contabilidade de acordo com o 

International Accounting Standarts Board (IASB). 

Assim, a relevância da investigação proposta advém da importância dos currículos 

das instituições de ensino superior do curso de graduação em Ciências Contábeis no Brasil e 

na Argentina estarem de acordo com as normas internacionais de contabilidade, que por sua 

vez estão de acordo com o currículo mundial definido pelo ISAR/UNCTAD/ONU. 

Este cenário de mudança, segundo Hernandez (1999), se deve ao processo de 

internacionalização, fruto do sistema capitalista que as economias mundiais estão passando 

atreladas ao desenvolvimento acelerado dos diversos meios de comunicação, impactando 

sobremaneira a sociedade e o meio empresarial em toda a parte do mundo. 

O ISAR preocupado com a formação do profissional contábil global criou um 

modelo curricular mundial que servisse para todas as instituições de ensino superior em 

contabilidade no mundo. Abarcando nesse currículo mundial disciplinas voltadas ao 

conhecimento da organização e à atividade comercial, à tecnologia da informação e ao 

conhecimento específico contábil, permitindo a este profissional desempenhar suas funções 

além das fronteiras de seu país interligando-se desta maneira com todo o mundo. 

Corroborando com a relevância desta pesquisa, o membro efetivo do ISAR, o 

professor Dr. Nelson Carvalho, em matéria destinada à categoria, concernente à prerrogativa 

para a formação do contador, expõe que: 

De nada adiantaria concluir o esforço de elaboração de normas globais de 
Contabilidade e Auditoria se não houvesse o contador global apto a entendê-las e 
explicá-las, ajudar que fossem implantadas, e capaz de auditá-las [...], daí foi um 
passo para o ISAR abraçar a causa de produzir um currículo de formação 
profissional para o Contador Global (CARVALHO, 2008). 

 

Portanto, enfatiza-se a importância do currículo mundial proposto pelo 

ISAR/UNCTAD/ONU e  da mesma forma, tornam-se relevantes os currículos das instituições 

de ensino superior tanto do Brasil como da Argentina e sua adequação com o currículo 

mundial. Isso porque não adiantaria haver um currículo mundial se esse não for praticado 

pelas instituições de ensino. 
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Acredita-se, portanto, que este trabalho venha a contribuir para a gestão dos cursos 

de graduação de Ciências Contábeis no Brasil e na Argentina, ao servir de base para decisões 

relativas à estrutura curricular dos cursos. 

Cabe ressaltar que o trabalho pertence ao grupo de pesquisa – Pesquisas em 

Controladoria e Sistemas de Informação da linha de pesquisa Controle de Gestão. 

O motivo da escolha das IES do Brasil e da Argentina fundamenta-se pelos esforços 

realizados principalmente por esses dois países, geograficamente próximos, na integração do 

mercado dos países Sul Americanos. Entre esses esforços, destaca-se o Mercado Comum do 

Sul (MERCOSUL) integrado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai que buscam por 

meio desta integração superar o isolamento; dar origem a sociedades mais igualitárias e 

coesas, com menor índice de disparidades, politicamente estáveis; consolidar a democracia e a 

paz; promover aprimoramento na educação e na cultura; acelerar o processo de 

desenvolvimento econômico e lograr uma adequada inserção internacional, a fim de melhorar 

as condições de vida de seus habitantes (MERCOSUL, 2008). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica está dividida em três partes: o currículo mundial e o ensino 

de contabilidade, envolvendo o ISAR/UNCTAD/ONU, os modelos de contabilidade e o 

currículo mundial. Na segunda parte deste capítulo é apresentado o ensino da contabilidade no 

Brasil e na Argentina e finalmente na terceira parte as pesquisas correlatas sobre o currículo 

mundial. 

2.1 O CURRÍCULO MUNDIAL E O ENSINO DE CONTABILIDADE 

Para compreender a finalidade de um currículo é necessário verificar a definição 

dada ao termo no ambiente pedagógico. Assim, currículo segundo Tcheou (2002, p. 77) é “um 

conjunto de disciplinas, organizadas em uma sequência lógica de conteúdos, que busca 

atender as necessidades e as expectativas da sociedade em relação ao individuo a ser formado 

por ela”. 

Para Peleias (2006, p. 137) “os currículos permitem obter o elemento norteador para 

o processo de ensino e aprendizagem, contemplando as necessidades básicas para a formação 

profissional do graduando”. Nesse sentido, o mesmo autor acrescenta que a organização do 

currículo é influenciada por vários elementos como: “demandas das políticas cultural, social, 

econômica e educacional; grupos dominantes; história dos currículos anteriores; princípios 

psicológicos; avanços tecnológicos; pesquisa na área; conjunturas econômicas; concepções 

que norteiam o âmbito escolar, entre outros”. 

Na educação de Ciências Contábeis, o currículo tem a finalidade de capacitar o 

profissional nas áreas patrimoniais, financeiras e econômicas. Confere ainda a 

responsabilidade de formar contadores com capacidade de se expressar de forma clara e 

objetiva, de empreender e inovar, compreendendo as normas legais, comerciais e 

internacionais e principalmente as normas éticas da profissão. 

O currículo mundial do ensino de Ciências Contábeis é resultado do processo de 

internacionalização contábil. Sua principal função deriva da preocupação da Organização das 

Nações Unidas (ONU) em proteger os países em desenvolvimento e auxiliá-los a se inserirem 

na economia internacional (UNCTAD, 2009). 
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2.1.1 O ISAR/UNCTAD/ONU 

A ONU é composta por vários organismos especializados que trabalham em áreas 

diversas como saúde, agricultura, aviação civil, meteorologia e trabalho, entre outros, por 

exemplo: a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Esses organismos especializados, juntamente 

com as Nações Unidas e outros programas e fundos (tais como o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância, UNICEF), compõem o Sistema das Nações Unidas (UNITED NATIONS 

INFORMATION CENTRE RIO – UNIC RIO, 2009). 

Sobre as questões de comércio e desenvolvimento a Conferência das Nações Unidas 

sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) é a responsável. Segundo Carson e Veiras 

(2005), a UNCTAD criada em 1964 é o principal órgão da Assembléia Geral da ONU no 

estudo integrado ao comércio e desenvolvimento, às finanças, à tecnologia, ao fomento de 

empresas e ao desenvolvimento sustentável. A UNCTAD busca ampliar as oportunidades de 

comércio e inversão nos países em desenvolvimento, além de auxiliá-los a resolver os 

problemas derivados da internacionalização, integrando-os à economia global em igualdade 

de condições. 

O fato de que o ensino de Ciências Contábeis se limita com frequência às normas 

nacionais constitui um obstáculo importante para a integração da economia global. A 

internacionalização não só exige profissionais com conhecimentos sobre as normas 

internacionais como também que suas qualificações sejam reconhecidas em qualquer país. 

Nesse sentido, os contadores dos países em desenvolvimento possuem dificuldades 

adicionais, já que suas qualificações locais não são reconhecidas no estrangeiro, e as empresas 

transnacionais e organismos internacionais estabelecidos em seus países recorrem a 

contadores estrangeiros (UNCTAD, 2009). 

Para isso, segundo Pires e Ott (2008), vários esforços foram empreendidos para 

buscar a harmonia da educação contábil no mundo. Entre os principais órgãos envolvidos 

nessa busca destacam-se: a Federação Internacional de Contadores (International Federation 

of Accountants - IFAC), o Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados 

(American Institute of Certified Public Accountants - AICPA), a Comissão para Mudança na 

Educação de Contabilidade (Accounting Education Change Commission - AECC) e o Grupo 

de Trabalho Intergovernamental de Peritos em Padrões Internacionais de Contabilidade e 
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apresentação de relatórios (International Standards of Accounting and Reporting – ISAR) 

subordinado à UNCTAD e à ONU. 

Com base nos esforços empreendidos para harmonizar a educação contábil, foi 

escolhido o ISAR/UNCTAD/ONU em 28 de dezembro de 1998 para desenvolver um 

Currículo Mundial (CM) de estudos que servisse de referência para a qualificação do 

contador. A função do CM, portanto, seria servir de guia com relação às qualificações 

contábeis para que os países em desenvolvimento conseguissem determinar se suas 

qualificações nacionais são de um nível comparável aos de outros países. Se não 

respondessem aos critérios de referência, haveria a necessidade de adotar medidas corretivas 

(UNCTAD, 2009). 

O ISAR de acordo com o UNCTAD (2009) é o único órgão intergovernamental que 

trabalha em busca de transparência corporativa e assuntos contábeis internacionais. Este órgão 

foi instituído pelo Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas em 1982. 

De acordo com o UNCTAD (2009) o ISAR é composto por membros dos seguintes 

países: 9 países africanos, 7 asiáticos, 1 sul americano (Brasil), 3 Leste Europeus e mais 3 

Oeste Europeus e tem a atribuição de acompanhar o desenvolvimento das economias dos 

países em transição buscando implantar as melhores práticas de transparência corporativas e 

normas contábeis internacionais para facilitar o fluxo de investimentos e consequentemente o 

desenvolvimento econômico. O ISAR acompanha o desenvolvimento das economias por 

meio de um processo integrado de pesquisa, de consenso intergovernamental. As grandes 

áreas de trabalho do ISAR incluem: implantação das Normas Internacionais de Informação 

Financeira (NIIF), contabilidade de pequenas e médias empresas, evidenciação de governança 

corporativa, responsabilidade corporativa e apresentação de relatórios ambientais. 

2.1.2 Modelos de contabilidade 

As normas contábeis internacionais são decorrentes das diferenças contábeis 

encontradas nos diferentes países. De acordo com Weffort (2005), as razões mais relevantes 

para as diferenças contábeis entre os diferentes países e culturas podem ser enquadradas em, 

pelo menos, um dos seguintes grupos: 

a) características e necessidades dos usuários das demonstrações contábeis; 

b) características dos preparadores das demonstrações contábeis (contadores); 
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c) modos pelos quais se pode organizar a sociedade na qual o modelo contábil se 

desenvolve refletido, principalmente, por intermédio de suas instituições; 

d) aspectos culturais; e 

e) outros fatores externos. 

Segundo Martins et al. (2007), este conjunto de variáveis divide o mundo, de forma 

geral em dois modelos de contabilidade distintos: o anglo-saxão e o da Europa continental. As 

principais características desses modelos estão descritos no Quadro 1. De acordo com 

Echternacht (2006) a contabilidade dos diversos países procede de um destes dois modelos. 

Características Modelo Anglo-Saxão Modelo Europa Continental 

Sistema Jurídico: Direito consuetudinário, (common law) Direito romano, (code law) 

Profissão contábil: Auto-regulamentada, forte e atuante Fraca e pouco atuante 

Influência Governamental: Pouca interferência governamental no 
exercício da contabilidade 

Forte interferência governamental 
no exercício da contabilidade 

Objetivo da Contabilidade: Orientada à proteção dos investidores Orientada à proteção do credor 

Fonte de Capital: Investidores Credores (Bancos) 

Regime de competência Conservadorismo 

True and fair view Image fidèle conforme regularité 

Representação econômica: 

Prevalência da essência sobre a forma Prevalência da forma sobre a 
essência 

Normatização: Principles oriented. Rules oriented 

Quadro 1 - Principais características do Modelo Anglo-Saxão e da Europa Continental 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Em um grupo, a contabilidade visa atender os investidores, que são os que 

promovem o crescimento do mercado de capitais, no outro grupo, o governo e os credores, 

que são os que financiam as empresas. Nos países anglo-saxônicos tudo é permitido a menos 

que esteja explicitamente proibido em lei, já no modelo da Europa continental, tudo é 

proibido a menos que esteja explicitamente permitido na lei. No modelo anglo-saxão há pouca 

interferência do governo (common law), o contrário do modelo continental (code law). Nos 

países onde o usuário principal são os investidores, a contabilidade é mais forte, pois participa 

na edição das normas contábeis, e assume riscos na elaboração das demonstrações contábeis, 

enquanto os contadores que elaboram as demonstrações contábeis para o governo ficam 

presos às leis e principalmente ao princípio do conservadorismo. 

Essas diferenças contábeis prejudicam o fluxo internacional de investimentos. 

Dificultam o entendimento das demonstrações contábeis, ocasionado desconfiança por parte 

dos usuários dessas informações. Dessa maneira, os usuários começaram a pressionar pela 
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instituição de normas internacionais. Em decorrência dessa necessidade, iniciou-se o processo 

de internacionalização contábil, que segundo Harding (1997) é um processo natural 

conseqüente da abertura do comércio. Em 2009 mais de cem países adotam as normas 

internacionais como suas próprias normas (IASB e IASCF, 2009). 

Tendo em vista o processo de internacionalização contábil a UNCTAD destacou sua 

preocupação quanto à influência desta internacionalização sobre os países em 

desenvolvimento. Segundo a UNCTAD há grande diversidade na profissão contábil 

(FRANCO, 1999). 

2.1.3 Currículo mundial definido pelo ISAR/UNCTAD/ONU 

A partir dos avanços realizados em prol da convergência contábil no mundo, o 

ISAR/UNCTAD/ONU, no décimo sexto congresso realizado em Genebra, nos dias 17 a 19 de 

fevereiro de 1999 apresentou por meio dos documentos TD/B/COM.2/ISAR/5 e 

TD/B/COM.2/ISAR/6 o currículo mundial (CM) de contabilidade e outras normas e requisitos 

de qualificação para os contadores profissionais. O propósito do CM era estabelecer uma 

referência para as qualificações nacionais e permitir às pessoas que possuíssem essas 

qualificações atuar no contexto de uma economia mundial. A diretiva tem-se elaborado em 

interesse da comunidade internacional visando promover a harmonização mundial dos 

requisitos profissionais de qualificação (UNCTAD, 1999). 

Embora haja normas internacionais para a prestação de serviços de contabilidade, 

não se dispunha de normas mundiais para a preparação e educação desses profissionais 

contábeis. Deve advertir-se que a finalidade dessa iniciativa não era estabelecer uma 

qualificação mundial, já que as qualificações se obtêm geralmente a nível nacional, senão 

estabelecer um critério de referência. Portanto, o objetivo do CM de contabilidade do 

ISAR/UNCTAD/ONU é servir de modelo, guia, qualificação mínima, regulamento 

voluntário, referência (benchmark), base para harmonização visando fortalecer a profissão 

contábil em todo o mundo e assim criar uma profissão mundial capaz de oferecer seus 

serviços através das fronteiras nacionais (UNCTAD, 1999). 

O documento TD/B/COM.2/ISAR/5 se divide em três sessões: descrição dos 

componentes de um sistema para qualificação de contadores profissionais, conforme Figura 1; 

descrição dos sistemas de certificação; e recomendações. 
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Figura 1 - Componentes de um sistema para qualificação de contadores profissionais 

Fonte: UNCTAD (1999). 
 

O CM detalhado encontra-se no documento TD/B/COM.2/ISAR/6. Esse documento 

foi dividido em três blocos de conhecimentos: (1) conhecimento da organização e a atividade 

comercial; (2) tecnologia da informação; e (3) conhecimentos contábeis e assuntos afins. O 

modelo do CM que consta neste documento foi elaborado para facilitar às IES de Ciências 

Contábeis uma descrição das esferas de questões técnicas que um estudante deve dominar 

para ser um contador global. O pressuposto do CM era que a convergência iria permitir 

preencher as lacunas dos sistemas de capacitação nacionais, reduzir os custos dos acordos de 

reconhecimentos mútuo e aumentar o comércio trans-fronteiras de serviços de contabilidade. 

Nesse sentido, o CM foi elaborado com base nas normas internacionais estabelecidas pelo 

IASB e suas Normas Internacionais de Informação Financeira (International Financial 

Reporting Standards - IFRS) com o objetivo de promover a convergência mundial dos 

requisitos em matéria de qualificação profissional (UNCTAD, 2003). 

Com o intuito de manter atualizado o CM foi estabelecido no décimo sexto 

congresso que o próprio deveria ser revisado com a frequência que o grupo estimasse 

necessário. Por isso, em 2003 havendo já passado mais de quatro anos, o ISAR decidiu 



 
 

 

28 

atualizar o CM. Em junho de 2003 foi então apresentado no vigésimo congresso do ISAR, em 

Genebra, o documento TD/B/COM.2/ISAR/21 intitulado de modelo curricular mundial 

revisado (Revised Model Accounting Curriculum – MC). Por ser este o último CM revisado 

será esse o documento utilizado como base de estudo neste trabalho. 

O CM revisado acrescentou ao documento TD/B/COM.2/ISAR/6 mais um bloco de 

conhecimento, sendo estabelecido conforme apresentado no Quadro 2 com quatro blocos de 

conhecimentos: (1) Conhecimento da organização e da atividade comercial; (2) Tecnologia da 

Informação; (3) Conhecimentos básicos de contabilidade, auditoria, contabilidade tributária e 

setores relacionados à contabilidade; e (4) Bloco optativo avançado de contabilidade, finanças 

e conhecimentos afins. 

1. CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E DA ATIVIDADE COMER CIAL
1.1 Economia
1.2 Métodos quantitativos e as estatísticas da atividade comercial
1.3 Políticas gerais das empresas, a estrutura organizativa básica e o comportamento das organizações.
1.4 Funções e práticas da gestão e a administração das atividades.
1.5 Comercialização
1.6 Operações comerciais internacionais
2. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2.1 Tecnologia da informação (TI)
3. CONHECIMENTOS BÁSICOS DE CONTABILIDADE, AUDITORI A, CONTABILIDADE 
TRIBUTÁRIA E SETORES RELACIONADOS COM A CONTABILIDA DE
3.1 Contabilidade básica
3.2 Contabilidade financeira
3.3 Contabilidade financeira avançada
3.4 Contabilidade gerencial - conceitos básicos
3.5 Contabilidade tributária
3.6 Sistemas de informações contábeis
3.7 Direito comercial
3.8 Princípios fundamentais da garantia e a auditoria
3.9 Financiamento comercial e gestão financeira
3.10 Integração dos conhecimentos4. NÍVEL OPTATIVO (AVANÇADO) DE CONTABILIDADE, FINA NÇAS E CONHECIMENTOS 
AFINS
4.1 Evidenciação de Relatórios Contábeis e Contabilidade de nível avançado para indústrias especializadas
4.2 Contabilidade gerencial avançada
4.3 Contabilidade tributária avançada
4.4 Direito comercial avançado
4.5 Auditoria avançada
4.6 Financiamento comercial avançado e gestão financeira
4.7 Estágio  

Quadro 2 - CM definido pelo ISAR/UNCTAD/ONU (2003) 

Fonte: UNCTAD (2003). 
 

No que tange ao primeiro bloco de conhecimentos, conforme UNCTAD (2003) o 

CM se subdivide em mais seis tópicos, conforme o Quadro 3, com o objetivo de: 
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a) transmitir ao estudante conhecimentos profundos de economia, micro-economia e 

macroeconomia, para que possa estar familiarizado com instrumentos analíticos e 

de reflexão crítica e assim estar apto para aplicar na prática os conceitos 

econômicos que servirão na solução de problemas de decisão e previsão que 

surgem dentro da empresa, indústria e governo. Neste sentido, os estudantes 

devem ter conhecimentos de como funciona a economia nacional e as economias 

de outros países. Em adição, o estudante após concluir este tópico deve 

compreender a inter-relação da economia nacional com a economia mundial e 

entender a importância do comércio internacional assim como dos efeitos da 

variação cambial; 

b) facilitar a aprendizagem de cálculos e instrumentos quantitativos nas aplicações 

práticas das empresas, indústria e estado; 

c) apresentar os conceitos principais dos diferentes tipos de organizações, seu 

funcionamento no contexto prático do ambiente empresarial e a formulação de 

planejamentos estratégicos. Este tópico também destaca o comportamento ético e 

humano nas organizações em nível individual e em grupo, incluindo o efeito da 

estrutura organizativa no comportamento; 

d) proporcionar o conhecimento de diferentes funções, deveres e responsabilidades 

dos executivos e gerentes das empresas no sentido de que as decisões estratégicas 

são o resultado da escolha entre as diferentes opções que dispõe a administração 

de uma organização. Neste sentido, é introduzido ao estudante de contabilidade 

informações sobre a gestão da produção de bens, planejamento da produção, 

execução e controle da quantidade, o custo e a qualidade, ressaltando a gestão de 

projetos e o melhoramento da produtividade; 

e) ensinar questões sobre a comercialização, os princípios fundamentais de sua 

estratégia e o ambiente em que se aplica. Esse tópico examina a concorrência 

mundial, os comportamentos éticos e morais na comercialização, o ambiente 

comercial e a função da tecnologia no mundo em evolução. Enfatiza também 

tópicos sobre comercialização de bens e serviços por organizações mercantis e a 

comercialização de idéias por sociedades sem fins lucrativos; e 

f) incentivar o exame de funções das atividades operacionais, financiamento e de 

investimento mundial e suas repercussões nas empresas e o comércio. 
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O segundo bloco de conhecimentos do CM relacionado a aspectos de tecnologia da 

informação envolve conhecimentos de sistemas informacionais computadorizados, dentro da 

perspectiva de utilidade e aplicabilidade numa situação real da empresa. Também são objetos 

de estudo desse bloco os procedimentos para o desenvolvimento de sistemas, controle interno 

nos sistemas comerciais computadorizados, gestão da implantação, aplicação e utilização da 

tecnologia da informação, gestão da segurança da informação e comércio eletrônico. O estudo 

da tecnologia da informação deve integrar-se o máximo possível no estudo dos demais blocos 

de conhecimentos, porém não deve considerar-se um curso independente e completo de 

conhecimentos técnicos (UNCTAD, 2003). 

De acordo com o CM, o terceiro bloco de conhecimentos está subdividido em dez 

tópicos cuja contribuição tem a finalidade de: 

a) proporcionar aos estudantes uma compreensão dos princípios e normas contábeis 

nacionais bem como das Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) e 

Normas Internacionais de Informações Financeiras (NIIF), e sua aplicabilidade e 

pertinência, principalmente no que se refere à preparação de informações 

financeiras; 

b) subsidiar os estudantes com conhecimentos sólidos sobre os princípios e normas 

contábeis nacionais e internacionais (NIC e NIIF) permitindo aplicá-los a 

situações que normalmente encontrarão na prática, envolvendo técnicas de 

comunicação das informações contábeis aos seus usurários; 

c) aprofundar conhecimentos que possibilitem utilizar critérios e técnicas de 

contabilidade. Elaborar a consolidação das contas de grupos de empresas, cujas 

contas podem estar expressas em mais de uma moeda e capacitar os estudantes a 

avaliar as novidades do momento ou as novas práticas contábeis sendo capazes 

de formar respostas às novidades. Nesse tópico, as IES podem acrescentar 

quaisquer requisitos legais e/ou de divulgação das informações financeiras 

especiais que se apliquem no seu ambiente; 

d) gerar informações contábeis que facilitem em todos os níveis de decisões da 

administração, mediante a compreensão profunda de métodos e técnicas da 

contabilidade gerencial e da contabilidade de custos, ensinadas no contexto de 

processo de tomada de decisões; 

e) apresentar um panorama geral do sistema tributário nacional. Capacitar o aluno 

para que esteja apto a preparar o planejamento tributário de uma empresa, como 

também instruí-lo à utilização de computadores no desenvolvimento do 
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planejamento tributário. Desenvolver aptidões éticas no aluno. Ensinar planos de 

seguros nacionais e segurança social; 

f) possibilitar ao estudante o estudo dos mais novos sistemas de informações 

contábeis, harmonizando este conteúdo com os elementos pertinentes ao segundo 

bloco de conhecimentos sobre tecnologia da informação e auditoria. Desenvolver 

no aluno critérios de armazenamento em bases de dados, conhecimentos do ciclo 

de vida do desenvolvimento de sistemas, métodos e instrumentos para o desenho 

de sistemas e noção de engenharia de sistemas assistidas por computadores. 

Como também fornecer auxílio e preparação na gestão do comportamento 

organizacional no momento do câmbio e implantação de novo sistema; 

g) propiciar a ciência jurídica, ética e responsabilidade social na atividade 

comercial, abarcando direito civil, direito trabalhista, direito penal (em relação às 

atividades comerciais), direito contratual e legislação sobre garantias; 

h) ensinar aos estudantes a natureza, finalidade e alcance das auditorias. O marco 

normativo das auditorias e normas internacionais sobre auditoria, assim como, os 

princípios e conceitos fundamentais da auditoria, procedimentos de auditoria, 

avaliação e planejamento de auditorias, reunião e análise de provas, controle 

interno, papéis de trabalho, realização de auditorias e apresentação do parecer da 

auditoria; 

i) incutir noções teóricas e práticas, desde o ponto de vista contábil, gestão 

financeira utilizada para analisar os benefícios das diferentes fontes de 

financiamento e as oportunidades de investimento de capital, envolvendo temas 

sobre decisões de dividendos e planejamento financeiro a longo prazo; e 

j) integrar os conhecimentos já formados, por meio de processos de aprendizagem 

que estimulam e fortalecem a incorporação da capacidade de razoamento 

intelectual, as comunicações verbais e escritas e as aptidões da relação inter-

pessoal no ensino de disciplinas técnicas e profissionais. Dessa maneira, o CM 

pretende no último ano acadêmico aprimorar a compreensão da função que 

desempenha a contabilidade nas organizações e sociedades mediante uma 

integração cuidadosa dos conhecimentos, conceitos, técnicas e aplicações 

práticas adquiridas durante todo o curso. A exemplo de integração de 

conhecimentos o CM cita análises de situações, palestras, jogos de empresas, 

trabalho em equipes e jogos de simulação computadorizados. 
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O último bloco abordado no CM está subdividido em sete tópicos visando: 

a) auxiliar os interessados a avaliar casos contábeis correntes na apresentação de 

relatórios financeiros aplicados a indústrias e empresas em setores específicos, 

tais como setores agrícolas, rurais, instituições financeiras e companhias de 

seguros, sociedades personalistas, filiais, públicas e sem fins lucrativos. Para 

tanto, este bloco se utiliza de conhecimentos sobre demonstrações financeiras, 

contabilidade de filiais e contabilidade de moedas estrangeiras, contabilidade 

para dissolução, liquidação e integração de empresas (aquisições, vendas e união 

de interesses); 

b) assegurar a competência dos candidatos no preparo e análise de dados da 

contabilidade gerencial, aplicá-los a uma diversidade de situações, e conseguir 

elaborar planejamentos, para tomada de decisões e controles empresariais, 

abordando temas específicos sobre planejamento comercial, desenho de sistemas 

de contabilidade gerencial (harmonizado com o tópico 3.6, sistemas de 

informações contábeis), avaliação do efeito das mudanças nas estruturas, funções 

e medidas de rendimento da empresa na implantação e na adequação das técnicas 

e métodos de contabilidade gerencial, medição de resultados por meio de 

indicadores financeiros e não-financeiros, tais como objetivos ambientais e 

sociais, e planejamento e controles organizacionais; 

c) desenvolver a capacidade de pesquisa dos estudantes por meio do estudo de 

temas tributários especializados pertinentes às necessidades locais e assim, 

difundir conhecimentos teóricos e práticos dos impostos e do sistema tributário 

nacional, abordando temas sobre imposto de renda, imposto sobre transações de 

importação e exportação, planos de seguros nacionais e de segurança social; 

d) abordar questões jurídicas ampliando a cobertura de conhecimentos do ambiente 

ético, social e regulamentação da atividade comercial, decompondo-se este tópico 

em estudos sobre as diferentes formas jurídicas (empresário, sociedade por 

quotas, sociedade por ações, entre outras), mercado de capitais e leis sobre 

insolvência; 

e) certificar que os candidatos tenham adquirido um conhecimento profundo dos 

princípios, normas e conceitos da auditoria e assim, possam aplicá-los a situações 

que normalmente encontrarão na prática. Neste tópico se desenvolvem aptidões 

quanto à comunicação com o conselho da administração e a direção sobre as 

deficiências detectadas na auditoria, avaliação de sistemas comerciais 
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informatizados (harmonizado com o tópico 3.6, sistemas de informações 

contábeis e o segundo bloco, tecnologia da informação), riscos de 

responsabilidades profissionais dos auditores, organização e planejamento de 

situações complexas de auditoria, tais como, as auditorias de grupo e as 

auditorias conjuntas em que se aplicam as normas internacionais de auditoria, 

auditoria ambiental e administrativa; 

f) definir e expor detalhadamente a análise crítica da função da gestão financeira, 

assegurando-se que os estudantes conheçam os instrumentos e técnicas da gestão 

financeira avançada, as fontes de financiamento, os investimentos de capitais e a 

gestão da tesouraria; e 

g) complementar os conhecimentos teóricos com a prática da contabilidade por 

meio de um número especificado de horas de trabalho estágio numa empresa, 

aumentando dessa forma, o valor educacional dessa experiência. 

 

Segundo o UNCTAD (2003) o CM deve ser simplesmente o ponto de partida para os 

países que queiram harmonizar seu sistema educativo com os requisitos mundiais. Cada país 

deve utilizar o CM para elaborar os correspondentes programas, determinar o tempo que hão 

de dedicar-se a cada tópico e adaptar o conteúdo as suas necessidades nacionais. 

2.2 O ENSINO DE CONTABILIDADE NO BRASIL E NA ARGENTINA 

O Brasil por ser um país colonizado por portugueses possui características do modelo 

da Europa continental. Com o advento da internacionalização e o processo de convergência 

das normas internacionais de contabilidade, o Brasil também iniciou o processo de 

convergência. Segundo Deloitte (2009) o Brasil deve adotar em todas as suas empresas as 

normas do IASB até o ano de 2010. 

A profissão contábil no Brasil é regida pelo Decreto-Lei n. 9.295, de 27/05/46. Por 

meio do mesmo Decreto-Lei foram criados o CFC e os Conselhos Regionais de Contabilidade 

(CRC) distribuídos pelos estados brasileiros com a finalidade básica da fiscalização do 

exercício da profissão contábil. O registro no CRC dos respectivos estados é pecuniário e 

compulsório para aqueles contadores e técnicos que desejem exercer a profissão. A anuidade 

paga por estes profissionais constitui-se na principal fonte de receita dos conselhos (BRASIL, 

1946). 



 
 

 

34 

Seguindo a mesma característica do sistema jurídico, code law, onde tudo precisa 

estar escrito e o máximo possível detalhado, o Ministério de Educação e Cultura (MEC) 

estabeleceu as diretrizes curriculares do curso de Ciências Contábeis. Em 2004 a Câmera de 

Educação Superior (CES) do Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou a Resolução 

CNE/CES n. 10/2004. Essa resolução determina que a organização curricular do curso de 

Ciências Contábeis deve ser estabelecida por meio de um Projeto Pedagógico que contemple a 

descrição dos seguintes aspectos: 

 

a) o perfil profissional esperado para o formado, em termos de competências e 
habilidades; 
b) componentes curriculares integrantes; 
c) sistemas de avaliação do estudante e do curso; 
d) estágio curricular supervisionado; 
e) atividades complementares; 
f) monografia, projeto de iniciação científica ou projeto de atividades como 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 
g) regime acadêmico de oferta; e 
h) outros aspectos que tornem consistente o referido projeto (BRASIL, 2004b). 

 

Para Pires e Ott (2008) entre as determinações da resolução merecem destaque as que 

estão relacionadas: (a) ao perfil desejado do formado; (b) às competências e habilidades 

desejadas; e (c) aos conteúdos curriculares. Quanto ao perfil profissional desejado, a 

resolução estabelece que o aluno formado deve ser capaz de: 

a) compreender questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras, 

tanto em âmbito nacional quanto internacional, independentemente do tipo de 

entidade em que atua; 

b) dominar as responsabilidades funcionais que envolvam apurações, auditorias, 

perícias, arbitragens, noções de atividades atuariais e de quantificações de 

informações financeiras, patrimoniais e governamentais, demonstrando domínio 

das inovações tecnológicas; e 

c) revelar capacidade crítico-analítica de avaliação, no que diz respeito às 

implicações das novas tecnologias de informação nas atividades da organização. 

 

As competências e habilidades que a IES deve proporcionar ao egresso do curso de 

graduação em Ciências Contábeis são as seguintes: 

a) conhecer a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais, bem 

como usá-las adequadamente; 

b) possuir uma visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; 
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c) elaborar pareceres e relatórios que atendam às necessidades dos usuários, 

independentemente do tipo de organização; 

d) aplicar de maneira adequada a legislação relacionada às funções contábeis; 

e) liderar equipes multidisciplinares no processo de captação dos insumos 

necessários ao controle técnico e à geração e disseminação de informações 

contábeis; 

f) exercer suas responsabilidades demonstrando domínio das funções contábeis, 

viabilizando aos agentes econômicos e administradores de qualquer tipo de 

organização o cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, controle 

e prestação de contas de sua gestão à sociedade em geral, além de gerar 

informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção de 

valores orientados para a cidadania; 

g) desenvolver, analisar e implementar sistemas de informações, tanto contábeis 

quanto gerenciais; e 

h) exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhes são 

prescritas por meio da legislação específica. 

 

A Resolução CNE/CES n. 10/2004 ainda define os conteúdos curriculares para as 

IES de Ciências Contábeis, sendo estes: (a) de formação básica; (b) de formação profissional; 

e (c) de formação teórico-prática conforme o Quadro 3. 

Formação Básica Formação Profissional Formação teórico-prática 
Estudos relacionados com 

outras áreas do conhecimento: 
Administração, Direito, 
Métodos Quantitativos. 

Estudos específicos atinentes às 
Teorias da Contabilidade, noções 
de atividades atuariais, noções de 

quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais, 
governamentais e não-

governamentais, de auditorias, 
perícias, arbitragens e 

controladoria, com suas aplicações 
peculiares ao setor público e 

privado. 

Estágio curricular supervisionado, 
atividades complementares, estudos 

independentes, conteúdos 
optativos, prática em laboratório de 
informática, utilizando softwares 
atualizados para contabilidade. 

Quadro 3 - Conteúdos Curriculares para a Formação de Contadores 

Fonte: Brasil (2004b). 
 

De acordo com Peleias (2006, p. 144) não há determinação na Resolução CNE/CES 

n. 10/2004 sobre a duração do curso de Ciências Contábeis, “constando apenas que a duração 

será estabelecida em resolução específica da Câmara de Educação Superior, conforme se 

verifica no artigo 10”. 
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A maioria dos cursos de Ciências Contábeis brasileiros tem uma duração de quatro 

anos e ditam as aulas no período noturno, incentivando desta maneira à introdução de seus 

alunos no mercado de trabalho, mesmo antes de terem terminado o curso. Além disso, a 

maioria dos cursos reconhecendo a necessidade de unir a teoria à prática, possui no seu 

currículo o estágio supervisionado obrigatório direcionado “para a consolidação dos 

desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, devendo cada 

instituição, por seus Colegiados Superiores Acadêmicos, aprovar o correspondente 

regulamento, com suas diferentes modalidades de operacionalização” (BRASIL, 2004b). 

Para Pires e Ott (2008), as determinações da Resolução CNE/CES nº. 10/2004 são 

amplas e flexíveis. Às IES, portanto, cabe definir, por exemplo, as disciplinas a serem 

ministradas e o número de horas-aula destinadas para cada conteúdo, desde que os conteúdos 

curriculares estabelecidos sejam contemplados. Nesse sentido, Santos (2007) afirma que as 

diretrizes curriculares de Ciências Contábeis cobram competências e habilidades e não 

conteúdos. Isso possibilita ao curso de Ciências Contábeis ter características individualizadas 

e metodologias próprias. 

Os estudantes, para ingressar às IES de Ciências Contábeis, precisam ter concluído o 

ensino médio e passar pelo processo seletivo público: em geral exame vestibular ou histórico 

escolar do ensino médio. Quanto ao processo avaliativo do curso de Ciências Contábeis a Lei 

nº. 10.861/04 instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES que 

tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da 

sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e 

social e, especificamente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de 

sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 

diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. O objetivo, portanto, é 

promover a avaliação das IES, de cursos de graduação e de desempenho de seus estudantes, 

sob a coordenação e supervisão da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - 

CONAES. O SINAES compreende os seguintes processos avaliativos: as auto-avaliações e o 

Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes – ENADE (BRASIL, 2004a). 

Nesse sentido, a resolução brasileira, que estabelece as diretrizes curriculares, aborda 

de forma geral os quatro blocos de conhecimentos definidos no CM pelo 

ISAR/UNCTAD/ONU, conforme o Quadro 4. 
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Bloco de Conhecimentos do CM Currículo 
do Brasil 

Currículo definido pelo 
ISAR/UNCTAD/ONU 

1. Conhecimento da organização e da atividade comercial x x 
2. Tecnologia da Informação x x 
3. Conhecimentos básicos de contabilidade, auditoria, 
contabilidade tributária e setores relacionados à 
contabilidade 

x x 

4. Bloco optativo avançado de contabilidade, finanças e 
conhecimentos afins 

x x 

Quadro 4 - Comparativo dos Conteúdos Curriculares do Brasil e do CM 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Além dos cursos de graduação em Ciências Contábeis, o Brasil também possui 

programas de pós-graduação. São três doutorados distribuídos em três estados diferentes. O 

doutorado mais antigo é o Doutorado em Ciências Contábeis de São Paulo, Universidade de 

São Paulo (USP), depois, no Distrito Federal, o Doutorado em Ciências Contábeis da 

Universidade Nacional de Brasília (UNB) e o Doutorado em Ciências Contábeis e 

Administração, localizado em Santa Catarina, na Universidade Regional de Blumenau 

(FURB). Na mesma área de Ciências Sociais, o Brasil possui vinte e dois programas de 

doutorado em administração e dezoito programas de doutorado em economia. Isso quer dizer 

que do total de quarenta e três programas de doutorados envolvendo o ensino de 

contabilidade, administração e economia, apenas sete por cento equivale aos programas de 

contábeis (BRASIL, 2008b). 

Assim como o Brasil, a Argentina também foi colonizada por países europeus. A 

Argentina, por sua vez, foi colonizada pela Espanha e desta maneira também possui 

características similares ao Brasil no seu sistema jurídico e contábil. Isto é, no ambiente 

argentino é adotado o direito romano, (code law), onde a referência principal se baseia na lei 

(rules oriented) e os usuários principais são os credores e o fisco, com ênfase no último. 

Por ser orientada na lei, a contabilidade argentina também sofre influências de órgãos 

governamentais. Assim, a profissão contábil está estabelecida na Lei nº. 20.488 de 23/05/73 

que abrange as ciências econômicas em geral. A mesma lei no artigo 19 estabelece que o 

controle do exercício da profissão de Ciências Contábeis está a cargo de vinte e quatro 

Conselhos Profissionais de Ciências Econômicas (CPCE), que se encontram distribuídos nas 

vinte e três províncias argentinas, sendo um conselho para cada província e dois para a 

capital, Buenos Aires. Esses conselhos, embora tenham sido criados por lei, são entidades de 

natureza jurídica privada, independentes política, administrativa e economicamente do 

Estado. A profissão de Ciências Contábeis só pode ser exercida por pessoas titulares de 
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diploma universitário e devidamente matriculadas no CPCE de sua província (ARGENTINA, 

1973). 

A educação argentina também se encontra regulamentada em lei. Segundo o artigo 

35 da Lei de Educação Nacional Argentina nº. 26.206 de 28 de dezembro de 2006, a educação 

superior deve ser regulada pela Lei de Educação Superior nº. 24.521/95. Essa lei dispõe de 

regulamentos para as instituições de formação superior, sejam universitárias, ou não 

universitárias, nacionais, provinciais ou municipais, tanto estatais como privadas, todas as 

quais formam parte do Sistema Educativo Nacional da República Argentina (ARGENTINA, 

2006). 

O Ministério de Educação, Ciência e Tecnologia (MECyT) determina em conjunto 

com o Conselho de Universidades, que os cursos de graduação que são de interesse público, 

isto é, que possam colocar em risco de modo direto a saúde, a segurança, os direitos, os bens 

ou a formação dos habitantes conforme artigo 43 da Lei de Educação Superior nº. 24.521/95 

devem ser credenciados pela Comisión Nacional de Educación y Acreditación Universitária – 

CONEAU e pelos padrões de credenciamento previamente estabelecidos pelo MECyT e o 

Conselho de Universidades. O termo credenciamento se refere ao reconhecimento público e 

temporal da instituição educativa, área, programa ou curso profissional que tem participado 

em um processo de avaliação de sua gestão pedagógica, institucional e administrativa 

(ARGENTINA, 1995). 

A Lei de Educação Superior no seu artigo 42 estabelece as condições gerais para que 

os cursos de graduação que são de interesse público, conforme artigo 43, possam ser 

aprovados e credenciados. Segundo o mesmo artigo, os planos de estudo devem respeitar 

tanto a carga horária mínima prevista como também os conteúdos curriculares básicos e os 

critérios sobre intensidade da formação prática que estabeleça o MECyT e o Conselho de 

Universidades (ARGENTINA, 1995). Os títulos que têm sido declarados de interesse público 

são: medicina, engenharia, farmácia, bioquímica, veterinária, agronomia, bioengenharia, 

arquitetura, odontologia e psicologia. Além desses cursos, estão em estudo os padrões para 

credenciamento dos títulos de advogados, contadores e atuários. Portanto, até 2009, não existe 

nenhum padrão, currículo mínimo, resolução, ou lei para as IES em Ciências Contábeis. Por 

isso, até o momento, são as IES as responsáveis por definir as diretrizes curriculares e enviar 

ao MECyT e ao Conselho de Universidades para serem aprovadas individualmente  

(ARGENTINA, 2009). 

A CONEAU também credencia os programas de pós-graduação. Na Argentina há um 

doutorado em contabilidade na província de Santa Fé, na Universidade Nacional de Rosário 
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(UNR), nove doutorados em economia e dois doutorados em administração. Isto é, do total de 

doze programas de doutorados na área de ciências econômicas, apenas oito por cento equivale 

à contabilidade (ARGENTINA, 2009). 

As aulas do curso de graduação em Ciências Contábeis na Argentina, que possuem 

mestrado em contabilidade, são ministradas no período diurno, distribuídas num período de 

cinco a seis anos sem estágio supervisionado. 

O Quadro 5 apresenta os principais aspectos da profissão contábil e do processo de 

emissão de normas contábeis do Brasil e da Argentina. 

Características Brasil Argentina 

Regulamentação da Profissão Regulamentada Regulamentada 

Entidade que congrega a profissão CFC e CRC FACPCE e CPCE 

Matricula obrigatória para o 
exercício da profissão 

Obrigatória Obrigatória 

Obrigatoriedade das normas 
contábeis serem aprovadas pelo 

governo 

Obrigatória Obrigatória 

Obrigatoriedade das normas 
contábeis 

Obrigatória Obrigatória 

Normas contábeis preponderantes Lei das Sociedades Anônimas e 
Legislação do Imposto de Renda. 

Lei das Sociedades Comerciais e 
Resoluções da Inspeção geral da 

Justiça. 

Adoção das normas internacionais 
(IASB) 

Até 2010. Em estudo. 

Quadro 5 - Resumo dos principais aspectos da profissão contábil e do processo de 

emissão de normas contábeis do Brasil e da Argentina. 

Fonte: Pohlmann (1995). 
 

Por terem sido estes dois países colonizados por países europeus, verifica-se a 

semelhança na regulamentação contábil e vinculação da contabilidade com o governo. No 

Quadro 6 apresentam-se os principais aspectos da educação contábil nestes dois países sul-

americanos: Brasil e Argentina. 

Características Brasil Argentina 

Regulamentação da 
Educação Contábil 

Resolução CNE/CES nº. 10/2004 Em estudo. 

Condições de Ingresso na 
IES 

Mediante aprovação no exame de 
Vestibular ou histórico escolar e ensino 

médio completo 

Ensino médio completo. 

Carga horária mínima do 
curso de Ciências Contábeis 

Resolução nº. 2/2007: 3.000 horas Não há determinação em lei 

Estágio supervisionado Estabelecido na Resolução CNE/CES Não é praticado 
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nº. 10/2004 

Conteúdos Curriculares De acordo com Resolução 

Formação Básica: Estudos 
relacionados com outras áreas do 

conhecimento: Administração, Direito, 
Métodos Quantitativos. 

Formação Profissional: Estudos 
específicos atinentes às Teorias da 

Contabilidade, noções de atividades 
atuariais, noções de quantificações de 
informações financeiras, patrimoniais, 
governamentais e não-governamentais, 

de auditorias, perícias, arbitragens e 
controladoria, com suas aplicações 

peculiares ao setor público e privado. 

Formação teórico-prática: Estágio 
curricular supervisionado, atividades 

complementares, estudos 
independentes, conteúdos optativos, 

prática em laboratório de informática, 
utilizando softwares atualizados para 

contabilidade. 

De acordo com a UBA, UNR e 
UNL 

Ciclo Introdutório aos Cursos de 
Ciências Econômicas: conceitos 
fundamentais sobre as disciplinas 

que configuram as ciências 
econômicas, assim como os 
instrumentos matemáticos 
necessários para posterior 

aprofundamento. 

Ciclo de Formação Básica 
Comum: conhecimentos 

instrumentais necessários para 
aprender e interpretar os 

conhecimentos mais 
especializados. 

Ciclo de formação Especializada: 
conhecimentos especializados e 
habilidades necessárias para um 

eficiente desempenho profissional. 

Período das aulas Noturno ou Diurno Diurno 

Duração do curso 4 a 5 anos 5 a 6 anos 

Título Contador Contador Público 

Titulação Bacharel em Ciências Contábeis Bacharel em Ciências Contábeis 

Órgão nacional de avaliação 
da educação superior 

CONAES CONEAU 

Número de cursos de 
graduação em contabilidade 

1.078 70 

Número de mestrados em 
contabilidade 

18 3 

Número de doutorados em 
contabilidade 

3 1 

Número de doutorados em 
administração 

22 2 

Número de doutorados em 
economia 

18 9 

Quadro 6 - Resumo dos principais aspectos da educação contábil no Brasil e na 

Argentina. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Segundo Fernández Lamarra (2004) devido ao processo de integração do Brasil e da 

Argentina por meio do MERCOSUL cresceu a necessidade de convergência não somente do 

sistema econômico, mas também o reconhecimento de títulos e de estudos a fim de 

possibilitar a mobilidade das pessoas no marco de cada região. 
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O MERCOSUL incluiu desde seu início a área educação como um de seus aspectos 

prioritários. Desde o primeiro Plano Trienal de Educação se discutiu sobre o reconhecimento 

e o credenciamento de estudos e de títulos entre seus objetivos principais, para possibilitar a 

mobilidade das pessoas dentre os países (LÉMEZ, 2002). 

O reconhecimento de títulos e de estudos universitários é complexo visto que 

depende da aprovação do Estado, especialmente as profissões que se vinculam de modo direto 

com a saúde, a segurança, os direitos, os bens ou a formação dos habitantes. 

No ano de 2002 o Conselho Superior de Educação do Brasil, a CONEAU da 

Argentina, a Agência Nacional de Avaliação e Credenciamento do Paraguai e os respectivos 

Ministérios de Educação do Uruguai implantaram um mecanismo experimental para o 

credenciamento de cursos de graduação (MEXA – Mecanismo Experimental para la 

acreditación de carreras de grado), primeiramente de agronomia, engenharia e medicina 

entre os países integrantes do MERCOSUL. Este trabalho denominado MEXA apresenta os 

princípios gerais, os critérios para a determinação experimental dos cursos, e os 

procedimentos para o credenciamento, seus alcances e implicações (FERNÁNDEZ 

LAMARRA, 2004). 

2.3 PESQUISAS CORRELATAS SOBRE O CURRÍCULO MUNDIAL 

Foi realizado um levantamento no Portal CAPES nas seguintes bases de dados: 

Emerald, Gale, OECD, Sage, Scielo, Science Direct, EconLit (American Economic 

Association), Eric (Education Resources Information Center) e Wilson, utilizando as 

palavras-chave: comparação, currículo contábil, currículo mundial, ensino de contabilidade, 

ISAR/UNCTAD/ONU, nos idiomas: inglês, português e espanhol. Foram encontrados treze 

trabalhos. A seguir são discutidos os estudos considerados mais pertinentes decorrentes dessa 

busca. 

No ano de 1997, Frank Harding, presidente da IFAC, escreveu um artigo na 

International Accountacy afirmando que com a tendência à harmonização contábil mundial, 

ninguém precisa de um currículo mundial. As indústrias e o comércio continuam a expandir-

se internacionalmente, portanto, a harmonização contábil é uma conseqüência natural das 

exigências provindas dos usuários da contabilidade. Devido a grupos de países que estão se 

reunindo para harmonizar a contabilidade entre eles, países individuais irão desejar aceitar as 
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normas estabelecidas por tais grupos para não serem excluídos dos demais (HARDING, 

1997). 

Por outro lado CM Harding (1997) questionou: em primeiro lugar, por que é 

necessário um currículo mundial se órgãos contábeis já existentes podem prover esse 

benchmark? Em segundo lugar, Harding (1997) afirmou que o propósito do ISAR não irá 

auxiliar os órgãos profissionais em desenvolvimento a melhorar a educação em seu país. Em 

terceiro lugar, já existe um modelo desenvolvido pelo IFAC que oferece os critérios 

necessários para se tornar um profissional contábil com qualificações aptas para trabalhar 

através das fronteiras. Harding (1997) afirmou que não acredita que o currículo mundial será 

aceito e reconhecido internacionalmente, mas, será relevante apenas para uns poucos 

minoritários órgãos contábeis (HARDING, 1997). 

À parte disso, Harding (1997) consente que vários países em desenvolvimento 

(especialmente centro ou leste da Europa e Ásia) precisam de uma assistência quanto à 

educação contábil a fim de formar contadores aptos para trabalhar em qualquer país. Neste 

sentido, segundo Harding (1997), talvez o ISAR possa auxiliar estes países que desejam e/ou 

precisam ser reconhecidos mundialmente. 

Em 2004, Riccio e Sakata compararam os currículos de formação contábil de 25 IES 

brasileiras e 25 IES portuguesas em relação ao currículo mundial do ISAR/UNCTAD/ONU. 

Para isso se basearam numa análise exploratória, utilizando os dados disponíveis nos sites das 

universidades e por meio de e-mails. A escolha das universidades foi baseada no 

conhecimento dos autores e informações obtidas junto a professores e estudantes dos países 

pesquisados. Então os autores dividiram o CM definido pelo ISAR/UNCTAD/ONU em 

quatro blocos de conhecimentos: (1) conhecimentos da administração e organizacionais, (2) 

tecnologia da informação, (3) conhecimentos de contabilidade e assuntos afins e (4) 

conhecimentos gerais do local, tais como: História, Psicologia, Metodologia da Pesquisa, 

Filosofia, Línguas, Experiência Profissional/Estágio, entre outras (RICCIO e SAKATA, 

2004). 

Com relação à porcentagem de disciplinas das IES brasileiras e portuguesas por 

blocos de conhecimento, a Tabela 1 apresenta o resumo dos dados encontrados por Riccio e 

Sakata (2004). 
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Tabela 1 – Porcentagem de disciplinas por Bloco de Conhecimentos 
IES Brasileiras IES Portuguesas

Conhecimento administrativos e organizacionais 22% 41%
Tecnologia da Informação 3% 5%
Conhecimento de contabilidade e assuntos afins 56% 39%
Conhecimentos gerais 14% 9%
Disciplinas Optativas 5% 6%  

Fonte: Riccio e Sakata (2004, p. 41). 
 

Riccio e Sakata (2004) concluíram que, mesmo sendo grandes as variações, há 

evidências de globalização no currículo das IES analisadas. No geral as IES brasileiras estão 

mais próximas do CM que as portuguesas (principalmente em relação às disciplinas de 

Contabilidade), mas nenhuma, tanto em Portugal quanto no Brasil, informa, ao menos no site, 

estar seguindo um padrão internacional. Quanto à proximidade com o CM verificaram que 

tanto as IES brasileiras quanto as portuguesas apresentam maior aproximação no bloco de 

conhecimentos administrativos e organizacionais. O que mais se distanciou foi o bloco de 

conhecimentos gerais. Outra característica notada nos resultados é a baixa quantidade de 

disciplinas de tecnologia da informação presente na maioria das grades curriculares. Foram 

encontrados vinte e sete disciplinas de língua estrangeira nas IES portuguesas, como inglês e 

francês, e dezessete disciplinas sobre temas internacionais, indicando indícios de globalização 

nos currículos das IES em Portugal, retrato de um possível reflexo da União Européia. Na 

América do Sul, de um total de 1906 disciplinas obrigatórias, apenas três referem-se à 

Contabilidade Internacional, dez a Negócios Internacionais e uma a Economia Internacional. 

Os autores consideram um índice por demais baixo, uma vez que o estudo da Contabilidade 

Internacional poderia ser um dos indicativos de globalização (RICCIO e SAKATA (2004). 

Chen e Volpe examinaram no ano de 2004 o que os contadores portadores do 

Certificado de Contador Público (Certified Public Accounting – CPA) fazem e o que os 

educadores de contabilidade ensinam nos Estados Unidos e na China. Discutiram também 

sobre as dificuldades que as IES enfrentam para fazer uma mudança curricular. Para isso, 

foram coletados dados das cinco maiores empresas prestadoras de serviços: 

PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young e Arthur 

Anderson, em cinco universidades dos Estados Unidos e oito universidades da China. 

A análise revelou uma falta de conteúdos sobre finanças. Chen e Volpe (2004) 

recomendam incluir disciplinas sobre Análise de Investimentos, Análise Financeira, 

Avaliação de Negócios, Previsão e Planejamento, Fusões e Aquisições (Mergers and 

Acquisitions - M&A), Reorganização e Reestruturação, Gestão de Riscos, Finanças Pessoais, 

Gestão de Poupança e Empréstimo, Investimento, Impostos, entre outros. Quanto às 
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dificuldades de mudar a grade curricular das IES de Ciências Contábeis, Chen e Volpe (2004) 

aconselham realizar seminários, cursos, palestras e/ou introduzir matérias financeiras como 

disciplinas optativas. A justificativa para a inclusão de conteúdos financeiros provém das 

crises financeiras nos mercados mundiais (CHEN e VOLPE, 2004). 

Preobragenskaya e McGee (2004) realizaram um estudo em 2003 comparando e 

contrastando a educação contábil fornecida nas IES de Ciências Contábeis na Rússia com as 

IES dos Estados Unidos. Para isso, uma IES de cada país foi escolhida: a Universidade de 

Barri dos Estados Unidos e a Universidade Politécnica do estado de São Petersburgo. Os 

currículos dessas duas universidades foram comparados e avaliados. Também foram aplicados 

questionários a professores de cinco universidades na Rússia (PREOBRAGENSKAYA e 

MCGEE, 2004). 

As principais diferenças encontradas por Preobragenskaya e McGee (2004) na 

educação contábil dos Estados Unidos e da Rússia são apresentadas no Quadro 7. 

Características da Educação IES Americanas IES Russas 
Nível de conhecimento nas áreas de 
matemática e ciências naturais no 

primeiro ano do curso 
Fraco Excelente 

Acesso às IES de Ciências 
Contábeis 

Fácil entrada às IES e, portanto 
salas de aulas com muitos alunos 

Difícil entrada ás IES e, portanto 
salas de aulas com poucos alunos 

Período do curso de Ciências 
Contábeis 

Quatro anos 
Currículo contábil não é uniforme, 

varia de quatro a seis anos 

Avaliação dos alunos Realizada em sala de aulas 

Em sala de aula, em salas de 
estudos, laboratórios, no trabalho, 
estágio supervisionado e em salas 

de leitura 
Qualidade de literatura disponível 

aos alunos 
Excelente 

Má qualidade, desatualizada e 
difícil acesso 

Quadro 7 - Resumo das diferenças encontradas na educação contábil dos Estados 

Unidos e da Rússia. 

Fonte: Preobragenskaya e McGee (2004). 
 

Preobragenskaya e McGee (2004) dividiram os conteúdos curriculares das IES de 

Ciências Contábeis em três grupos: disciplinas de contabilidade, disciplinas afins e outras não 

relacionadas à contabilidade. Dentro desses três grupos de conteúdos curriculares, analisaram 

o tempo gasto pelas IES para cada categoria, conforme a Tabela 2. 
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Tabela 2 – Resumo das diferenças encontradas nos conteúdos curriculares na educação 
contábil dos Estados Unidos e da Rússia 

Horas % Horas %
Disciplinas de contabilidade: contabilidade financeira, contabilidade 
gerencial, contabilidade intermediária, Custos, contabilidade tributária, 
Auditoria, contabilidade avançada, entre outras

1.125 23,8% 2.707 31,2%

Disciplinas afins: administração, economia, métodos quantitativos, 
sistemas de informações, comportamento organizacional, marketing, 
direito, entre outras

1.913 40,5% 3.910 45,0%

Outras disciplinas não relacionadas à contabilidade: línguas, 
psicologia, filosofia, sociologia, entre outras

1.688 35,7% 2.067 23,8%

Total: 4.726 100% 8.684 100%
Horas por ano: 1.182 1.737

Conteúdos Curriculares
IES Americanas IES Russas

 

Fonte: Preobragenskaya e McGee (2004). 
 

Segundo Preobragenskaya e McGee (2004) a Rússia é a favor da harmonização 

contábil, porém, as autoridades reguladoras relacionadas com a cobrança de tributos não estão 

interessadas em aplicar as normas internacionais. 

Ainda no ano de 2004, Sarah Perrin escreveu sobre a qualificação global do curso de 

Ciências Contábeis. Segundo Perrin (2004) no ano de 1992 o ISAR foi convocado para 

realizar um currículo mundial de contabilidade, fato esse que o IFAC considerou impraticável 

devido as diferenças culturais, comércio e legislação entre os diversos países com relação a 

educação contábil. Por motivo dos avanços na internacionalização contábil no mundo, o IFAC 

resolveu desenvolver trabalhos no sentido de fornecer um modelo de educação contábil e 

profissional entre os diversos países. Nesse sentido, o Instituto de Contadores da Inglaterra e 

Gales (Institute of Chartered Accountants in England & Wales - ICAEW) em conjunto com 

outros seis institutos europeus: França, Alemanha, Itália, Holanda, Escócia e Irlanda, estão 

trabalhando para desenvolver conteúdos comuns entre as IES de Ciências Contábeis desses 

países. Além desses países, outros devem se unir nos próximos anos. O projeto visa 

identificar os conteúdos comuns entre as IES de Ciências Contábeis desses países. Como 

resultado, foi encontrado que existe semelhança de conteúdo curricular contábil, 

principalmente em: contabilidade financeira, gestão financeira, estatística, análises, auditoria e 

seguros. As maiores diferenças são decorrentes das características legais e tributárias do 

ambiente local (PERRIN, 2004). 

De acordo com o Instituto de Contadores da Inglaterra e Gales o objetivo era unificar 

os currículos contábeis até 2005 nos países envolvidos na Europa. Dessa forma, a qualificação 

dos profissionais contábeis seria reconhecida em qualquer um destes países. Para facilitar o 
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reconhecimento do profissional contábil de outros países, foi desenvolvido então um 

documento no qual constam os conteúdos necessários (PERRIN, 2004). 

No ano de 2005, McGee realizou um estudo comparativo da educação contábil na 

Ucrânia e nos Estados Unidos. Para isto, uma universidade em cada país foi analisada: a 

Universidade Econômica do estado de Odessa (Ucrânia) e a Universidade de Barri (Estados 

Unidos). Os currículos dessas duas universidades foram comparados e avaliados. Também 

foram aplicados questionários a professores e profissionais de nove universidades e entidades 

(MCGEE, 2005). 

De acordo com McGee (2005) a Ucrânia começou a incorporar IFRS e ISA nos 

currículos contábeis, mas tem dificuldades pela falta de literatura na língua ucraniana e pela 

falta de professores habilitados a ensinar IFRS. O curso de contábeis está estruturado num 

período que varia de quatro a seis anos, geralmente quatro anos para obter o título de 

bacharel, cinco anos, especialista e seis anos, mestre. As aulas são ofererecidas na língua 

ucraniana ou russa, de acordo com a eleição dos alunos. Quarenta e cinco a cinquenta por 

cento dos alunos recebem bolsa integral de estudos. Os conteúdos curriculares das IES de 

Ciências Contábeis foram divididos em três partes para fazer a comparação das IES 

ucranianas e americanas. Dentro dessas três partes de conteúdos curriculares, foi analisado o 

tempo gasto pelas IES para cada categoria, conforme o Tabela 3. 

Tabela 3 – Resumo das diferenças encontradas nos conteúdos curriculares na educação 
contábil dos Estados Unidos e da Ucrânia 

 

 

Horas % Horas %
Disciplinas de contabilidade: contabilidade financeira, contabilidade 
gerencial, contabilidade intermediária, Custos, contabilidade 
tributária, Auditoria, contabilidade avançada, entre outras.

1.125 23,8% 2.349 31,0%

Disciplinas afins: administração, economia, métodos quantitativos, 
sistemas de informações, comportamento organizacional, marketing, 
direito, entre outras.

1.913 40,5% 3.179 41,9%

Outras disciplinas não relacionadas à contabilidade: línguas, 
psicologia, filosofia, sociologia, entre outras.

1.688 35,7% 2.052 27,1%

Total: 4.726 100% 7.580 100%

Conteúdos Curriculares
IES Americanas IES Ucranianas

  
 

Fonte: McGee (2005). 
 

Aggestam (2006) desenvolveu um estudo com a finalidade de contribuir com o 

entendimento sobre o trabalho realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em prol 

de um currículo contábil mundial. O autor concluiu que os países desenvolvidos não se 

interessam pelo currículo contábil mundial definido pelo ISAR/UNCTAD, mas acredita que 
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ele deva ter relevância para os países em desenvolvimento que precisam habilitar seus 

contadores de acordo com as normas internacionais de contabilidade. 

No ano de 2006, Magalhães e Andrade estudaram como as IES instaladas em regiões 

economicamente frágeis estão reagindo às demandas da economia globalizada relativamente à 

formação de profissionais de contabilidade. Especificamente, os autores buscaram 

diagnosticar, caracterizar e compreender o grau de aderência dos cursos de graduação em 

Ciências Contábeis do Estado do Piauí (Brasil) às diretrizes sugeridas pela 

ONU/UNCTAD/ISAR relativamente à convergência no ensino de contabilidade, por meio do 

currículo mundial. Para isso, tomaram como referência o trabalho desenvolvido por Riccio e 

Sakata (2004) para comparar as grades curriculares das IES e a proposta do CM. Nesse 

sentido, desenvolveram uma pesquisa do tipo exploratória, por meio de um estudo 

bibliográfico e assumiram como limitação do trabalho a subjetividade característica do 

método de estudo utilizado. Dessa forma, foram examinadas as grades curriculares dos vinte 

cursos de Ciências Contábeis aprovados pelo MEC para operar no Estado do Piauí com o 

propósito de verificar a existência de similaridades ou não, em relação ao CM 

(MAGALHÃES e ANDRADE, 2006). 

Como resultado, a Tabela 4 apresenta a participação das disciplinas das IES em 

Ciências Contábeis do estado do Piauí nos blocos de conhecimentos estabelecidos no CM. 

Tabela 4 – Currículos Contábeis do Piauí: Participação das disciplinas por Bloco de 
Conhecimentos 

Blocos de Conhecimentos %
Conhecimento administrativos e organizacionais 22,74
Tecnologia da Informação 4,57
Conhecimento de contabilidade e assuntos afins 48,46
Conhecimentos gerais 23,38
Disciplinas Optativas 0,85
Total 100,00  
Fonte: Magalhães e Andrade (2006, p. 11). 

 

A Tabela 4 revela que os currículos contábeis do Piauí dão maior ênfase ao bloco de 

conhecimento de contabilidade e assuntos afins. Magalhães e Andrade (2006) concluíram que 

das disciplinas ministradas nos cursos de Ciências Contábeis no estado do Piauí, quarenta por 

cento não correspondem às vinte e seis disciplinas sugeridas no CM e que o bloco de 

conhecimentos de contabilidade e assuntos afins é o bloco que mais se aproxima do CM com 

quarenta e quatro por cento, seguido do bloco de conhecimentos gerais com quarenta e um 

por cento e trinta e oito por cento o bloco de conhecimentos administrativos e 

organizacionais. Nesse contexto foi identificada a pouca oferta de disciplinas na área de 

tecnologia da informação, uma média de 2,15 disciplinas por curso. Das disciplinas que 
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indicam a disposição das IES em promover a atualização dos seus egressos em relação às 

demandas mundiais, Magalhães e Andrade (2006, p.14) verificaram a ausência de disciplinas 

relacionadas a negócios e temas internacionais. Apenas um curso oferece a disciplina 

Contabilidade Internacional e o estudo de língua estrangeira só é oferecido em 50% dos 

cursos (MAGALHÃES e ANDRADE, 2006). 

Santos (2007) desenvolveu sua tese doutoral com um estudo comparativo dos cursos 

superiores de contabilidade no Brasil e na Argentina. O mesmo autor comparou a Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, Brasil com a Universidade de Salvador (USAL), Buenos 

Aires, Argentina buscando identificar aspectos similares, relativos ao perfil profissiográfico e 

à composição curricular. 

Santos (2007) separou os resultados encontrados em cinco blocos: (1) disciplinas 

com cargas horárias similares; (2) disciplinas com carga horária maior no Brasil; (3) 

disciplinas com carga horária maior na Argentina; (4) disciplinas apenas existentes no Brasil; 

e (5) disciplinas apenas existentes na Argentina. 

No bloco 1 Santos (2007) identificou as seguintes disciplinas: Matemática; Idioma 

Pátrio; Administração; Economia; Legislação; Contabilidade Básica; Contabilidade 

Intermediária; Contabilidade Avançada; Controladoria Organizacional; Perícia Contábil e 

Arbitragem; e Monografia. 

Com relação ao segundo bloco, Santos (2007) verificou, nas IES brasileiras, as 

seguintes disciplinas com carga horária maior: Matemática Financeira; Estatística; Direito 

Tributário; Análise das Demonstrações Contábeis; Auditoria; Controladoria Governamental; 

Instituições Financeiras, Crédito e Finanças; Técnicas de Medição de Desempenho; e 

Metodologia da Pesquisa. 

Santos (2007) identificou no bloco 3 as seguintes disciplinas: Tecnologia da 

Informação; Direito; Economia Nacional; e Ética Profissional. 

No bloco 4 Santos (2007) relacionou as seguintes disciplinas: Estágio 

Supervisionado I e II; Economia Internacional; Comércio Exterior; Marketing; Noções de 

Lógica; História do Pensamento Contábil; Introdução à Pesquisa Contábil; Normas Contábeis 

e de Auditoria; Teoria Contábil; Planejamento Contábil Financeiro; Contabilidade Gerencial; 

Sistemas Contábeis; Práticas na Área Contábil; Seminário de Tópicos Especiais de 

Contabilidade; Psicologia Aplicada à Contabilidade; e Sociologia Aplicada à Contabilidade. 

No bloco 5, Santos (2007) descreve as disciplinas que constam apenas na Argentina: 

Impostos I – Teoria Impositiva; Impostos II – Teoria Impositiva Básica; Teoria e Técnica 

Impositiva – Impostos Internacionais; Computação; Macroeconomia; Organização, Sistemas e 
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Métodos; Processos; Management (Organização); Recursos Humanos; Redação de Informes; 

Contabilidade Internacional; Contabilidades Especiais; Controles Internos; Finanças Públicas; 

Concursos e Quebras; Estados Contábeis; Aplicação Jurídica Contábil; Mercados Financeiros; 

Auditoria de Sistemas; Cultura Argentina; Arte Argentina; e Idioma Estrangeiro (o aluno 

pode escolher: inglês, italiano, alemão, português ou francês). 

Segundo interpretação de Santos (2007) sobre a comparação realizada, embora os 

aspectos gerais da formação do curso serem diferentes, no aspecto de formação contábil as 

duas universidades analisadas são similares. O autor acrescenta que ambas as instituições 

possuem capacidade de integrar teoria e prática, mas com estratégias diferentes e que as 

diferenças encontradas nas diferentes disciplinas demonstram uma tendência para questões 

humanísticas e sociais. 

A parte da comparação realizada entre as duas universidades, Santos (2007) compara 

esses currículos com os Padrões Internacionais de Educação (International Education 

Standard – IES). A IES 1 (exigências para o ingresso em um programa de educação de 

contabilidade profissional) recomenda associar a educação contábil profissional à prática e 

fazer controle de qualidade do ingressante. De acordo com a primeira recomendação da IES 1, 

Santos (2007) relaciona à PUC-SP as seguintes disciplinas: Práticas na Área Contábil; Estágio 

Supervisionado; Pesquisa Contábil e Monografia; e aulas laboratoriais, palestras, simulações, 

além da proximidade com as empresas e a existência de uma empresa júnior, em que os 

alunos em conjunto com os professores podem desenvolver projetos e ofertá-los para o 

mercado. A USAL para obter a integração da teoria com a prática possui aulas laboratoriais, 

palestras e o Trabalho de Conclusão do Curso. Com relação à segunda recomendação da IES 

1, Santos (2007) explica que a PUC-SP seleciona os alunos ingressantes por meio de um 

exame vestibular que contempla os conteúdos: Português; História; Geografia; Matemática; 

Física; Química; Biologia; Inglês ou Francês. A USAL realiza entrevistas (SANTOS, 2007). 

Quanto aos conteúdos, a IFAC recomenda por meio da IES 2 os seguintes 

conhecimentos: (1) contabilidade e finanças; (2) organização empresarial; e (3) informática. 

Santos (2007) assevera que ambos os cursos possuem significativa carga horária e atividades 

relacionadas à contabilidade e finanças, embora haja falta de harmonia entre as duas 

universidades devido a legislação de cada país. Os conhecimentos organizacionais e 

empresariais são contemplados na USAL com a disciplina Governança Corporativa e na 

PUC-SP com a disciplina Instrumentos Contábeis de Governança Corporativa ofertada a 

partir de 2007. Ambos os cursos consideram os conhecimentos de informática, sendo que na 
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PUC-SP estes conhecimentos são dados não por meio de uma disciplina específica, mas por 

aulas laboratoriais (SANTOS, 2007). 

Na IES 3 o IFAC destaca quatro itens: (1) habilidades intelectuais, técnicas e 

funcionais; (2) habilidades pessoais e interpessoais; (3) habilidades de administração e 

organização empresarial; e (4) educação geral. Segundo Santos (2007), ambas as 

universidades atendem ao primeiro item, porém de formas diferentes: a PUC-SP tem as 

disciplinas de Noções de Lógica, Técnicas de Medição de Desempenho; Custos; Matemática; 

entre outros; enquanto a USAL possui as disciplinas: Soluções de Problemas e Tomadas de 

Decisão; Custos; Controles Internos; Matemática e Cálculo Financeiro. Em relação ao 

segundo item da IES 3, Santos (2007) afirma que as duas universidades contemplam esse 

requisito por meio de trabalhos em grupo, pelo relacionamento em sala de aula e pelas 

apresentações mas, que não possuem uma forma de avaliação que assegure a medição do 

desenvolvimento dessas habilidades, com exceção do estágio supervisionado, dos trabalhos 

em grupo e do trabalho de conclusão do curso. As habilidades de administração e organização 

empresarial são contempladas nos conteúdos básicos e nos que envolvem contabilidade e 

processos gerenciais. Ambas as universidades consideram fundamental a educação geral por 

meio de atividades extras, como cursos, palestras e eventos. No entanto, Santos (2007) propõe 

algumas reformas no estágio supervisionado e nas simulações empresariais que envolvem 

situações de gestão empresarial no sentido de melhorar a qualidade de ensino (SANTOS, 

2007). 

A IES 4 propõe conteúdos sobre os valores profissionais, ética e atitudes, que 

segundo Santos (2007) nos cursos analisados, não foi observado nenhum aspecto que 

contrarie esses comportamentos, além de possuírem conteúdos e até disciplinas específicas 

sobre o assunto. 

A IES 5 aborda conteúdos sobre as capacidades profissionais e competências e 

conforme Santos (2007) as disciplinas de estágio profissional e o trabalho de conclusão do 

curso parecem proporcionar esses conhecimentos, porém há a necessidade de rever os 

métodos avaliativos. 

O desenvolvimento profissional que trata a IES 6 é identificada nas universidades 

analisadas nos estudos de caso, provas, além do estágio e da atuação profissional. 

Santos (2007) então conclui a sua tese ressaltando a importância da flexibilidade 

curricular e sua atualização não apenas para acompanhar as tendências atuais, mas para que a 

comunidade acadêmica possa interagir, integrar e intervir na construção da sociedade. 
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No mesmo ano, 2007, Mulatinho realizou uma dissertação de mestrado comparando 

as grandes curriculares dos cursos de graduação das universidades federais brasileiras da 

Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte com o programa mundial de estudos em 

contabilidade proposto pelo ISAR/UNCTAD/ONU. O objetivo de Mulatinho (2007) foi 

evidenciar desafios, ações e perspectivas das Universidades Federais dos Estados de 

Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, no que diz respeito à formação do contador, 

através da análise crítica das grades curriculares adotadas atualmente em relação ao Programa 

Mundial de Estudos em Contabilidade proposto pelo ISAR/UNCTAD/ONU, bem como da 

percepção dos professores que compõem o quadro docente dos cursos de bacharelado em 

Ciências Contábeis dessas instituições. Para isso Mulatinho (2007) realizou uma pesquisa 

exploratória-descritiva, qualitativa e quantitativa, utilizando o método indutivo, a técnica de 

pesquisa: direta, baseada em entrevistas e questionário, e indireta, baseada em pesquisa 

documental e bibliográfica. A população e a amostra definidas foram as Universidades 

Federais que ofertam o curso de mestrado acadêmico em contabilidade e fazem parte do 

Programa Multiinstitucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis. 

Mulatinho (2007) conclui que os currículos das Universidades Federais contemplam 

as disciplinas definidas pelo ISAR/UNCTAD/ONU, exceto nas áreas: tecnologia da 

informação, tópicos internacionais, contabilidade social e ambiental, bem como o estudo de 

línguas estrangeiras. Com relação aos blocos de conhecimentos do CM as IES analisadas 

ocupam um percentual maior do curso ensinando disciplinas de contabilidade. O segundo 

bloco mais oferecido é o de conhecimentos organizacionais, depois o bloco de conhecimentos 

gerais e por último o bloco de tecnologia da informação. As principais diferenças encontradas 

na comparação dos currículos das IES brasileiras com o CM foi no bloco de conhecimentos 

optativos avançados de contabilidade e áreas afins. Quanto aos indícios de internacionalização 

nos currículos brasileiros, Mulatinho (2007) não identificou nenhum conteúdo (disciplina) 

voltado ao estudo de línguas estrangeiras, nem focadas em temas internacionais. Outros 

fatores diferenciadores dos programas curriculares das IES em relação ao modelo do ISAR 

são: Estatística Aplicada aos Negócios; Psicologia Organizacional; Contabilidade Social e 

Ambiental; Contabilidade de Organizações não Governamentais; Auditoria Ambiental e 

Pública; Gestão de Riscos; Carteiras e Tesouraria. As IES analisadas segundo Mulatinho 

(2007) não possuem flexibilidade necessária para fazer reformas nas grades curriculares do 

curso de Ciências Contábeis. Desde 1994 não há alteração no currículo contábil dessas IES 

(MULATINHO, 2007). 
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Costa (2007) descreve a convergência do currículo de uma IES latino-americana com 

sede no Brasil, a escola empresarial de FUCAPE com o CM definido pelo 

ISAR/UNCTAD/ONU. Segundo Costa (2007) a FUCAPE decidiu em 2004 iniciar o curso de 

Ciências Contábeis e para isso procurou um currículo que cumprisse as novas demandas 

projetadas do mercado. Para atingir esse objetivo, entrevistas foram realizadas entre 

contadores e diretores de recursos humanos em quase duzentas companhias. A alta gerência 

da Fucape concluiu que o perfil desejado descrito pelas companhias entrevistadas estava de 

acordo com o conteúdo do CM proposto pelo ISAR/UNCTAD/ONU. Sendo assim, foi 

implantado o CM no curso de Ciências Contábeis, chamado de contador global em 2005. 

Como resultado, os estudantes do primeiro ano se situaram em primeiro lugar na categoria de 

estudantes do primeiro ano, no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e 

em segundo lugar, global, considerando todos os alunos graduados de outras instituições 

brasileiras no ENADE. Costa (2007) concluiu que a experiência brasileira demonstra que o 

CM é um instrumento importante para o desenvolvimento e a melhora da educação contábil. 

Os futuros contadores não se preocuparão tanto com o processo de partida dobrada, mas 

desempenharão um papel chave no processo de tomada de decisões dentro das companhias 

(COSTA, 2007). 

Em 2008, Erfurth e Domingues compararam a estrutura curricular do curso de 

Ciências Contábeis da Universidade de Buenos Aires (UBA), Argentina, com o CM definido 

pelo ISAR/UNCTAD/ONU, pressupondo que quanto maior for a similaridade entre os 

currículos maior será a evidência de harmonização na educação contábil com os demais 

países. O delineamento da pesquisa de Erfurth e Domingues (2008) caracterizou-se como um 

estudo exploratório, com método qualitativo e com abordagem documental em fontes 

primárias utilizando para isso, os planos de ensino de cada disciplina ministrada na faculdade 

de ciências econômicas da UBA do curso de Ciências Contábeis, chamado de Contador 

Público e os quatro blocos de conhecimentos do CM definidos pelo ISAR/UNCTADONU 

(ERFURTH; DOMINGUES, 2008). 

O curso de contador público da UBA caracteriza-se por ter trinta e cinco disciplinas 

distribuídas num período de seis anos de duração do curso. Das trinta e cinco disciplinas, 

vinte e uma (sessenta por cento) se encontram no primeiro bloco de conhecimentos do CM, 

caracterizado por tópicos sobre a organização e a atividade comercial. Dessas disciplinas, 

vinte e quatro por cento referem-se às áreas de matemática, economia e administração, 

quatorze por cento à área de direito e mais quatorze por cento às demais disciplinas como: 

Sociologia, Metodologia das Ciências Sociais e Seminário de Integração e Aplicação. 
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Conforme Erfurth e Domingues (2008) nesse primeiro bloco de conhecimentos, as estruturas 

curriculares da UBA e o CM parecem estar muito próximos, com exceção de conteúdos sobre 

Comércio Internacional, Gestão e Estratégia das Operações. No segundo bloco de 

conhecimento, tecnologia da informação, do ISAR/UNTAD/ONU a UBA apresenta apenas 

uma disciplina chamada tecnologia da informação. O terceiro bloco de conhecimentos de 

contabilidade e assuntos afins é abordado por trinta e sete por cento do total de disciplinas do 

curso de Ciências Contábeis da UBA com concentração na área tributária. Dessa forma 

Erfurth e Domingues (2008) concluíram que há uma aproximação entre as estruturas 

curriculares do curso de contador público da UBA e o CM, mas que ainda falta desenvolver 

mais disciplinas voltadas à tecnologia da informação, contabilidade internacional e à 

contabilidade gerencial (ERFURTH; DOMINGUES, 2008). 

Czesnat, Cunha e Domingues (2009) também realizaram uma pesquisa comparativa 

entre currículos contábeis com o CM. A pesquisa teve por objetivo identificar se os currículos 

dos cursos de Ciências Contábeis das universidades do estado de Santa Catarina (SC), Brasil, 

listadas pelo Ministério da Educação (MEC) estão se adaptando ao CM proposto pelo 

ISAR/UNCTAD/ONU. O trabalho caracterizou-se por ser descritivo, documental e 

qualitativo. A análise dos dados foi realizada pela comparação entre as disciplinas que 

compõem os currículos das universidades selecionadas com as disciplinas sugeridas pelo CM, 

conforme Tabela 5 (CZESNAT; CUNHA e DOMINGUES, 2009). 

Tabela 5 – Percentual de similaridade entre as disciplinas dos blocos de conhecimentos 
do CM e as disciplinas das IES de SC - Brasil 

Blocos de Conhecimento %
Conhecimento Administrativo/ Organizacional 16,81
Tecnologia de Informação 4,65
Conhecimentos de Contabilidade e Assuntos Afins 54,2
Conhecimento Geral 12,61
Total 88,27  

Fonte: Czesnat, Cunha e Domingues (2009, p. 8). 
 

Após análise, Czesnat, Cunha e Domingues (2009) apontam a falta de disciplinas 

voltadas à administração e gestão de empresas, visão estratégica dos negócios, mercado de 

capitais e tecnologia da informação nas IES de SC. Também identificaram que estas IES 

analisadas dão preferência ao ensino de contabilidade nacional em detrimento da internacional 

e que o bloco que mais harmoniza com o CM é o bloco de conhecimentos de contabilidade e 

assuntos afins, sendo que neste bloco as IES mostraram uma ênfase maior em disciplinas 

voltadas para a contabilidade tributária e fiscal. Em segundo lugar, se destaca o bloco de 

conhecimento administrativo, organizacional, depois o bloco de conhecimentos gerais e por 
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último, o bloco que mais se distancia do CM é o de tecnologia da informação (CZESNAT; 

CUNHA e DOMINGUES, 2009). 
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3 PROCEDER METODOLÓGICO 

Para Cervo e Bervian (2002 p.63), “a pesquisa está voltada para a solução de 

problemas teóricos ou práticos com o emprego de processos científicos”. Portanto, sendo a 

pesquisa um meio de obtenção de desenvolvimento científico, a mesma é indispensável ao 

saber, pois propicia expectativas ao desenvolvimento do conhecimento.  

O desenvolvimento da pesquisa, também conhecido como método de pesquisa, é 

realizado por meio da descrição dos procedimentos metodológicos e pelas técnicas adotadas 

na mesma.  Segundo Richardson (1999, p. 29) “método em pesquisa significa a escolha de 

procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos”. Isto é, o método 

científico visa identificar a real situação dos fatos, os quais ao serem coletados têm a função 

de guiar o mesmo.  

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Para evidenciar o tipo de pesquisa a ser desenvolvida, faz-se necessário considerar a 

natureza do problema a ser estudado. Assim, a pesquisa realizada caracteriza-se como 

exploratória, visto que pretende esclarecer assuntos não previstos anteriormente, neste caso, a 

comparação dos currículos brasileiros e argentinos com o currículo mundial definido pelo 

ISAR/UNCTAD/ONU. 

De acordo com Tripodi, Fellin e Meyer (1981, p. 64), o estudo exploratório tem por 

finalidade principal “desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, a fim de fornecer 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. 

Quanto ao procedimento para a coleta dos dados, utilizou-se a pesquisa documental. 

Para Silva e Grigolo (2002) a pesquisa documental vale-se de materiais que ainda não 

receberam nenhuma análise aprofundada. Segundo Beuren (2004, p. 89) esse tipo de pesquisa 

“visa, assim, selecionar, tratar e interpretar a informação bruta, buscando extrair dela algum 

sentido e introduzir-lhe algum valor, podendo, desse modo, contribuir com a comunidade 

científica a fim de que outros possam voltar a desempenhar futuramente o mesmo papel”.  

Desta maneira a pesquisa documental caracteriza-se pelos currículos extraídos do 

CM e das IES analisadas. Estes currículos referem-se às ementas das disciplinas 

disponibilizadas nos sítios eletrônicos dos cursos de graduação das respectivas IES em 

Ciências Contábeis. Quando os dados não estavam disponíveis o autor providenciou 
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comunicação com os coordenadores dos cursos para o envio dos documentos via e-mail ou 

correio. 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população ou universo da pesquisa, para Colauto e Beuren (2006, p. 118), “é a 

totalidade de elementos distintos que possui certa paridade nas características definidas para 

determinado estudo”. Neste estudo, portanto, considera-se como população todas as IES em 

Ciências Contábeis do Brasil e da Argentina. Nesse sentido, população amostral ou amostra é 

uma parte do universo (população) escolhida segundo algum critério de representatividade. 

O motivo da escolha das IES do Brasil e da Argentina fundamenta-se pelos esforços 

realizados principalmente por esses dois países, geograficamente próximos, na integração do 

mercado dos países Sul Americanos. Entre esses esforços, destaca-se o Mercado Comum do 

Sul (MERCOSUL) integrado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai que buscam por 

meio dessa integração superar o isolamento, dar origem a sociedades mais igualitárias e 

coesas, com menor índice de disparidades, politicamente estáveis, consolidar a democracia e a 

paz, promover aprimoramento na educação e na cultura, acelerar o processo de 

desenvolvimento econômico e lograr uma adequada inserção internacional, a fim de melhorar 

as condições de vida de seus habitantes (MERCOSUL, 2008). 

Para tanto, a amostra desse estudo compreende as IES em Ciências Contábeis do 

Brasil e da Argentina que possuem mestrado em contabilidade, visto que se infere que essas 

instituições, pela sua estrutura, experiência e nível docente devem estar mais próximos das 

exigências internacionais. Desta maneira, a escolha dos cursos de graduação em Ciências 

Contábeis no Brasil e na Argentina ocorreu tomando-se por parâmetro a existência na IES de 

dois níveis de ensino de contabilidade: graduação e pós-graduação stricto sensu, 

especificamente mestrado. 

Neste contexto, o critério de seleção da amostra foi intencional, de conveniência, não 

probabilístico, em função dos objetivos da pesquisa. Além da seleção da amostra, também foi 

escolhido nesta pesquisa o ano de 2008. Barros e Lehfeld (1986) comentam que algumas 

pesquisas podem ser realizadas por meio de amostras: porque nem sempre é possível obter as 

informações de todos os indivíduos ou elementos que compõem o universo ou a população 

que se deseja estudar. Cada unidade ou membro do universo denomina-se elemento. Um 

conjunto de elementos representativos desse universo ou população compõe a amostra. 
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O Brasil possui mil e setenta e oito IES que oferecem o curso de graduação em 

Ciências Contábeis (BRASIL, 2008a). Dessas IES, dezoito possuem também o programa de 

mestrado em Ciências Contábeis (BRASIL, 2008b). A Argentina possui, dentro do seu 

território nacional, setenta cursos de graduação em Ciências Contábeis. Dessas IES, três 

possuem também mestrado em contabilidade, como descrito na tabela 6 (ARGENTINA, 

2008b). 

Tabela 6 – Quantidade de IES em Contabilidade por país 

País 
Graduação em Ciências 

Contábeis 
Mestrado em 
Contabilidade Percentual 

Brasil: 1.078 18 1,6% 
Argentina: 70 3 4,1% 
Total: 1.148 22 1,8% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Portanto, se comparadas a nível nacional, no Brasil as IES com mestrado em 

Ciências Contábeis representam 1,6% relaçionados ao total de cursos de graduação em 

Ciências Contábeis. Na Argentina, as IES que possuem mestrado em contabilidade 

representam 4,1% do total de IES em Ciências Contábeis. Se juntados os mestrados em 

contabilidade no Brasil e na Argentina e comparados ao total de cursos de graduação em 

Ciências Contábeis também dos dois países, verifica-se que os primeiros não chegam a 2% do 

total de graduações. 

No Brasil, as IES com graduação em Ciências Contábeis escolhidas foram aquelas 

que possuem mestrado, listados no portal da CAPES (www.capes.gov.br/) na grande área de 

ciências sociais aplicadas, no espaço da administração, que envolve os cursos referentes à 

Administração, Ciências Contábeis e Turismo. Na República Argentina, os cursos de 

graduação em Ciências Contábeis selecionados foram aqueles que possuem mestrado 

reconhecido pelo Ministério de Educação Nacional e estão disponíveis no site da Comissão 

Nacional de Avaliação e Credenciamento Universitário (Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria – CONEAU), responsável pelo credenciamento dos programas de 

mestrado. Desta forma, a amostra ficou assim definida conforme mostra o Quadro 8. 
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Nº 
Pós-Graduação Stricto Sensu 

Mestrado Acadêmico e/ou Profissional em 
Contabilidade 

Organização 
Acadêmica 

Categoria 
Administrativa 

UF/País 

1 
Faculdade Fucape – FUCAPE 

www.fucape.br 
Faculdade 

Privada – Particular 
em sentido Estrito 

ES / Brasil 

2 
Universidade Regional de Blumenau – 

FURB 
http://www.furb.br 

Universidade Pública Municipal SC / Brasil 

3 
Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo - PUC/SP 
http://www.pucsp.br 

Universidade 
Privada - 

Confessional - 
Filantrópica 

SP / Brasil 

4 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – 

UERJ 
www.uerj.br 

Universidade Pública Estadual RJ / Brasil 

5 
Universidade Federal do Amazonas – UFAM 

www.ufam.edu.br 
Universidade Pública Federal AM / Brasil 

6 
Universidade Federal da Bahia – UFBA 

http://www.ufba.br 
Universidade Pública Federal BA / Brasil 

7 
Universidade Federal do Ceará – UFC 

www.ufc.br 
Universidade Pública Federal CE / Brasil 

8 
Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG 
http://www.ufmg.br 

Universidade Pública Federal MG / Brasil 

9 
Universidade Federal de Pernambuco – 

UFPE 
www.ufpe.br 

Universidade Pública Federal PE / Brasil 

10 
Universidade Federal do Paraná – UFPR 

www.ufpr.br 
Universidade Pública Federal PR / Brasil 

11 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

UFRJ 
www.ufrj.br 

Universidade Pública Federal RJ / Brasil 

12 
Universidade Federal de Santa Catarina – 

UFSC 
http://www.ufsc.br 

Universidade Pública Federal SC / Brasil 

13 
Universidade de Brasília – UnB 

http://www.unb.br 
Universidade Pública Federal DF / Brasil 

14 
Fundação Escola de Comércio Álvares 

Penteado – UNIFECAP. 
www.fecap.br 

Centro 
Universitário 

Privada - Particular 
em Sentido Estrito 

SP / Brasil 

15 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – 

UNISINOS 
www.unisinos.br 

Universidade 
Privada - 

Filantrópica 
RS / Brasil 

16 
Universidade Presbiteriana Mackenzie - 

MACKENZIE – UPM 
www.mackenzie.br 

Universidade 
Privada - 

Filantrópica 
SP / Brasil 

17 
Universidade de São Paulo – USP 

http://www.usp.br 
Universidade Pública Estadual SP / Brasil 

18 
Universidade de São Paulo - USP/RP 

http://www.usp.br 
Universidade Pública Estadual SP / Brasil 

19 
Universidad Nacional de Rosário – UNR 

www.fcecon.unr.edu.ar 
Universidade Publica 

Santa Fé / 
Argentina 

20 
Universidad Nacional del Litoral - UNL 

http://www.fce.unl.edu.ar 
Universidade Pública 

Santa Fé / 
Argentina 

21 
Universidad de Buenos Aires - UBA 

www.uba.ar 
Universidade Pública 

Buenos Aires 
Argentina 

Quadro 8 - Lista de Pós-Graduação Stricto Sensu com Mestrado Acadêmico e/ou 

Profissional em Contabilidade encontrados no Brasil e na Argentina 

Fonte: Brasil (2008b) e Argentina (2008b). 
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3.3 FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 

Para melhor alcance dos objetivos elaborou-se o constructo dos objetivos 

demonstrado no Quadro 9 que mostra a forma de operacionalização dos objetivos. 

Objetivos Como será operacionalizado: 
Identificar as similaridades e as diferenças dos 
currículos das IES brasileiras com o CM proposto pelo 
ISAR/UNCTAD/ONU. 

- Visitar o sitio dos cursos de Ciências Contábeis das 
IES brasileiras; 
- Identificar as ementas de todas as disciplinas do 
curso de Ciências Contábeis; 
- Visitar o sitio do currículo mundial proposto pelo 
ISAR/UNCTAD/ONU; 
- Identificar o conteúdo das ementas das disciplinas 
dos cursos de Ciências Contábeis de IES brasileiras 
nos blocos de conhecimento do CM definido pelo 
ISAR/UNCTAD/ONU. 

Identificar as similaridades e as diferenças dos 
currículos das IES argentinas com o CM proposto pelo 
ISAR/UNCTAD/ONU. 

- Os mesmos passos executados no objetivo anterior, 
porém em IES argentinas. 

Comparar as principais características de semelhanças 
e diferenças dos currículos do ensino de graduação em 
Ciências Contábeis praticados no Brasil e na 
Argentina à luz do currículo mundial definido pelo 
ISAR/UNCTAD/ONU. 

- Comparar com relação ao CM os tópicos abordados 
pelos cursos das IES brasileiras e argentinas. 
- Verificar as principais características de semelhanças 
e diferenças dos currículos do ensino de graduação em 
Ciências Contábeis praticados no Brasil e na 
Argentina à luz do currículo mundial definido pelo 
ISAR/UNCTAD/ONU. 

Quadro 9 - Constructo dos objetivos. 

Fonte: Dados da Pesquisa.  
 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

A análise dos dados coletados foi realizada, de acordo com os objetivos específicos 

desta pesquisa, pela comparação entre o conteúdo abordado nos currículos dos cursos de 

graduação em Ciências Contábeis brasileiros e argentinos à luz do CM definido pelo 

ISAR/UNCTAD/ONU. Para os primeiros dois objetivos específicos, que se referem à 

identificação da existência de similaridades e diferenças entre os currículos das IES brasileiras 

e argentinas com o CM definido pelo ISAR/UNCTAD/ONU, foram coletadas as ementas das 

disciplinas dos cursos de graduação em Ciências Contábeis separadamente por IES. De posse 

desses dados foram comparados os conteúdos das ementas com o conteúdo dos diferentes 

blocos de conhecimentos abordados no documento TD/B/COM.2/ISAR/21 do CM proposto 

pelo ISAR/UNCTAD/ONU, conforme Quadro 3 que foram consideradas as categorias de 

análise deste trabalho. Os documentos eram lidos e as informações comparadas com as 
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informações solicitadas nos diferentes blocos do CM. Havendo similaridade entre os 

conteúdos definia-se tal conteúdo de acordo com o conteúdo comparado do CM. Por exemplo, 

no terceiro bloco de conhecimentos do CM, o tópico 3.5 Contabilidade Tributária apresenta 

de forma detalhada os conteúdos que devem incluir este item, entre eles, destaca: Planos de 

Previdência Social. Com relação a este conteúdo a Universidade Regional de Blumenau 

possui uma disciplina chamada Direito Trabalhista e Previdenciário cuja ementa descreve 

textualmente os termos: Previdência Social, nesse caso, portanto, ambos os conteúdos, do CM 

e da ementa da Universidade Regional de Blumenau foram considerados similares. No final 

de cada tópico, bem como do total, calcularam-se os percentuais, referente aos conteúdos 

considerados similares entre o CM e as IES brasileiras para o primeiro objetivo específico e 

depois com as IES argentinas para o segundo objetivo específico. Esses percentuais 

representam o nível de adoção do CM por parte dos currículos das IES. Então cem por cento 

significa que em determinado tópico do CM todas as IES analisadas são similares. A Tabela 7 

apresenta outro exemplo, mostrando a maneira como foram encontrados os percentuais em 

relação a similaridade com o CM. 

Tabela 7 – Exemplo de cálculo de percentuais de similaridade dos currículos contábeis 
em relação ao CM 

Primeiro Bloco de Conhecimentos do CM UNR UNL UBA % 
1. CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E DA ATIVIDADE 
COMERCIAL         
1.1    Economia       100% 
1.1.1 Questões econômicas, métodos econômicos e mercado x x x 100% 
1.1.2 Elasticidade, regulação dos preços e eleições do consumidor x x x 100% 
1.1.3 Produção e política econômica da empresa x x x 100% 
1.1.4 Estruturas do mercado: competência e monopólio x x x 100% 
1.1.5 Estruturas do mercado: competência monopolística e oligopólio x x x 100% 
1.1.6 Questões e medidas referentes ao comportamento de uma economia 
nacional x x x 100% 
1.1.7 Decisões sobre os custos x x x 100% 
1.1.8 Moeda x x x 100% 
1.1.9 Desemprego e inflação x x x 100% 
1.1.10 O entorno mundial x x x 100% 

1000%       1000% 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Assim sendo, a Tabela 7 representa uma parte do primeiro bloco de conhecimentos 

do CM abordado no Quadro 3. Essa parte do primeiro bloco se refere a conteúdos sobre 

economia. As siglas UNR, UNL e UBA representam a Universidad Nacional de Rosário, 

Universidad Nacional del Litoral e Universidad de Buenos Aires, respectivamente, as três 

universidades analisadas na Argentina. Dentro do tópico Economia, há dez sub-tópicos. Esses 

sub-tópicos foram comparados com os currículos das universidades. Cada vez que o sub-
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tópico estava de acordo com o currículo da universidade, foi assinalado um “x”, como 

apresentado na Tabela 7. Assim, 100% significa que todas as universidades foram marcadas 

com um “x”, isto é, todas as universidades argentinas nesse sub-tópico possuem similaridade 

de currículos com o CM. Caso, apenas duas universidades estivessem marcadas, logo, o 

percentual mudaria para 67%. Se, ainda estivesse marcada apenas uma universidade, então o 

percentual mudaria para 33%, ou ainda se nenhuma universidade estivesse marcada, logo o 

percentual seria 0%. Para cada sub-tópico foi calculado o percentual em relação à 

similaridade com o CM, evidenciado pela marcação, ou não do “x”. Após esse processo, 

calculou-se o percentual do tópico “economia”. Para isso, somaram-se todos os percentuais 

calculados anteriormente, dos dez sub-tópicos e dividiu-se pela quantidade de sub-tópicos 

multiplicada vezes cem (10 x 100). O percentual do tópico economia então é resultado da 

divisão de 1.000% (somatória de todos os percentuais) por 1.000% (dez sub-tópicos vezes 

100). Para cada bloco de conhecimentos do CM foi adotado o mesmo procedimento. 

Compete definir o termo similaridade utilizado neste trabalho. Similaridade denota 

proximidade, semelhança, homogeneidade entre os conteúdos analisados. Por exemplo, se 

num tópico do CM aparecem as palavras: “histogramas, diagramas de setores, pictogramas e 

polígonos de freqüência” o mesmo conteúdo deve aparecer nas ementas das IES analisadas, 

caso contrário aquele tópico não será considerado similar. 

Para o terceiro objetivo específico, que se refere à identificação das principais 

características de semelhanças e diferenças dos currículos do ensino de graduação em 

Ciências Contábeis praticados no Brasil e na Argentina, à luz do CM definido pelo 

ISAR/UNCTAD/ONU foram comparadas as IES brasileiras e argentinas em relação ao CM. 

Para isso, calcularam-se os percentuais de cada tópico dos quatro blocos de conhecimento do 

CM em relação às IES analisadas. Isto é, se em determinado tópico foi atribuído cinquenta por 

cento para as IES brasileiras e cinquenta por cento para as IES argentinas, significa que nesse 

tópico em relação ao CM as duas instituições abordam de maneira similar os mesmos 

conteúdos. A Tabela 8 apresenta mais um exemplo, demonstrando a maneira como foram 

encontrados os percentuais em relação a similaridade dos currículos brasileiros e argentinos à 

luz do CM. 
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Tabela 8 – Exemplo de cálculo de percentuais de similaridade dos currículos contábeis 
brasileiros e argentinos em relação ao CM 

Primeiro Bloco de Conhecimentos do CM Brasil  Argentina  Somatória  
Brasil     

(%) 
Argentina 

(%) 
1. CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E 
DA ATIVIDADE COMERCIAL 58% 79% 137% 42% 58% 
1.1 Economia 74% 100% 174% 43% 57% 
1.2 Métodos quantitativos e as estatísticas da 
atividade comercial 69% 78% 147% 47% 53% 

1.3 Políticas gerais das empresas, a estrutura 
organizativa básica e o comportamento das 
organizações. 56% 79% 135% 41% 59% 
1.4 Funções e práticas da gestão e a 
administração das atividades. 76% 67% 142% 53% 47% 
1.5 Comercialização 49% 73% 122% 40% 60% 
1.6 Operações comerciais internacionais 25% 75% 100% 25% 75% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Com os dados de cada país, compararam-se então os currículos das IES do Brasil e 

da Argentina em relação ao CM. Para isso, somaram-se primeiramente os dados de cada item 

por país. Exemplo: no tópico 1.1 Economia somou-se 74% mais 100%. O resultado, 174% se 

encontra na coluna Somatória. Então, para encontrar o percentual de similaridade do Brasil 

em relação à Argentina à luz do CM dividiu-se o percentual do Brasil (74% referente ao item 

Economia) pela Somatória (174% referente ao mesmo item Economia). O resultado, 43% se 

encontra na coluna Brasil (%). O mesmo cálculo foi realizado para cada item e para os dois 

países. 

Para verificar a existência ou não de diferença significativa entre os percentuais 

médios encontrados na comparação dos currículos dos cursos de graduação em Ciências 

Contabeis brasileiros e argentinos, com relação ao CM, foram elaboradas hipóteses testadas 

por meio da análise de variância bivariada, que segundo Hair Jr. et al. (2005) tem como 

objetivo avaliar as diferenças estatísticas entre as médias de dois ou mais grupos. Na opinião 

de Maroco (2003, p. 111), a formulação de hipóteses é conveniente e útil “para testar a 

significância de tratamentos ou fatores que são capazes de influenciar a resposta da variável 

medida”. Para tanto, realizou-se o teste estatístico de comparação de médias por meio do teste 

t-Student. De acordo com Spiegel (1993) o teste t de Student é um teste de comparação de 

médias que permite verificar se a diferença entre duas amostras é estaticamente significativa. 

Esse teste pressupõe dados emparelhados e distribuição normal das médias, onde a hipótese 

nula, representada por H0, indica que as médias são iguais, enquanto que a hipótese 

alternativa, representada por H1, indica que as médias diferem. Para desenvolver os testes 
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citados utilizou-se o Pacote Estatístico para as Ciências Sociais – Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versão 14.0. 

3.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Como limitação da pesquisa, deve-se apontar o fato de que os dados da mesma foram 

acessados via informações disponibilizadas pelos sitios das Instituições de Ensino tanto do 

Brasil quanto da Argentina. Espera-se que os sitios destas informações estejam devidamente 

atualizadas, problemas nesse sentido podem ser tomados em consideração como uma 

limitação. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados da análise das similaridades e das 

diferenças dos currículos do ensino de graduação em Ciências Contábeis praticados no Brasil 

e na Argentina à luz do currículo mundial definido pelo ISAR/UNCTAD/ONU. De acordo 

com os objetivos da pesquisa, as análises estão divididas em três partes. A primeira está 

relacionada à apresentação das similaridades e das diferenças dos currículos das IES 

brasileiras com o CM. A segunda parte, similar a primeira, apresenta as similaridades e 

diferenças dos currículos das IES argentinas com o CM. E finalmente a terceira parte 

apresenta as principais características de semelhanças e diferenças dos currículos do ensino de 

graduação em Ciências Contábeis praticados no Brasil e na Argentina à luz do CM. 

4.1 SIMILARIDADES E DIFERENÇAS DOS CURRÍCULOS DOS CURSOS DE ENSINO 

DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS PRATICADOS NO BRASIL À LUZ 

DO CM DEFINIDO PELO ISAR/UNCTAD/ONU 

As IES analisadas nesta sessão são dezoito instituições de Ciências Contábeis 

distribuídas em doze estados diferentes do total de vinte e seis, isso equivale a 46% de 

abrangência no território brasileiro. 

Após a identificação do conteúdo abordado no primeiro bloco de conhecimentos do 

CM foi identificado, na Tabela 9, sua similaridade com o conteúdo administrado nos cursos 

de Ciências Contábeis das IES brasileiras. 

Tabela 9 – Similaridades e diferenças dos currículos das IES brasileiras com o primeiro 
bloco de conhecimentos do CM proposto pelo ISAR/UNCTAD/ONU 

Primeiro Bloco de Conhecimentos do CM Brasil
1. CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E DA ATIVIDADE COMER CIAL 58%
1.1 Economia 74%
1.2 Métodos quantitativos e as estatísticas da atividade comercial 69%
1.3 Políticas gerais das empresas, a estrutura organizativa básica e o comportamento 
das organizações. 56%
1.4 Funções e práticas da gestão e a administração das atividades. 76%
1.5 Comercialização 49%
1.6 Operações comerciais internacionais 25%  

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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De acordo com a Tabela 9, as IES brasileiras cobrem 58% do conteúdo mínimo 

sugerido no primeiro bloco do CM, com destaque nas áreas de conhecimento sobre gestão e 

administração das atividades e economia. A maior diferença entre os currículos neste bloco se 

encontra nas áreas de comércio internacional. Tal resultado pode ser decorrente do efeito da 

Resolução CNE/CES n. 10/2004 que vislumbra uma adequação com o CM. Na resolução, o 

primeiro bloco de conhecimentos do CM é chamado de formação básica. 

A ênfase dada aos conteúdos sobre funções e práticas da gestão, economia e métodos 

quantitativos também pode ser observada nas IES portuguesas; americanas e russas; e 

americanas e ucranianas nas pesquisas de Riccio e Sakata (2004), Preobragenskaya e McGee 

(2004) e McGee (2005) respectivamente. A falta de conteúdos sobre temas internacionais foi 

igualmente identificada nas IES do estado do Piauí, Brasil por Magalhães e Andrade (2006), 

nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte (Brasil) por Mulatinho (2007) e 

na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP, Brasil) por Santos (2007). 

A Tabela 10 apresenta os resultados encontrados na identificação de diferenças e 

similaridades dos currículos das IES brasileiras com o segundo bloco de conhecimentos do 

CM. 

Tabela 10 – Similaridades e diferenças dos currículos das IES brasileiras com o segundo 
bloco de conhecimentos do CM proposto pelo ISAR/UNCTAD/ONU 

Segundo Bloco de Conhecimentos do CM Brasil
2. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 38%
2.1 Tecnologia da Informação (TI) 38%  

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Embora esse bloco de tecnologia da informação também esteja previsto na Resolução 

CNE/CES n. 10/2004 no bloco chamado formação teórico-prática, as IES analisadas revelam 

carência de conhecimentos sobre esse assunto. Esta falta de conteúdos e disciplinas voltadas à 

área de tecnologia da informação vêm ao encontro das pesquisas de Riccio e Sakata (2004), 

Magalhães e Andrade (2006), Mulatinho (2007) e Czesnat, Cunha e Domingues (2009) nas 

IES brasileiras e portuguesas; nas IES do estado do Piauí (Brasil); da Paraíba, Pernambuco e 

Rio Grande do Norte (Brasil); e Santa Catarina (Brasil) respectivamente. 

A identificação da similaridade do terceiro bloco do CM com as IES brasileiras está 

descrita na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Similaridades e diferenças dos currículos das IES brasileiras com o terceiro 
bloco de conhecimentos do CM proposto pelo ISAR/UNCTAD/ONU 

Terceiro Bloco de Conhecimentos do CM Brasil
3. CONHECIMENTOS BÁSICOS DE CONTABILIDADE, AUDITORI A, 
CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA E SETORES RELACIONADOS COM  A 
CONTABILIDADE 71%
3.1 Contabilidade básica 91%
3.2 Contabilidade financeira 73%
3.3 Contabilidade financeira avançada 37%
3.4 Contabilidade gerencial - conceitos básicos 91%
3.5 Contabilidade tributária 60%
3.6 Sistemas de informações contábeis 48%
3.7 Direito comercial 70%
3.8 Princípios fundamentais da garantia e a auditoria 88%
3.9 Financiamento comercial e gestão financeira 81%
3.10 Integração dos conhecimentos 72%  

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

A Resolução CNE/CES n. 10/2004 também aborda os conteúdos relacionados no 

terceiro bloco de conhecimentos do CM. Na resolução, esses conhecimentos estão descritos 

no segundo bloco chamado formação profissional. Talvez por isso, a similaridade de 71% 

entre os currículos brasileiros e o terceiro bloco do CM. 

Com maior similaridade (91%) encontram-se os conteúdos sobre contabilidade 

básica e conceitos básicos de contabilidade gerencial, seguidos por 88% de questões 

relacionadas à auditoria, 81% conhecimentos sobre gestão financeira, 73% contabilidade 

financeira e 72% integração dos conhecimentos abordados com a apresentação de problemas 

atuais da contabilidade, questões ambientais, palestras, jogos de empresas, trabalho em 

equipe, entre outros. Por outro lado, as maiores diferenças entre as ementas das IES brasileiras 

e o terceiro bloco do CM referem-se aos conteúdos do tópico de contabilidade financeira 

avançada, principalmente em questões sobre a aplicação das NIC e NIIF, e conteúdos do 

tópico de sistemas de informações contábeis. 

A ênfase dada a conteúdos de contabilidade, auditoria, contabilidade tributária e 

setores relacionados com a contabilidade se repete nas pesquisas realizadas por Riccio e 

Sakata (2004) nas vinte e cinco IES brasileiras analisadas. Magalhães e Andrade (2006) nas 

IES do estado do Piauí (Brasil), Mulatinho (2007) nas IES dos estados da Paraíba, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte (Brasil), e Czesnat, Cunha e Domingues (2009) nas IES 

do estado de Santa Catarina (Brasil). Contudo, as IES do estado de Santa Catarina 

apresentaram, dentro desse terceiro bloco, maior ênfase às disciplinas voltadas para a 

contabilidade tributária e fiscal, sendo que a Tabela 11 destacou as disciplinas de 

contabilidade básica e contabilidade gerencial. Segundo Czesnat, Cunha e Domingues (2009) 
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com relação ao CM nas IES de Santa Catarina havia falta de disciplinas voltadas à gestão e 

administração de empresas, o que não ocorre nas IES analisadas deste trabalho, pois 

apresentam alto nível de conhecimentos sobre a gestão e administração (terceiro bloco de 

conhecimentos do CM), como também alto nível de conteúdos sobre as funções e práticas da 

gestão e administração das atividades da organização (primeiro bloco de conhecimentos do 

CM). 

A falta de conteúdos voltados à contabilidade financeira avançada, principalmente 

em questões sobre a aplicação das NIC e NIIF, tem relação com a falta de conteúdos sobre 

assuntos internacionais discutidos no primeiro bloco de conhecimentos. Essa falta de 

conteúdos sobre a contabilidade financeira avançada também foi identificada por Chen e 

Volpe (2004) nas IES americanas e chinesas e por Mulatinho (2007) nas IES dos estados da 

Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte (Brasil). 

O baixo percentual encontrado entre as IES brasileiras e o tópico de sistemas de 

informações contábeis tem relação com o baixo percentual encontrado no segundo bloco de 

conhecimento do CM. 

O quarto e último bloco de conhecimentos, nível optativo, do CM está retratado, 

conforme Tabela 12, por conteúdos mais específicos e, portanto, em graus mais avançados 

que no terceiro bloco de conhecimentos, com relação à contabilidade, às finanças e aos 

conhecimentos afins. 

Tabela 12 – Similaridades e diferenças dos currículos das IES brasileiras com o quarto 
bloco de conhecimentos do CM proposto pelo ISAR/UNCTAD/ONU 

Quarto Bloco de Conhecimentos do CM Brasil
4. NÍVEL OPTATIVO (AVANÇADO) DE CONTABILIDADE, FINA NÇAS E 
CONHECIMENTOS AFINS 31%
4.1 Divulgação de Relatórios Contábeis e Contabilidade de nível avançado para 
indústrias especializadas 56%
4.2 Contabilidade gerencial avançada 39%
4.3 Contabilidade tributária avançada 14%
4.4 Direito comercial avançado 6%
4.5 Auditoria avançada 8%
4.6 Financiamento comercial avançado e gestão financeira 14%
4.7 Estágio 83%  

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Os currículos das IES brasileiras harmonizam com 31% das recomendações feitas 

pelo quarto bloco de conhecimentos definido no CM do ISAR/UNCTAD/ONU. 

A Tabela 12 destaca o tópico concernente ao estágio, sendo aplicado por 83% das 

IES brasileiras. Tal resultado pode ser decorrência do efeito da Resolução CNE/CES n. 

10/2004 que vislumbra uma adequação com o CM. Na resolução, o terceiro bloco de 
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conhecimentos do CM é abordado na formação teórico-prática e faz menção específica sobre 

o estágio supervisionado. Em segundo lugar, com 56% de congruência, encontra-se o tópico 

referente aos estudos sobre divulgação de relatórios contábeis e contabilidade de nível 

avançado para indústrias especializadas. Esse tópico do CM tem a finalidade de capacitar o 

estudante sobre a divulgação de relatórios financeiros e contábeis de entidades específicas 

como: entidades financeiras, entidades governamentais, entidades sem fins lucrativos, entre 

outras. As IES brasileiras apresentaram similaridade com o CM nesse tópico, a partir das 

disciplinas de Contabilidade Pública, Contabilidade Rural, Contabilidade Comercial, 

Contabilidade Industrial, Contabilidade das Instituições Financeiras, entre outras. Por outro 

lado, Mulatinho (2007) identificou ausência de disciplinas sobre Contabilidade Social e 

Ambiental, e Contabilidade de Organizações não Governamentais nas IES dos estados da 

Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte (Brasil). 

O item com menor comparabilidade entre as IES brasileiras e o quarto bloco do CM, 

é o tópico de direito comercial avançado (6%) caracterizados principalmente pela falta de 

conteúdos de leis sobre insolvência, e o tópico sobre auditoria avançada (8%), assinalada por 

conhecimentos sobre comunicação com os conselhos de administração e a direção sobre as 

deficiências do controle interno, programas informáticos de auditoria, auditorias de grupos e 

auditorias conjuntas em que se aplicam as normas internacionais de auditoria e noções sobre 

auditoria ambiental. Novamente a falta de similaridade entre os currículos se remete a falta de 

conteúdos de assuntos internacionais. A pesquisa de Mulatinho (2007) também verificou 

ausência de disciplinas sobre este assunto, especificamente disciplinas de Auditoria 

Ambiental e Auditoria Pública. 

4.2 SIMILARIDADES E DIFERENÇAS DOS CURRÍCULOS DOS CURSOS DE ENSINO 

DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS PRATICADOS NA ARGENTINA À 

LUZ DO CM DEFINIDO PELO ISAR/UNCTAD/ONU 

Os cursos de ensino superior de Ciências Contábeis na Argentina (carreras de 

contador público) também foram analisados e comparados com o CM definido pelo 

ISAR/UNCTAD/ONU no intuito de estabelecer a similaridade das ementas com os blocos de 

conhecimentos propostos no CM. 
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As IES argentinas analisadas nesta pesquisa são a UBA, a UNL e a UNR, ao todo 

três universidades distribuídas em dois estados (províncias), contemplando 9% das vinte e 

três províncias argentinas. As diferenças e similaridades do primeiro bloco de conhecimentos 

do CM com as IES brasileiras são apresentadas na Tabela 13. 

Tabela 13 – Similaridades e diferenças dos currículos das IES argentinas com o 
primeiro bloco de conhecimentos do CM proposto pelo ISAR/UNCTAD/ONU 

Primeiro Bloco de Conhecimentos do CM Argentina
1. CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E DA ATIVIDADE COMER CIAL 79%
1.1 Economia 100%
1.2 Métodos quantitativos e as estatísticas da atividade comercial 78%
1.3 Políticas gerais das empresas, a estrutura organizativa básica e o comportamento 
das organizações. 79%
1.4 Funções e práticas da gestão e a administração das atividades. 67%
1.5 Comercialização 73%
1.6 Operações comerciais internacionais 75%  

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

De acordo com as ementas das disciplinas lecionadas nessas universidades no curso 

de Ciências Contábeis foi identificado 79% de similaridade com o primeiro bloco de 

conhecimentos do CM. Esses resultados revelam características próprias da Argentina dada a 

ênfase ao estudo de economia, ao completar 100% do conteúdo sugerido neste tópico do CM. 

Como aliado do conhecimento econômico, as ementas das IES argentinas harmonizam em 

79% do conteúdo sobre políticas gerais das empresas, estrutura organizacional e 

comportamentos organizacionais do CM, com 78% dos conteúdos sobre métodos 

quantitativos, 75% sobre comercio internacional e por último, conteúdos sobre as funções e 

práticas da gestão e administração das atividades organizacionais. 

Essa similaridade do primeiro bloco de conhecimentos do CM também pode ser 

observado na pesquisa de Erfurth e Domingues (2008), na correlação entre a Universidade de 

Buenos Aires, Argentina e o CM. 

A identificação das similaridades dos currículos das IES argentinas com o segundo 

bloco de conhecimentos do CM, que abrange noções sobre tecnologia da informação está 

apresentada na Tabela 14. 

Tabela 14 – Similaridades e diferenças dos currículos das IES argentinas com o segundo 
bloco de conhecimentos do CM proposto pelo ISAR/UNCTAD/ONU 

Segundo Bloco de Conhecimentos do CM Argentina
2. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 67%
2.1 Tecnologia da Informação (TI) 67%  

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Os 67% de similaridade com o segundo bloco de conhecimentos do CM apresenta 

um resultado diferente daqueles encontrados nas pesquisas de Riccio e Sakata (2004), 
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Magalhães e Andrade (2006), Mulatinho (2007), Erfurth e Domingues (2008), mas confirma o 

resultado encontrado por Santos (2007). 

A Tabela 15 aborda o terceiro bloco de conhecimentos do CM. 

Tabela 15 – Similaridades e diferenças dos currículos das IES argentinas com o terceiro 
bloco de conhecimentos do CM proposto pelo ISAR/UNCTAD/ONU 

Terceiro Bloco de Conhecimentos do CM Argentina
3. CONHECIMENTOS BÁSICOS DE CONTABILIDADE, AUDITORI A, 
CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA E SETORES RELACIONADOS COM  A 
CONTABILIDADE 73%
3.1 Contabilidade básica 88%
3.2 Contabilidade financeira 93%
3.3 Contabilidade financeira avançada 56%
3.4 Contabilidade gerencial - conceitos básicos 73%
3.5 Contabilidade tributária 63%
3.6 Sistemas de informações contábeis 63%
3.7 Direito comercial 88%
3.8 Princípios fundamentais da garantia e a auditoria 88%
3.9 Financiamento comercial e gestão financeira 86%
3.10 Integração dos conhecimentos 33%  

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

A Tabela 15 revela 73% de similaridade dos currículos das IES argentinas com o 

CM. De acordo com esse conteúdo as IES argentinas tiveram maior similaridade no quesito 

contabilidade financeira (93%), contabilidade básica, direito comercial e conhecimentos sobre 

auditoria (88%) e gestão financeira (86%). Por outro lado, tiveram menor similaridade nos 

conteúdos sobre integração de conhecimentos (33%). 

Destaca-se nesse bloco, com maior similaridade, o tópico de contabilidade 

financeira, abordado pelas IES argentinas mediante as disciplinas de Análise Econômico 

Financeira – Estados Contábeis, Contabilidade Intermediária, Finanças Empresariais, Solução 

de Problemas e Tomada de Decisões, entre outras, que são as mesmas disciplinas encontradas 

na pesquisa de Santos (2007) na Universidade del Salvador (USAL), Argentina. Também se 

destacam nesse bloco, os tópicos de contabilidade básica, e auditoria. A similaridade do 

tópico de direito comercial com o CM é uma consequência da similaridade dos tópicos do 

primeiro bloco de conhecimentos sobre comercialização e operações comerciais 

internacionais. Ainda interessa ressaltar o tópico de gestão financeira, que para abordar os 

assuntos de financiamento empresarial e comercial, imprescindíveis para aquelas empresas 

que precisam de capital externo, baseia-se nos conceitos e modelos econômicos tratados e 

abordados com 100% de similaridade no tópico economia do primeiro bloco de 

conhecimentos. 
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Embora as aulas laboratoriais, palestras e trabalho de conclusão do curso que Santos 

(2007) afirma que a USAL da Argentina possui e também possuem as IES analisadas neste 

trabalho, a Tabela 15 parece indicar que ainda há falta de tópicos sobre integração dos 

conhecimentos. 

O quarto bloco de conhecimentos do CM está retratado na Tabela 16. Conforme o 

CM os conteúdos desse bloco são optativos, sendo abordados de maneira mais específica e, 

portanto, em nível mais avançado que no terceiro bloco de conhecimentos, com relação à 

contabilidade, às finanças e aos conhecimentos afins. 

Tabela 16 – Similaridades e diferenças dos currículos das IES argentinas com o quarto 
bloco de conhecimentos do CM proposto pelo ISAR/UNCTAD/ONU 

Quarto Bloco de Conhecimentos do CM Argentina
4. NÍVEL OPTATIVO (AVANÇADO) DE CONTABILIDADE, FINA NÇAS E 
CONHECIMENTOS AFINS 27%
4.1 Divulgação de Relatórios Contábeis e Contabilidade de nível avançado para 
indústrias especializadas 71%
4.2 Contabilidade gerencial avançada 17%
4.3 Contabilidade tributária avançada 50%
4.4 Direito comercial avançado 22%
4.5 Auditoria avançada 14%
4.6 Financiamento comercial avançado e gestão financeira 17%
4.7 Estágio 0%  

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

A Tabela 16 apresenta as diferenças e similaridades encontradas com relação às IES 

argentinas, demonstrando 27% de similaridade com o CM. Os pontos que mais se 

assemelham nesse bloco são aqueles temas que abordam a apresentação de relatórios 

contábeis de uma situação específica, com 71%, destacando-se nesse tópico as disciplinas de 

Empresas Agropecuárias, Entidades de Economia Solidária, Finanças Públicas, Concursos e 

Quebras, Administração de Turismo, Administração da Saúde e Economia e Administração 

de Cooperativas e outras Entidades de Economia Social. Em adição, também se destaca, com 

50%, o tópico sobre contabilidade tributária avançada, sendo abordado pelas disciplinas de 

Impostos, Teoria e Técnica Impositiva e Direito de Seguros. 

Por outro lado, os pontos que mais se distanciam entre os currículos das IES 

argentinas e o quarto bloco do CM são, em primeiro lugar o estágio responsável por 

complementar os conhecimentos teóricos com a prática da contabilidade, oferecendo além de 

experiência prática ao estudante, inserção no mercado de trabalho. Esse tópico não foi 

preenchido por nenhuma universidade argentina. Em segundo lugar, os tópicos do quarto 

bloco do CM menos abordados pelas IES argentinas referem-se à auditoria avançada, a 

contabilidade gerencial avançada e a gestão financeira avançada. 
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A mesma característica de ênfase tributária, também foi encontrada na pesquisa de 

Erfurth e Domingues (2008) que também identificaram a falta de disciplinas voltadas à 

gestão. Essa ênfase no ensino de conhecimentos tributários pode ter relação com a 

característica do sistema jurídico, code law. A falta de conteúdo sobre auditoria avançada e 

gestão financeira avançada tem relação com a pesquisa realizada nos estados da Paraíba, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte (Brasil) por Mulatinho (2007). 

4.3 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS DOS 

CURRÍCULOS DO ENSINO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

PRATICADOS NO BRASIL E NA ARGENTINA À LUZ DO CURRÍCULO MUNDIAL 

DEFINIDO PELO ISAR/UNCTAD/ONU 

Nesta sessão são utilizados como base os resultados das diferenças e similaridades 

encontradas nos currículos das IES brasileiras e argentinas com relação ao CM definido pelo 

ISAR/UNCTAD/ONU. Por meio desses resultados são identificadas as principais 

características de semelhanças e de diferenças dos currículos do ensino e graduação em 

Ciências Contábeis praticados no Brasil e na Argentina à luz do CM. A Tabela 17 apresenta 

as semelhanças e as diferenças dos currículos das IES brasileiras e argentinas à luz do 

primeiro bloco de conhecimentos do CM. 

Tabela 17 – Semelhanças e diferenças dos currículos das IES brasileiras e argentinas à 
luz do primeiro bloco de conhecimentos do CM definido pelo ISAR/UNCTAD/ONU 

 
Primeiro Bloco de Conhecimentos do CM Brasil Argentina

1. CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E DA ATIVIDADE COMER CIAL 42% 58%
1.1 Economia 43% 57%
1.2 Métodos quantitativos e as estatísticas da atividade comercial 47% 53%
1.3 Políticas gerais das empresas, a estrutura organizativa básica e o 
comportamento das organizações. 41% 59%
1.4 Funções e práticas da gestão e a administração das atividades. 53% 47%
1.5 Comercialização 40% 60%
1.6 Operações comerciais internacionais 25% 75%

 

 Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Ao analisar as similaridades dos currículos contábeis desses dois países em relação 

ao primeiro bloco do CM, parece haver uma tendência maior das IES brasileiras por tópicos 

sobre funções e práticas da gestão e administração das atividades organizacionais. Quando 
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analisado esse bloco separadamente por país, as IES brasileiras e argentinas apresentaram 

resultados opostos, enquanto as IES brasileiras apontaram maior similaridade, as IES 

argentinas apresentaram menor similaridade no tópico de gestão e administração das 

atividades. Esse resultado parece coincidir com os resultados da pesquisa de Santos (2007) 

que identificou uma ênfase maior dada à contabilidade gerencial nas IES brasileiras em 

detrimento a da argentina, como também confirma os resultados encontrados por Erfurth e 

Domingues (2008) quando afirmaram que as IES argentinas têm falta de conteúdos sobre 

gestão. 

As IES argentinas, segundo esta pesquisa, têm predomínio por assuntos sobre 

economia, políticas gerais das empresas, estrutura organizacional e comportamentos 

organizacionais, e métodos quantitativos e estatísticas da atividade comercial. 

Comparativamente, porém, com as IES brasileiras, essas IES se destacam em primeiro lugar 

por tópicos sobre as operações comerciais internacionais e sobre comercialização. Esses 

tópicos abordam vários temas internacionais, o que pode evidenciar uma procura maior por 

assuntos internacionais nas IES argentinas embora, a Deloitte (2009) tenha apresentado o 

Brasil como mais avançado no processo de convergência com as normas internacionais de 

contabilidade. O destaque por tópicos sobre comercialização por parte das IES argentinas 

também contraria a pesquisa de Santos (2007) e Erfurth e Domingues (2008) quando 

afirmaram que o Brasil tem uma carga horária maior sobre esses assuntos e que a 

Universidade de Buenos Aires carece de disciplinas sobre comércio internacional. 

As questões sobre tecnologia da informação são analisadas comparativamente entre 

os currículos das IES brasileiras e argentinas à luz do CM na Tabela 18. 

Tabela 18 – Semelhanças e diferenças dos currículos das IES brasileiras e argentinas à 
luz do segundo bloco de conhecimentos do CM definido pelo ISAR/UNCTAD/ONU 

Segundo Bloco de Conhecimentos do CM Brasil Argentina
2. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 36% 64%
2.1 Tecnologia da Informação (TI) 36% 64%

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

De acordo com as pesquisas correlatas de Riccio e Sakata (2004), Magalhães e 

Andrade (2006), Multainho (2007), Czesnat, Cunha e Domingues (2009) e Erfurth e 

Domingues (2008) que pesquisaram em IES brasileiras, portuguesas e argentinas, todas as 

IES apresentaram falta de conteúdos e disciplinas voltadas à área de tecnologia da 

informação. Porém, comparativamente as IES argentinas, parecem ter maior similaridade 

nesse tópico com o CM. Isto converge com a pesquisa de Santos (2007) quando afirmou que 
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as IES argentinas tanto apresentam carga maior na disciplina de tecnologia da informação 

quanto apresentam mais disciplinas voltadas a esse assunto. 

As semelhanças e diferenças dos currículos das IES brasileiras e argentinas à luz do 

terceiro bloco de conhecimentos do CM definido pelo ISAR/UNCTAD/ONU é exposto na 

Tabela 19. 

Tabela 19 – Semelhanças e diferenças dos currículos das IES brasileiras e argentinas à 
luz do terceiro bloco de conhecimentos do CM definido pelo ISAR/UNCTAD/ONU 

Terceiro Bloco de Conhecimentos do CM Brasil Argentina
3. CONHECIMENTOS BÁSICOS DE CONTABILIDADE, AUDITORI A, 
CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA E SETORES RELACIONADOS COM  A 
CONTABILIDADE 49% 51%
3.1 Contabilidade básica 51% 49%
3.2 Contabilidade financeira 44% 56%
3.3 Contabilidade financeira avançada 40% 60%
3.4 Contabilidade gerencial - conceitos básicos 55% 45%
3.5 Contabilidade tributária 49% 51%
3.6 Sistemas de informações contábeis 43% 57%
3.7 Direito comercial 44% 56%
3.8 Princípios fundamentais da garantia e a auditoria 50% 50%
3.9 Financiamento comercial e gestão financeira 49% 51%
3.10 Integração dos conhecimentos 68% 32%

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

De maneira geral, os conhecimentos básicos de contabilidade, auditoria, 

contabilidade tributária e setores relacionados com financiamento comercial e gestão 

financeira abordado no terceiro bloco do CM são abordados de forma semelhante nos dois 

países, Brasil e Argentina, à luz do CM. Esta proximidade de currículos nos assuntos de 

contabilidade e setores relacionados entre países próximos também é vista nos currículos 

russos e ucranianos na pesquisa elaborada por Preobragenskaya e McGee (2004) e McGee 

(2005) como também nos mesmos currículos brasileiros e argentinos na pesquisa realizada 

por Santos (2007). 

As IES brasileiras e argentinas quando comparadas separadamente com o terceiro 

bloco de conhecimentos do CM apresentaram similaridade nos tópicos de contabilidade 

básica, auditoria e gestão financeira. Quando comparados os currículos das IES desses dois 

países, os currículos parecem coincidir em similaridade com o CM. 

As diferenças entre as IES desses países parecem concentrar-se nos tópicos sobre 

integração dos conhecimentos e tópicos sobre contabilidade gerencial nas IES brasileiras e 

nos tópicos sobre contabilidade financeira avançada, contabilidade financeira, sistemas de 

informações contábeis e direito comercial. 



 
 

 

75 

A maior diferença se encontra no tópico sobre integração dos conhecimentos, tópico 

que as IES brasileiras apresentaram percentuais altos de similaridade com o CM, ao passo que 

as IES argentinas mostraram o menor percentual de similaridade com o CM. Nesse contexto, 

Santos (2007) relacionou às IES brasileiras e argentinas as recomendações do padrão 

internacional de educação (International Education Standard – IES), IES 1, e encontrou que 

para integrar os conhecimentos já formados, as IES brasileiras possuem: Práticas na Área 

Contábil; Estágio Supervisionado; Pesquisa Contábil; Monografia; Aulas Laboratoriais; 

Palestras; Simulações; além da proximidade com as empresas e a existência de uma empresa 

júnior, em que os alunos em conjunto com os professores podem desenvolver projetos e 

ofertá-los para o mercado; enquanto as IES argentinas apenas disponibilizam Aulas 

Laboratoriais, Palestras e o Trabalho de Conclusão do Curso. 

A predominância por conteúdos sobre contabilidade gerencial nas IES brasileiras 

pode ter relação com o primeiro bloco de conhecimentos, onde as IES brasileiras também 

apresentaram predominância sobre conhecimentos de funções e práticas de gestão e 

administração de atividades organizacionais. Os conteúdos sobre contabilidade financeira 

avançada e contabilidade financeira, que apresentam questões sobre a aplicação das NIC e 

NIIF, parecem indicar que as IES argentinas utilizam currículos contábeis com maiores 

conteúdos sobre temas internacionais. Esse terceiro bloco de conhecimento também evidencia 

maior similaridade das IES argentinas com o CM no tópico sobre os sistemas de informações 

contábeis, o que, segundo o UNCTAD (2003), tem relação com o segundo bloco de 

conhecimentos de tecnologia da informação que no caso as IES argentinas também tiveram 

predominância de similaridade com o CM em contraste com as IES brasileiras. A ênfase no 

ensino de direito comercial por parte das IES argentinas parece ter relação com o primeiro 

bloco de conhecimentos onde as IES argentinas também apresentaram destaque no tópico 

sobre comercialização. 

O nível optativo (avançado) de contabilidade, finanças e conhecimentos afins é 

apresentado na Tabela 20. 
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Tabela 20 – Semelhanças e diferenças dos currículos das IES brasileiras e argentinas à 
luz do quarto bloco de conhecimentos do CM definido pelo ISAR/UNCTAD/ONU 

Quarto Bloco de Conhecimentos do CM Brasil Argentina
4. NÍVEL OPTATIVO (AVANÇADO) DE CONTABILIDADE, FINA NÇAS E 
CONHECIMENTOS AFINS 53% 47%
4.1 Divulgação de Relatórios Contábeis e Contabilidade de nível avançado 
para indústrias especializadas 44% 56%
4.2 Contabilidade gerencial avançada 70% 30%
4.3 Contabilidade tributária avançada 22% 78%
4.4 Direito comercial avançado 20% 80%
4.5 Auditoria avançada 36% 64%
4.6 Financiamento comercial avançado e gestão financeira 45% 55%
4.7 Estágio 100% 0%

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Os percentuais globais das IES brasileiras e argentinas com relação ao terceiro bloco 

de conhecimentos avançados do CM parecem mostrar que os currículos desses países 

abordam conteúdos semelhantes. Porém, os percentuais separados por tópicos mostram 

diferenças no ensino de contabilidade. 

Nesse nível optativo, as IES brasileiras e argentinas têm maior aproximação nos 

tópicos sobre divulgação de relatórios financeiros e contabilidade de nível avançado para 

indústrias especializadas e sobre financiamento comercial avançado e gestão financeira. 

As diferenças marcantes destacam primeiramente o tópico - estágio - por ser 

utilizado apenas pelas IES brasileiras. Tal resultado pode ter decorrência do efeito da 

Resolução brasileira CNE/CES n. 10/2004 que sugere o estágio supervisionado nas IES de 

Ciências Contábeis. Para Santos (2007) esse requisito é preenchido pelas IES argentinas com 

o trabalho de conclusão do curso, o que não é confirmado neste trabalho, pois as mesmas IES 

que possuem no seu currículo o estágio supervisionado também possuem de forma geral o 

trabalho de conclusão de curso. Também são destacadas as IES brasileiras nas questões 

relativas à contabilidade gerencial. Esta ênfase pode ter relação com o primeiro bloco de 

conhecimentos, onde as IES brasileiras também apresentaram predomínio sobre 

conhecimentos de funções e práticas de gestão e administração de atividades organizacionais 

e no segundo bloco de conhecimentos, onde as IES brasileiras também apresentaram 

predominância sobre conhecimentos de contabilidade gerencial. Esses resultados vão contra a 

constatação de Czesnat, Cunha e Domingues (2009) que afirmaram que nas IES de Santa 

Catarina, Brasil, faltam disciplinas voltadas à administração e gestão de empresas, e vai ao 

encontro da pesquisa de Santos (2007) e Erfurth e Domingues (2008) que identificaram uma 

carga horária maior na disciplina de contabilidade gerencial nas IES brasileiras em relação às 

argentinas. 
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As IES argentinas se destacam por conteúdos sobre direito comercial avançado, 

contabilidade tributária avançada e auditoria avançada. A ênfase dada ao ensino de direito 

comercial por parte das IES argentinas parece ter relação com o primeiro bloco de 

conhecimentos onde as IES argentinas também apresentaram destaque no tópico sobre 

comercialização, como também pode ter relação com o terceiro bloco de conhecimentos onde 

as IES argentinas também tiveram predominância nas questões sobre direito comercial. Neste 

sentido, Santos (2008) afirma que as IES argentinas dão maior ênfase em relação às IES 

brasileiras nas questões sobre direito, legislação e aplicação jurídica contábil. O tópico sobre 

contabilidade tributária avançada pode ter relação com a pesquisa de Erfurth e Domingues 

(2008) quando afirmaram que o currículo de Ciências Contábeis da Universidade de Buenos 

Aires tem concentração na área tributária. Da mesma forma, a pesquisa de Czesnat, Cunha e 

Domingues (2009) também encontraram predomínio nos currículos contábeis do estado de 

Santa Catarina, Brasil, em disciplinas voltadas para a contabilidade tributária e fiscal, no 

entanto, a correlação entre as IES desses dois países enfatizou predominância tributária nas 

IES argentinas. Finalmente, as IES argentinas também parecem ter predominância em tópicos 

sobre auditoria avançada, principalmente em questões sobre avaliação de sistemas comerciais 

baseados em computadores, área ligada à tecnologia da informação e em questões sobre riscos 

e responsabilidades profissionais dos auditores. Mesmo assim, ainda que as IES argentinas 

apresentem na análise comparativa maior similaridade com o CM também carecem de 

disciplinas voltadas à auditoria ambiental e pública como as IES analisadas por Mulatinho 

(2007). 

No intuito de testar os percentuais encontrados na análise das semelhanças e 

diferenças dos currículos das IES brasileiras e argentinas à luz do CM definido pelo 

ISAR/UNCTAD/ONU e verificar se as diferenças entre as duas amostras são estatisticamente 

significativas realizou-se o teste t-Student conforme apresentado no Quadro 10. 
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Variável 1 Brasil 

Variável 2 Argentina 

Observações  28 

Média das diferenças  -0,07297 

Desvio-padrão diferenças  0,30787 

t calculado  -1,25419 

Nivel de significância  5 % 

Graus de liberdade  27 

t crítico  +/-2,05183 

Hipótese H0  Aceita 

Quadro 10 - Teste de comparação de médias 

Fonte: Dados da Pesquisa.  
 

De acordo com o Quadro 11, a hipótese H0 aceita, indica que o teste t-Student não 

encontrou diferenças estatisticamente significantes entre os currículos dos cursos de 

graduação das IES do Brasil e da Argentina. Esse teste foi realizado com os dados referentes 

ao terceiro objetivo específico, ou seja, à comparação entre os currículos brasileiros e 

argentinos. Nesta comparação o teste t-Student identificou que as variáveis são semelhantes e, 

portanto, não podem ser consideradas diferentes estatisticamente. 

Esse resultado decorrente do teste estatístico fica difícil de entender, mesmo após ter-

se verificado tantas diferenças entre as IES brasileiras e argentinas. Por exemplo, nenhuma 

IES argentina possui estágio enquanto que 83% das IES brasileiras possuem estágio no seu 

currículo. O teste estatístico analisa não de forma separada, por conteúdos, mas de forma 

geral, então no total, as IES brasileiras e argentinas à luz do CM se assemelham. 

Segundo Spiegel (1993) os testes estatísticos derivam da teoria das probabilidades. O 

teste t de student mede a probabilidade de os currículos contábeis brasileiros e argentinos à 

luz do CM serem similares. Todos os percentuais de similaridade encontrados separadamente 

por país em relação ao CM foram calculados e comparados ao valor do t-crítico para um nível 

de significância de 5% (95% de confiança). Em razão de o t calculado ser inferior ao t-crítico 

confirma-se a relação significativa entre a variável 1 (Brasil) e a variável 2 (Argentina). Por 

esse motivo, embora haja diferenças entre os currículos contábeis brasileiros e argentinos à 

luz do CM, estatisticamente esta diferença não é significativa. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Por meio da revisão da literatura verificou-se que há uma preocupação mundial em 

harmonizar o currículo do ensino de Ciências Contábeis. O CM criado em 1999 e revisado em 

2003 pelo ISAR/UNCTAD/ONU tem a finalidade de servir de modelo, guia, referência 

(benchmark) onde as IES possam se basear para determinar se suas qualificações nacionais 

são de um nível comparável aos de outros países. Também identificou-se que a utilização do 

CM tem preferência nos países em desenvolvimento que precisam habilitar seus profissionais 

contábeis de acordo com as normas internacionais de contabilidade. 

Nesse contexto surgiu o primeiro objetivo específico de identificar as similaridades e 

as diferenças dos currículos dos cursos de ensino de graduação em Ciências Contábeis 

praticados no Brasil à luz do CM definido pelo ISAR/UNCTAD/ONU. De acordo com esse 

objetivo, o Brasil apresentou 58% de similaridade no primeiro bloco de conhecimento, 38% 

no segundo bloco, 71% no terceiro e 31% no quarto bloco de conhecimentos do CM. Isso 

significa que se somados os quatro blocos de conhecimentos e divididos por quatrocentos por 

centos (100% cada bloco), o Brasil apresentou uma similaridade de 50% no total com relação 

ao CM. A partir desses resultados, a Tabela 21 apresenta, em porcentagem, a similaridade dos 

currículos contábeis brasileiros por bloco de conhecimento, destacando quais blocos o Brasil 

possui maior similaridade. 

Tabela 21 – Currículos brasileiros por Bloco de Conhecimento do CM 
Blocos de Conhecimentos do CM Brasil % 

Primeiro Bloco de Conhecimentos da Organização e da Atividade Comercial 58 29% 
Segundo Bloco de Tecnologia da Informação 38 19% 
Terceiro Bloco de Conhecimentos de Contabilidade e setores relacionados com a 
contabilidade 71 36% 
Quarto Bloco de Nível Avançado de Contabilidade, Finanças e Conhecimentos Afins. 31 16% 
TOTAL 198 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Em primeiro lugar, os currículos contábeis brasileiros possuem maior semelhança 

com o CM no terceiro bloco de conhecimentos de contabilidade e setores relacionados com a 

contabilidade. Em segundo lugar, primeiro bloco de conhecimento da organização e da 

atividade comercial. Logo, em terceiro lugar o bloco de tecnologia da informação e por último 

o bloco de nível avançado de contabilidade e conhecimentos afins. 

De forma específica, as IES brasileiras possuem maior similaridade com o CM nas 

áreas de conhecimento sobre gestão e administração das atividades, contabilidade gerencial, 

contabilidade básica e estágio. Por outro lado, se distanciam com o CM nas áreas de comércio 
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internacional, direito comercial avançado, contabilidade financeira avançada, tecnologia da 

informação, sistemas de informações contábeis e auditoria avançada. 

Esses resultados condizem com o primeiro pressuposto desta pesquisa ao se 

assemelhar o currículo contábil brasileiro com o CM em primeiro lugar nos conhecimentos 

sobre contabilidade, em segundo lugar os conhecimentos da organização e depois os 

conhecimentos de tecnologia da informação. O quarto bloco de conhecimento não pode ser 

comparado aos pressupostos, pois a maioria dos artigos e dissertações encontrados sobre o 

assunto foram realizados com base no CM de 1999. O quarto bloco de conhecimentos de 

nível avançado de contabilidade somente entrou no CM revisado em 2003. 

As áreas com maior similaridade com o CM podem ter decorrência do efeito da 

Resolução brasileira CNE/CES n. 10/2004 que vislumbra uma adequação com o CM. A falta 

de conteúdos sobre comércio internacional, direito comercial avançado e contabilidade 

financeira avançada é devida principalmente à falta de temas internacionais. Essa falta de 

temas internacionais também pode ser encontrada nas pesquisas de Riccio e Sakata (2004), 

Magalhães e Andrade (2006), Mulatinho (2007), Santos (2007) e Czesnat, Cunha e 

Domingues (2009). A falta de noções sobre contabilidade financeira avançada também tem 

relação com a pesquisa de Chen e Volpe (2004) que identificaram falta de conteúdos sobre 

finanças nas IES americanas e chinesas. A carência de conhecimentos sobre tecnologia da 

informação, sistemas de informações contábeis e auditoria avançada também tem relação com 

as pesquisas realizadas por Riccio e Sakata (2004), Magalhães e Andrade (2006), Mulatinho 

(2007), Santos (2007) e Czesnat, Cunha e Domingues (2009). 

Em adição, essas diferenças encontradas entre os currículos contábeis brasileiros e o 

CM também se encontram de acordo com o primeiro pressuposto desta pesquisa ao inferir que 

os currículos do Brasil carecem de conteúdos relacionados à tecnologia da informação e a 

temas internacionais. Portanto, em relação ao primeiro objetivo específico, este estudo vem a 

corroborar com as pesquisas já realizadas sobre o assunto. 

Com relação ao segundo objetivo específico, a Argentina apresentou 79% de 

similaridade no primeiro bloco, 67% no segundo bloco, 73% no terceiro e 27% no quarto 

bloco de conhecimentos do CM. A soma desses percentuais indicam que a Argentina 

apresenta uma similaridade de 61% no total com relação ao CM. Na Tabela 22 são 

apresentadas, em percentuais, as similaridades dos currículos contábeis argentinos à luz do 

CM definido pelo ISAR/UNCTAD/ONU, separados por blocos de conhecimentos. 

 

 



 
 

 

81 

Tabela 22 – Currículos argentinos por Bloco de Conhecimento do CM 
Blocos de Conhecimentos do CM Argentina % 

Primeiro Bloco de Conhecimentos da Organização e da Atividade Comercial 79 32% 
Segundo Bloco de Tecnologia da Informação 67 27% 
Terceiro Bloco de Conhecimentos de Contabilidade e setores relacionados com a 
contabilidade 73 30% 
Quarto Bloco de Nível Avançado de Contabilidade, Finanças e Conhecimentos Afins. 27 11% 
TOTAL 246 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Os currículos contábeis da Argentina possuem maior similaridade em primeiro lugar 

com o primeiro bloco de conhecimentos da organização e da atividade comercial. Em 

segundo lugar, com o bloco de conhecimentos de contabilidade e setores relacionados com a 

contabilidade, em seguida o segundo bloco de tecnologia da informação e por último o bloco 

de nível avançado de contabilidade e conhecimentos afins. 

Dessa maneira, o segundo pressuposto desta pesquisa também pode ser confirmado 

neste estudo por apresentar maior similaridade de conteúdos com o CM primeiramente nos 

conhecimentos organizacionais, depois sobre contabilidade e finalmente, tecnologia da 

informação. 

As IES argentinas possuem maior similaridade com o CM nos conteúdos sobre 

economia, contabilidade financeira, contabilidade de nível avançado para indústrias 

especializadas e contabilidade tributária avançada, e por outro lado, precisam acrescentar 

conteúdos sobre integração dos conhecimentos e estágio com relação ao CM. A similaridade 

de conteúdos sobre economia se destaca por convergir 100% dos conteúdos sugeridos no CM. 

Essa característica voltada à economia também pode ser observada na pesquisa de Erfurth e 

Domingues (2008). A ênfase dada ao estudo de contabilidade financeira também é 

confirmado na pesquisa de Santos (2007). A contabilidade de nível avançado para indústrias 

especializadas na Argentina tem ênfase em questões públicas de ordem governamentais 

ressaltando a influência legalista no país, como também a ênfase voltada à contabilidade 

tributária converge com as pesquisas desenvolvidas por Erfurth e Domingues (2008). Essa 

convergência na área de contabilidade tributária também se encontra de acordo com o 

segundo pressuposto deste estudo. 

De acordo com a pesquisa, às IES argentinas faltam conhecimentos sobre integração 

dos conhecimentos. Nesse sentido, Santos (2007) também detectou falta de integração de 

conhecimentos por meio de palestras, simulações, jogos de empresas, entre outros. Falta ao 

currículo das IES argentinas estágio supervisionado responsável por complementar os 

conhecimentos teóricos com a prática da contabilidade, oferecendo além de experiência 
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prática ao estudante, inserção no mercado de trabalho. O segundo pressuposto com relação à 

falta de conteúdos sobre comércio internacional, gestão e estratégia das operações e 

tecnologia da informação não foi confirmado neste trabalho. 

No terceiro objetivo específico, a comparação das principais características de 

semelhanças e diferenças dos currículos do ensino de graduação em Ciências Contábeis 

praticados no Brasil e na Argentina à luz do CM se baseia na ênfase dada pelas IES brasileiras 

em conteúdos sobre gestão, contabilidade gerencial, integração dos conhecimentos e estágio 

e, por parte das IES argentinas em conteúdos sobre comércio internacional, direito comercial, 

contabilidade financeira, tecnologia da informação, sistemas de informações contábeis, 

auditoria avançada e contabilidade tributária avançada. 

Essas diferenças ressaltam o perfil do estudante brasileiro e do estudante argentino. 

O estudante brasileiro é incentivado desde o início do curso a integrar os conhecimentos 

teóricos aprendidos em sala de aula, à prática mediante estágios (remunerados ou não), ou ao 

trabalho remunerado em escritórios de contabilidade, ou empresas privadas, públicas ou do 

terceiro setor. O aluno dos cursos de Ciências Contábeis das IES brasileiras tem a 

oportunidade de fazer estágio ou de ingressar no mercado de trabalho porque as aulas são 

ministradas geralmente no período noturno. Normalmente quando o estudante em Ciências 

Contábeis termina o curso já está trabalhando e já possui experiência como contador. Outra 

característica brasileira é a predominância por parte do mercado de trabalho por profissionais 

formados no curso de Administração. Em relação a Pós-Gruaduação, enquanto no Brasil há 

três programas de doutorado em Contabilidade, há vinte e dois programas de doutorado em 

Administração. Essa predominância influencia o currículo de contabilidade dando maior 

ênfase a conteúdos sobre gestão e contabilidade gerencial. Nesses conteúdos, comparando 

com as IES argentinas, as IES brasileiras parecem estar mais próximas do CM. 

Por outro lado, os cursos de graduação de Ciências Contábeis argentinos são ditados, 

em sua maioria, no período diurno, impossibilitando o estudante a ingressar no mercado de 

trabalho. Dessa forma, o curso de Ciências Contábeis argentino é caracterizado por ser mais 

teórico, justamente pela falta de integração com a prática. Assim, a cultura do mercado de 

trabalho argentino é recrutar profissionais recém formados sem experiência laboral. 

Na Argentina, o profissional das áreas de Ciências Sociais Aplicadas, mais requerido 

é o contador e não o administrador, como no Brasil. Essa característica pode ser verificada 

nos currículos contábeis argentinos por ter menos conteúdos sobre áreas administrativas que 

no Brasil. 
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Nas empresas argentinas não há a presença do Controller como há no Brasil. Essa 

função está distribuída entre o contador e o auditor. Dentro dessas funções, as capacidades 

mais requisitadas pelo mercado argentino são os conhecimentos do direito comercial e 

tributário, e de auditor interno e externo. 

As IES argentinas, de forma semelhante às IES americanas, russas e ucranianas 

conforme Preobragenskaya e McGee (2004) e McGee (2005), enfatizam mais questões afins à 

contabilidade. Contrariamente à pesquisa de Santos (2007) quando afirmou que as IES do 

Brasil oferecem mais conteúdos sobre comércio internacional que a Argentina, os dados 

analisados nesta pesquisa parecem indicar o contrário. 

O tópico de comércio internacional definido no CM aborda, entre outros temas: 

normas internacionais e atividades financeiras das empresas. Esses assuntos estão ligados de 

forma direta com o tópico contabilidade financeira, principalmente nas questões sobre normas 

internacionais, NIC e NIIF. Essa ênfase por temas internacionais parece indicar uma 

tendência à internacionalização do currículo contábil das IES argentinas e consequentemente 

maior similaridade com o CM. Em adição, cabe ressaltar a ênfase dada nas IES argentinas por 

questões financeiras. Segundo Chen e Volpe (2004) as IES americanas e chinesas carecem 

desses conteúdos. 

Da mesma forma como os conhecimentos sobre comércio internacional estão ligados 

às atividades financeiras e às normas internacionais, também se relacionam com conteúdos 

sobre direito comercial, no tocante a temas éticos, sociais, jurídicos e regulamentares da 

atividade comercial. A ênfase dada nas IES argentinas a assuntos de direito comercial como 

também à contabilidade tributária, ambas as áreas voltadas a necessidades locais, nacionais, 

parecem evidenciar uma preferência ao ensino da contabilidade nacional, em detrimento da 

internacional. 

Diferentemente dos resultados encontrados na pesquisa de Erfurth e Domingues 

(2008) as IES argentinas possuem similaridade de conteúdos curriculares com o segundo 

bloco de conhecimentos do CM, chamado tecnologia da informação. Essa característica 

influencia outros conteúdos também ligados à tecnologia da informação como o tópico de 

sistemas de informações contábeis e auditoria avançada. Além de tecnologia da informação o 

tópico auditoria avançada também se destaca nas IES argentinas por questões sobre riscos e 

responsabilidades profissionais dos auditores. Porém, ainda que as IES argentinas apresentem 

na análise comparativa maior similaridade com o CM também carecem de disciplinas 

voltadas à auditoria ambiental e pública como as IES analisadas por Mulatinho (2007). 
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Finalmente os dados analisados indicam similaridade dos currículos do ensino de 

graduação em Ciências Contábeis praticados no Brasil e na Argentina à luz do currículo 

mundial definido pelo ISAR/UNCTAD/ONU, não somente pelo teste estatístico que 

identificou não haver diferença significativa entre os currículos contábeis brasileiros e 

argentinos, mas pela própria similaridade encontrada nos diferentes conteúdos analisados. 

Recomenda-se aos coordenadores de cursos de Ciências Contábeis brasileiros 

incluírem no currículo contábil conteúdos sobre temas internacionais, como: comércio 

internacional, Normas Internacionais de Informações Financeiras (NIIF) e contabilidade 

internacional. O conhecimento desses assuntos permitirá aos futuros contabilistas adequar à 

contabilidade nacional das empresas brasileiras às normas internacionais. Esta adequação 

poderá auxiliar ao Brasil no processo de convergência às NIIF. A convergência da 

contabilidade das empresas brasileiras às NIIF vem ao encontro dos objetivos do Mercosul 

(2008) ao facilitar uma adequada inserção internacional e acelerar o processo de 

desenvolvimento econômico. 

Em adição, recomenda-se aos coordenadores de cursos de Ciências Contábeis 

brasileiros incluírem no currículo contábil conteúdos sobre tecnologia da informação. O 

conhecimento destes conteúdos permitirá ao aluno de contabilidade utilizar os sistemas de 

informações para além de realizar a escrituração contábil, interpretar, analisar e tirar 

conclusões para tomada de decisão. 

Em relação aos coordenadores de cursos de Ciências Contábeis argentinos, 

recomenda-se integrar os conhecimentos teóricos abordados em sala de aula à prática. Esta 

integração poderá ser efetivada, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens 

práticas correspondentes aos diferentes pensamentos das Ciências Contábeis, simulações de 

atividades empresariais, jogos de empresas e/ou estágios supervisionados. Esta combinação 

de teoria e prática simultânea tem a vantagem de auxiliar ao aluno a consolidar os 

conhecimentos estudados. Como também, o estágio ou o trabalho remunerado permite a 

relação do estudante com o mercado de trabalho permitindo desta maneira o desenvolvimento 

de ambas as partes. Além disso, a experiência do estágio/trabalho faz com que o aluno 

participe e discuta o que ele vivenciou no trabalho na sala de aula, fazendo com que as aulas 

não sejam somente de professor para aluno, mas um intercâmbio e discussão de assuntos. 

Finalmente, ressalta-se que o propósito do CM é estabelecer uma referência para as 

qualificações nacionais e permitir às pessoas que possuem essas qualificações atuar no 

contexto de uma economia mundial. Segundo o UNCTAD (2003) o CM deve ser 

simplesmente o ponto de partida para os países que queiram harmonizar seu sistema educativo 
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com os requisitos mundiais. Cada país deve utilizar o CM como modelo, ou guia para 

elaborar os correspondentes programas, determinar o tempo que hão de dedicar-se a cada 

tópico e adaptar o conteúdo as suas necessidades nacionais. Portanto, deve advertir-se que a 

finalidade do CM não é estabelecer uma qualificação mundial, já que as qualificações se 

optem geralmente a nível nacional, senão estabelecer um critério de referência (UNCTAD, 

1999). 
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