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RESUMO 

 

Muzel, V. P. (2018). A Educação Continuada no Brasil na Perspectiva da Carreira do 
Auditor Independente (Dissertação de mestrado). Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo.  

Dois modelos de educação profissional continuada aplicados no Brasil são 
apresentados: o modelo do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), focado no nível de 
capacitação e qualificação técnica que o mercado de trabalho atual exige, e o modelo das 
grandes firmas de auditoria, conhecidas como Big Four, focado no desenvolvimento da carreira 
do auditor independente. Destes dois modelos emerge o problema de pesquisa: Em quais 
aspectos, os dois modelos de educação continuada adotados no Brasil, o modelo do CFC e o 
modelo das Big Four atendem ou não aos requisitos do IES 7, que fomenta a adoção do lifelong 
learning, sob a ótica do modelo do profissional completo proposto por Lindsay (2016)? Esta 
pesquisa justifica-se pela necessidade de se repensar a educação continuada com foco no 
presente e no futuro, além de fomentar a pesquisa sobre esta temática com aprofundamento do 
conceito de lifelong learning, e na perspectiva do Sistema das Profissões de Abbott (1988). As 
coletas de dados foram efetuadas de informações públicas, nos sites das respectivas instituições. 
As entrevistas semiestruturadas foram conduzidas com base em roteiro pré-estabelecido, 
dividido em três áreas: o mercado de auditoria no Brasil, presente e futuro; o programa de 
educação continuada do CFC; e o programa de desenvolvimento de carreira das Big Four. Na 
revisão de literatura sobre educação continuada, foram identificados 963 artigos publicados, 
com nível de interesse constante desde 2012. Dos principais periódicos internacionais de 
educação em contabilidade, apenas seis artigos sobre educação continuada foram identificados, 
demonstrando a necessidade de fomentar pesquisa nesta área. As mudanças tecnológicas 
alterarão completamente a forma de fazer auditoria nos próximos anos e eficiência é questão 
de sobrevivência. Em decorrência, as necessidades educacionais, tanto na formação inicial, 
quanto no desenvolvimento profissional continuado, precisam envolver: o uso eficiente das 
novas ferramentas e tecnologias; o lifelong learning como mindset; ceticismo profissional, 
pensamento crítico; independência e ética profissional. Referente ao PEPC, discussões sobre a 
abordagem output-based em contraposição à input-based adotada atualmente, são 
recomendadas, em consonância com discussões do IFAC, e potenciais benefícios desta 
abordagem no desenvolvimento de um mindset de lifelong learning e redução de custos em 
relação à abordagem input-based. Quanto ao programa de desenvolvimento profissional nas 
Big Four, discussões sobre lifelong learning, nos treinamentos de assistentes e sêniores, são 
recomendadas para uma mudança de mindset da nova geração de profissionais. 

 

 

 

Palavras-chave: Contabilidade. Auditoria. Educação Continuada. Desenvolvimento 
Profissional.  



ABSTRACT 

 

Muzel, V. P. (2018). The continued education in Brazil under the perspective of the 
independent auditor career (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo.  

Two models of continuing professional education applied in Brazil are presented: the 
model implemented by the Brazilian Federal Council of Accounting (CFC), focused on 
maintaining professional competence as demanded by the market; and the model adopted by 
large auditing firms, known as Big Four, focused on the development of the independent 
auditor's career. From these two models emerges the research problem: In what aspects, do the 
two models of continuing professional education adopted in Brazil, the CFC model and the Big 
Four model meet or not the requirements of IES 7, which foster the commitment to lifelong 
learning upon the complete professional model proposed by Lindsay (2016)? This research is 
justified by the need of rethinking continuing education focused in present and future, as well 
as fostering research on this subject from a lifelong learning concept and the perspective of 
System of Professions by Abbott (1988). The data collections were gathered from public 
information, from the websites of the respective institutions. The semi-structured interviews 
were conducted based on a pre-established script, divided into three areas: the audit market in 
Brazil, present and future; the CFC continuing education program; and the Big Four career 
development program. From the literature review on continuing education, 963 published 
articles were identified, and a stable level of interest since 2012. With respect to the main 
international accounting education journals, only six on continuing education were identified, 
demonstrating the need to promote research in this area. The technological changes will 
completely modify the way audit is performed in the next years and efficiency is a matter of 
survival. As a result, educational needs for initial and continuing professional development, 
must involve: efficient use of new tools and technologies; lifelong learning as a mindset; 
professional skepticism and critical thinking; independence and professional ethics. Regarding 
the continued professional education program by CFC, discussions about the output-based 
approach as opposed to the currently adopted input-based approach are recommended, 
consistently with IFAC discussions, and potential benefits from this approach in developing a 
lifelong learning mindset and cost reduction in relation to the input-based approach. With 
regards to professional development program at the Big Four firms, discussions on lifelong 
learning among assistants and seniors on trainings programs are recommended for changes in 
the mindset of the new generation of professionals. 
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1 INTRODUÇÃO E CONTEXTO 
 

1.1 Introdução 
 

As mudanças sociais, econômicas e tecnológicas dos últimos anos, 

principalmente, das últimas décadas, têm sido cada vez mais rápidas. Em termos profissionais, 

a educação contínua precisa focar não apenas nas necessidades presentes, mas também nas 

necessidades profissionais do futuro. 

The pace of change in the world and in the workplace means that 
professional accountants are likely to be involved in more transitions within roles and 
between roles. Change will affect individuals on a daily basis. Increasing longevity 
means professional accountants may need or wish to work for longer. In this context, 
learning has to become an ongoing process, a mindset. (Lindsay, 2016, p.2) 

O contador é o profissional que traduz essas mudanças, à luz das normas e 

princípios de contabilidade, nas informações financeiras, as quais precisam ser apresentadas de 

forma clara e fidedigna.  Para isso, o contador precisa estar preparado para acompanhar as 

mudanças, discuti-las com as partes interessadas (stakeholders), internas e externas à 

organização, e refletir tais mudanças, conforme aplicável e com os cuidados requeridos pela 

ética profissional, nos controles internos, nos relatórios de gestão e nas demonstrações 

financeiras. 

Dentre as alternativas de carreira na profissão do contador, foi destacada nesta 

dissertação, a profissão do auditor independente que, em função da credibilidade que sua 

opinião provê às demonstrações financeiras de uma companhia, tornou-se o primeiro foco no 

Brasil para a educação profissional continuada obrigatória. 

Conforme Lindsay (2012), a profissão contábil não foi uma exceção à 

expectativa de que membros de profissões mantenham suas habilidades atualizadas, apesar da 

exigência de a educação profissional continuada ter sido implementada pelo International 

Federation of Accountants (IFAC) apenas em 2004, através do International Education 

Standard (IES) 7): Continuing Professional Development. 

O IES 7 é aplicável a todos os profissionais de contabilidade cujo conselho de 

contabilidade seja membro do IFAC, como é o caso do Brasil. Esta norma não apenas requer a 

educação profissional continuada, mas também promove um compromisso com o lifelong 

learning, cuja tradução literal, significa aprendizagem por toda a vida, a qual refere-se ao 
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compromisso com a aprendizagem contínua, que é mais focada no comportamento, ou na 

postura profissional. 

Um ano antes, em 2003, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) instituiu o 

Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC) aplicável, à época, somente aos 

profissionais de auditoria independente com registro no Cadastro Nacional dos Auditores 

Independentes (CNAI).  

O CFC, conforme divulgado em seu site, através desse programa, visa garantir 

a esses profissionais contábeis, o nível de capacitação e qualificação técnica que o mercado de 

trabalho exige.  

De Morais, Martins & Alberton (2017) destacam a importância da Educação 

Profissional Continuada (EPC) para os auditores independentes, como segue: 

No que se refere aos auditores independentes –, e considerando que a 
EPC guarda estreita relação com a qualidade dos serviços prestados –, é razoável 
concluir que a capacitação profissional permanente possibilitará também maior 
confiabilidade nos pareceres emitidos. Até porque, segundo De Azevedo et al. (2013), 
as entidades – ao contratarem auditores independentes – buscam profissionais que lhes 
possam agregar a credibilidade exigida pelos usuários da informação. (de Morais, 
Martins & Alberton 2017, p. 7)1 

Independentemente da obrigatoriedade, a educação profissional continuada é 

parte integrante do desenvolvimento da carreira do auditor das grandes firmas de auditoria, 

tendo em vista que estudantes ou alunos recém-formados são recrutados, como trainees ou 

estagiários, para iniciar uma carreira que pode se desenvolver até o nível de sócio da firma. 

Esse processo não representa apenas o recrutamento de profissionais e a oferta de um plano de 

carreira, mas é parte integrante da própria atividade destas firmas.  

As pequenas e médias firmas de auditoria também têm suas necessidades de 

treinamentos e desenvolvimento, em geral, supridas através de cursos externos a estas 

empresas, por esta razão, estão fora do escopo desta pesquisa.  

Assim, a educação profissional continuada das firmas de auditoria para fins desta 

pesquisa, refere-se ao processo de desenvolvimento profissional específicos das principais 

firmas de auditoria do mundo, conhecidas como Big Four (Deloitte Touche Tohmatsu 

                                                 
1 Vide referencia ao Azevedo et al (2013) na referencia bibliográfica como E Souza, & da Silva 
(2013). 
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Auditores Independentes, Ernest & Young Auditores Independentes, KPMG Auditores 

Independentes e PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes).  

As Big Four desenvolveram, internamente, um sistema educacional com o 

intuito de treinar seus próprios profissionais, complementando a formação dos trainees e 

promovendo o desenvolvimento de suas carreiras no contexto de suas atividades profissionais.  

Este sistema educacional é mais abrangente que a realização de cursos em si, já 

que engloba os treinamentos em campo, a troca de experiências com profissionais mais 

experientes e de outras áreas, por exemplo, atuária, tributária, tecnologia da informação e 

consultoria de negócios.  

Existe ainda um processo de coaching em que um profissional experiente, 

normalmente um sócio ou um gerente experiente, é designado para discutir e monitorar o plano 

anual de desenvolvimento individual do profissional. 

Todos estes processos resultam num nível de qualidade profissional que é 

reconhecido pelo mercado, através da alta empregabilidade dos profissionais com experiência 

em Big Four. 

Em resumo, esta dissertação considera dois modelos de educação profissional 

continuada no Brasil, com objetivos distintos, que serão apresentados nesta pesquisa. O 

primeiro modelo é obrigatório, instituído pelo CFC, e que tem por objetivo garantir aos 

profissionais contábeis sujeitos a esta norma, o nível de capacitação e qualificação técnica que 

o mercado de trabalho atual exige. O segundo modelo, cuja existência precede a obrigatoriedade 

da norma do CFC, visa desenvolver futuros sócios e gerentes auditoria independente. 

O interesse pelo tema se deu pelo fato de a autora ter trilhado carreira em uma 

grande firma de auditoria, no período entre 1993 e 2015 e, desta forma, teve sua formação 

profissional no contexto do modelo focado em desenvolvimento de carreira. Este modelo de 

educação continuada não é adotado pelo CFC, pois refere-se a um modelo em que há controles 

internos e processos específicos de uma empresa privada para a atividade fim da empresa. 

Entretanto, uma análise mais detalhada desses modelos, sob a luz do framework internacional, 

pode identificar áreas de melhoria para o modelo atual do CFC, e estas melhorias podem ser 

ampliadas para outras carreiras da profissão de contador no Brasil, tendo em vista que o CFC 

estendeu a obrigatoriedade das normas para outras carreiras, além da carreira de auditor 

independente. 
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O objetivo desta pesquisa é analisar se o modelo atual de educação profissional 

continuada conforme instituído pelo CFC no Brasil e o modelo adotado no desenvolvimento de 

carreira do auditor independente nas empresas Big Four atendem ou não aos requisitos do IES 

7, que fomenta a adoção do lifelong learning, sob a ótica do modelo do profissional completo 

proposto por Lindsay (2016). 

 

1.2 Contextualização 
 

1.2.1 Lifelong learning e a educação profissional continuada 
 

O requerimento quanto a educação profissional continuada está estabelecido no 

código de ética do IFAC, na seção 13 Professional Competence and due Care. O parágrafo 

130.3 afirma que:  

The maintenance of professional competence requires a continuing 
awareness and an understanding of relevant technical, professional and business 
developments. Continuing professional development enables a professional accountant 
to develop and maintain the capabilities to perform competently within the professional 
environment. (Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants, 2016 
Edition, p. 17) 

Da mesma forma, o código de ética do CFC também requer que o profissional 

da Contabilidade cumpra os Programas Obrigatórios de Educação Continuada. 

O Handbook of International Education Pronouncements 2017 Edition (IAESB 

HB 2017), emitido pelo International Accounting Education Standards Board (IAESB), faz 

referências a educação profissional continuada - Continuing Professional Development (CPD) 

- e a aprendizagem por toda a vida (lifelong learning) de maneira distinta.  

“General education (a) develops essential knowledge, skills, and attitudes, (b) helps 
prepare an individual for entry to a professional accounting education program, and (c) supports 
lifelong learning and development.”(IAESB HB 2017, p. 10)  

“This IES is addressed to International Federation of Accountants (IFAC) member 
bodies. IFAC member bodies have a responsibility for the Continuing Professional Development (CPD) 
of professional accountants, and for fostering a commitment to lifelong learning among professional 
accountants.” (IAESB HB 2017, p. 99) 

Nota-se que lifelong learning não é uma atividade profissional específica, tal 

como um programa de educação profissional continuada, mas um compromisso com a 

aprendizagem contínua, que é mais focada no comportamento, ou na postura profissional. Este 

entendimento está alinhado com Steffens (2015) que afirma que "Lifelong learning refers to 
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the idea that people not only learn in schools and universities, but also in non-formal and 

informal ways during their lifespan". (p. 41). 

Da mesma forma que há um alto grau de subjetividade para medir um 

comportamento ético, existe um alto grau de subjetividade para medir o compromisso com o 

lifelong learning. Por esta razão, educação profissional continuada e lifelong learning são 

tratados de forma distinta no IAESB HB 2017. Enquanto a educação profissional continuada é 

exigida e seu cumprimento pode ser medido, o compromisso com o lifelong learning deve ser 

promovido pelos órgãos de contabilidade filiados ao IFAC desde a formação inicial do contador 

até encerramento de seu exercício profissional.  

Tanto o código de ética profissional do CFC quanto o PEPC instituído no Brasil 

não fazem referência ao lifelong learning, apenas à educação profissional continuada. 

A distinção de educação profissional continuada e lifelong learning é necessária 

tanto para a identificação da literatura relevante sobre cada uma destas temáticas, quanto para 

um melhor entendimento da importância da educação profissional continuada e para a análise 

dos resultados desta dissertação. 

Na apresentação do modelo de aprendizagem profissional proposto por Lindsay 

(2016), os termos educação profissional continuada ou Continuing Professional Education 

(CPE), desenvolvimento profissional continuado ou Continuing Professional Development 

(CPD) e lifelong learning, são discutidos em detalhe. 

 
1.2.2 O CFC e o IFAC 
 

Conforme divulgado pelo CFC, esta autarquia, em conjunto com os CRCs, tem 

o papel de orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão contábil no Brasil, assim 

como definir as diretrizes e editar as normas para o exercício profissional, promover o exame 

de suficiência e desenvolver os programas de educação continuada.  

Em 31 de dezembro de 2016, o CFC tinha registrado o total de 536.240 

profissionais com registros ativos nos 27 (vinte e sete) CRCs, sendo que, desse total, 348.393 

eram contadores e 187.847, técnicos em contabilidade.” (CFC Relatório de Gestão 2016). 

O CFC possui uma vice-presidência de desenvolvimento profissional, que tem o 

objetivo de "oportunizar o aprimoramento profissional a todos os profissionais da 
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contabilidade, por meio da Educação Continuada e definir estratégias de fiscalização 

preventiva, com a realização de cursos, treinamentos e palestras na busca constante da 

excelência no exercício profissional.” (CFC Relatório de Gestão, 2016). 

O CFC é membro do IFAC desde 1986. O IFAC é a organização global da 

profissão contábil, formado por 175 membros e associados em mais de 130 países e jurisdições, 

representando quase três milhões de profissionais na prática contábil, na educação, nos serviços 

governamentais, na indústria e no comércio. Fundado em 1977, o IFAC é uma associação suíça 

registrada cujos membros são organizações profissionais de contabilidade. (IFAC website) 

Como membro do IFAC, o CFC está sujeito a certos requisitos estabelecidos 

pelos SMO - Statements of Membership Obligation. Dentre os SMO, o SMO 2 é aqui destacado 

por referir-se aos pronunciamentos internacionais de educação - International Education 

Standards (IES), emitidos pelo International Accounting Education Standards Board (IAESB). 

O CFC e o Ibracon têm processos em andamento para atender a tais requisitos.  

Atualmente, de acordo com o IFAC, o Brasil é o país mais avançado na América 

Latina, com a adoção dos IES. O Brasil é o único que requer um exame uniforme para 

qualificação profissional de todos os contadores, embora ainda não exista o requerimento de 

estágio para o registro junto ao CFC, que é um requerimento do IES 5. Além disso, o CFC e o 

Ibracon são encorajados a analisar e reportar se os requerimentos adicionais para os auditores 

independentes atendem os requerimentos do IES 8 Competence Requirements for Audit 

Professionals, incluído no IAESB HB 2017.  

 
1.2.3 A formação inicial do profissional de contabilidade 

 

De acordo com o IAESB HB 2017, a formação profissional do contador é 

composta por duas fases distintas, a formação inicial e a formação continuada. A formação 

inicial contempla aspectos de competências técnicas; habilidades profissionais; atitudes, ética 

e valores profissionais; experiência prática; e avaliação da competência profissional, e estão 

detalhadas como segue:  

a) As competências técnicas referem-se a 

conhecimentos sobre as normas de contabilidade e fiscais, contabilidade 

gerencial, de custos, financeira, auditoria, governança, gerenciamento de riscos 
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e controles internos, legislação societária, tecnologia da informação, 

fundamentos econômicos, estratégia de negócios e gerenciais; 

b) As habilidades profissionais incluem competências 

intelectuais para, por exemplo, aplicar julgamento profissional e análise crítica; 

competência interpessoal e comunicação; competência pessoal na demonstração 

de compromisso com lifelong learning e ceticismo profissional; e competência 

organizacional, como, por exemplo, liderança e trabalho em equipe; 

c) Os aspectos de atitudes, ética e valores profissionais 

envolvem ceticismo e julgamento profissional, princípios éticos e compromisso 

com o interesse público. 

A comprovação de experiência profissional sob supervisão e monitoramento de 

um profissional experiente também é um requerimento preceito no IAESB HB 2017, o qual 

pode ser cumprido, por exemplo, através de estágios ou experiencia profissional em 

controladoria e contabilidade de empresas ou escritórios profissionais de contabilidade.  

Finalmente, a última etapa para a formação inicial do contador, de acordo com 

o IAESB HB 2017, é a avaliação da competência profissional.  

No Brasil, a formação inicial é composta pelo curso de graduação para bacharel 

em Ciências Contábeis, e o exame de suficiência instituído pelo CFC, para registro no Conselho 

Regional de Contabilidade (CRC). A experiência prática não é requerida pelo CFC para o 

registro profissional do contador. 

A Tabela 1 a seguir demonstra os resultados do exame de suficiência para os 

contadores, desde o início da vigência da obrigatoriedade do exame demonstra um alto índice 

de reprovação, evidenciando necessidades de melhorias nos cursos de graduação: 
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Tabela 1 - Resultados do exame de suficiência por edição 
 

Exame Total  
aprovados 

(%)  
aprovados 

Total  
reprovados 

(%)  
reprovados 

1o./2011 4.130 30,86% 9.253 69,14% 

2o./2011 10.886 58,29% 7.789 41,71% 

1o./2012 11.705 47,25% 13.069 52,75% 

2o./2012 7.613 26,05% 21.613 73,95% 

1o./2013 12.000 35,60% 21.708 64,40% 

2o./2013 15.891 43,14% 20.942 56,86% 

1o./2014 18.824 49,39% 19.292 50,61% 

2o./2014 13.591 41,73% 18.977 58,27% 

1o./2015 20.715 54,48% 17.308 45,52% 

2o./2015 5.580 14,68% 32.442 85,32% 

1o./2016 17.576 41,86% 24.411 58,14% 

2o./2016 8.948 21,89% 31.931 78,11% 

1o./2017 11.860 25,26% 35.089 74,74% 

2o./2017 12.041 27,02% 32.516 72,98% 

Total geral: 171.360  306.340  

 

Fonte: FBC 

Não foram encontrados estudos recentes sobre a aderência dos cursos de 

graduação em Ciências Contábeis no Brasil ao currículo mundial de contabilidade. O artigo 

mais recente identificado foi um artigo sobre a adequação dos currículos dos cursos de 

contabilidade das universidades federais brasileiras ao currículo mundial de contabilidade e o 

desempenho no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). 

Como estratégia para conseguir a qualificação do ensino da ciência em 
âmbito mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do 
Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting 
and Reporting (Isar), vinculado à United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD), propôs um modelo de currículo mundial para o ensino da 
Contabilidade e formação dos futuros profissionais. (Cavalcante, de Aquino, De Luca, 
Ponte, & Bugarim, 2011, p. 43) 

Cavalcante, de Aquino, De Luca, Ponte, & Bugarim (2011, p. 51) concluem "que 

os currículos dos cursos de Contabilidade das IESs pesquisadas não estão adequados ao 



27 

 

currículo mundial proposto pela ONU/UNCTAD/ISAR, visto que a universidade com maior 

proporção de adequação alcança apenas 48,94%”  

Também não foram identificados artigos sobre o conteúdo do exame de 

suficiência instituído pelo CFC em relação aos conhecimentos requeridos pelo IAESB HB 

2017, entretanto,, ainda que seja consistente com os conteúdos previstos no IAESB HB 2017, 

e motivem alterações curriculares para a melhoria da qualidade dos cursos de bacharelado no 

Brasil, o requisito de aprovação do exame é de 50% de acerto das questões, ou seja, o nível de 

conhecimento exigido para ingressar na profissão é, no mínimo, intermediário.  

Na Tabela 1, nota-se o baixo índice de aprovação dos alunos egressos das 

universidades, com nível de aprovação inferior a 30% nas últimas três edições do exame de 

suficiência, o que pode corroborar o resultado da pesquisa de Cavalcante, de Aquino, De Luca, 

Ponte, & Bugarim (2011), ou baixa qualidade dos cursos, ou ainda um conjunto dos dois fatores.  

Independentemente da lacuna nos conhecimentos e habilidades dos novos 

profissionais de contabilidade, a educação profissional continuada não tem o objetivo de 

preencher esta lacuna, esta educação começa após a formação inicial e o exame de qualificação 

técnica e é fundamental para a própria sobrevivência da profissão contábil, como discutido 

adiante, sob a ótica do Sistema das Profissões (Abbott, 1988).  

1.2.4 Os requerimentos para os auditores independentes 
 

O IES 8, parte integrante do IAESB HB 2017, é a norma que prescreve todos os 

requisitos para o profissional de auditoria referente às competências para o exercício da 

profissão dos países membros do IFAC. 

O IES 8 requer que a formação do profissional de auditoria seja de nível 

avançado e inclua conhecimentos e aplicação das melhores práticas de auditoria, International 

Financial Reporting Standards (IFRS); tecnologia da informação, frameworks para avaliação 

de controles internos e dos riscos nos sistemas de informações. 

Outras habilidades requeridas pelo IES 8 são a capacidade de investigação, 

pensamento lógico abstrato e análise crítica, além de ceticismo, ética e julgamento 

profissionais. 
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Experiência prática relevante também é requerida a fim de permitir que o 

profissional demonstre não apenas o conhecimento técnico em auditoria e contabilidade, mas 

também os valores, ética e atitudes profissionais. 

Em relação a educação continuada, o IES 8 faz referência ao cumprimento do 

IES 7, que trata desta temática. 

No Brasil, a profissão de auditor independente é regulamentada pelo CFC, e 

todos os profissionais de auditoria independente devem estar registrados no CNAI. Para ter o 

registro no CNAI, o profissional com registro ativo no CRC deve realizar o Exame de 

Qualificação Técnica (EQT).  

Conforme o Guia de Orientação do CNAI, emitido pelo CFC, a prova é dividida 

em quatro partes:  

a) prova de Qualificação Técnica Geral (QTG): avaliar o 

conhecimento das normas de auditoria; 

b) prova Específica da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM);  

c) prova específica para atuação em auditoria nas 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; e  

d) prova específica para atuação em auditoria nas sociedades 

supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 

Figura 1 - Resultados da edição de 2016 do EQT 

Fonte: Relatório de Gestão 2016 do CFC 
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Os requisitos para aprovação são: obter, no mínimo, 60% dos pontos das 

questões objetivas e 60% dos pontos das questões dissertativas. Nota-se na Figura 1 que o nível 

de aprovação é baixo, apesar da nota mínima equivaler a 60% de acertos. Estes dados, assim 

como para o exame de suficiência, ressaltam a importância da educação profissional continuada 

no contexto de lifelong learning, através da qual estas lacunas podem ser supridas ao longo da 

carreira. O nível de aprovação entre o exame de suficiência e do EQT não são comparáveis 

entre si, tendo em vista que tem objetivos e conteúdos diferentes.  

 

1.2.5 O Ibracon 
 

O Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) é o instituto que 

congrega associativamente os auditores independentes e os contadores de todas as áreas de 

atividades contábeis. 

De acordo com seu estatuto, dentre os objetivos principais do Ibracon, destacam-

se a emissão de comunicados técnicos orientativos de auditoria independente e de 

contabilidade; a contribuição com entidades de ensino para a melhoria da formação de 

profissionais no campo da auditoria independente; a contribuição para a capacitação dos 

profissionais integrantes do seu quadro associativo e daqueles que participem de seus cursos, 

fornecendo-lhes educação continuada; e a promoção da melhoria de qualidade das empresas de 

auditoria.  

Como referência da representatividade do Ibracon em termos de associados, 

conforme relatório de atividades de 2016, em março de 2017, existiam 3.042 auditores 

independentes cadastrados no CNAI. No relatório de atividades do Ibracon de 2016, verifica-

se um total de 916 pessoas físicas cadastrados como auditores independentes, 476 contadores, 

28 estudantes, 17 licenciados e 17 associados da câmara de governança corporativa, totalizando 

1.569 associados.   

1.2.6 As empresas Big Four 
 

As principais firmas globais de auditoria são conhecidas no mercado como Big 

Four. A seguir, um breve sumário de cada uma delas. 
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Deloitte Touche Tohmatsu 

Conforme site institucional, está presente em mais de 150 países, com 263,9 mil 

profissionais na firma global. No Brasil, iniciou suas atividades no Rio de Janeiro em 1911. 

Atualmente, possui cerca de 5,5 mil profissionais no território nacional. O faturamento global 

anual é de aproximadamente US$ 32 bilhões, sendo cerca de 40%, proveniente de serviços de 

auditoria. 

Ernest & Yong (EY) 

Conforme site institucional, está presente em mais de 150 países, com mais de 

150 mil profissionais na firma global. No Brasil, a partir de 1º de outubro a EY integrou suas 

operações com a Terco, resultando na EY atual. Com 3,4 mil clientes e 3,5 mil colaboradores, 

com 94 companhias listadas auditadas. 

KPMG 

Conforme site institucional, está presente em 154 países, com mais de 200 mil 

profissionais na firma global. No Brasil, possui escritórios em 22 cidades de 13 Estados 

brasileiros e Distrito Federal. 

PricewaterhouseCoopers (PwC) 

Conforme site institucional, está presente em 157 territórios, com mais de 

223.000 profissionais na firma global. No Brasil desde 1915, possui cerca de 4.200 profissionais 

distribuídos em 17 escritórios em todas as regiões brasileiras. 

 

1.3 Problema de pesquisa 
 

Em resumo, dois modelos de educação profissional continuada aplicados no 

Brasil estão sendo destacados nesta dissertação, o modelo atual de educação profissional 

continuada conforme instituído pelo CFC no Brasil, e o modelo adotado no desenvolvimento 

de carreira do auditor independente nas empresas Big Four.  

O objetivo desta pesquisa é analisar estes dois modelos sob ótica do IES 7. A 

análise sob esta ótica visa responder o seguinte problema de pesquisa: Em quais aspectos, os 

dois modelos de educação continuada adotados no Brasil, o modelo do CFC e o modelo das 
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Big Four atendem ou não aos requisitos do IES 7, que fomenta a adoção do lifelong learning,  

sob a ótica do modelo do profissional completo proposto por Lindsay (2016)? 

1.4 Objetivos 
 

O tema que escolhido é educação profissional continuada por ser um processo 

que a autora participa, por ser auditora, ter registro no CNAI, e ser obrigada a cumprir as normas 

de educação profissional continuada para auditores independentes no Brasil. 

Inicialmente, o plano era fazer uma pesquisa que comparasse o programa de 

educação continuada de outras profissões e de outros países. Entretanto, durante o processo de 

revisão de literatura, a autora encontrou uma pesquisa desta natureza, inclusive com o apoio 

financeiro do International Federation of Accountants (IFAC).  

Com esse achado, o plano inicial seria comparar o modelo de melhores práticas 

de educação profissional continuada apresentado no artigo de De Lange, P., Jackling, B., & 

Basioudis, I. G. (2013),  o qual está focado no plano de carreira do profissional de contabilidade, 

com o modelo estabelecido pelo CFC adotado no Brasil, focado na atualização técnica. O 

objetivo desta comparação seria a proposição de um novo modelo a ser adotado no Brasil. 

Contudo, dada a limitação de tempo de um mestrado, a extensão de pesquisa 

para realizar tal proposta seria inviável. 

Desta forma, o objetivo da pesquisa foi alterado a fim de permitir um 

aprofundamento da compreensão de dois modelos de educação profissional continuada 

aplicados no Brasil, o modelo atual de educação profissional continuada conforme instituído 

pelo CFC, e o modelo adotado no desenvolvimento de carreira do auditor independente nas 

empresas Big Four. 

Tendo em vista as condições acima, o objetivo desta pesquisa é analisar se o 

modelo atual de educação profissional continuada conforme instituído pelo CFC no Brasil e o 

modelo adotado no desenvolvimento de carreira do auditor independente nas empresas Big 

Four atendem ou não aos requisitos do IES 7, que fomenta a adoção do lifelong learning,  sob 

a ótica do modelo do profissional completo proposto por Lindsay (2016). 

Para atender ao objetivo de pesquisa, o problema de pesquisa estabelecido foi 

identificar em quais aspectos, os dois modelos de educação continuada adotados no Brasil, o 

modelo do CFC e o modelo das Big Four atendem ou não aos requisitos do IES 7, que fomenta 
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a adoção do lifelong learning,  sob a ótica do modelo do profissional completo proposto por 

Lindsay (2016).  

Para responder ao problema de pesquisa, além da necessidade de entender o 

PEPC instituído pelo CFC e o programa de desenvolvimento profissional nas grandes firmas 

de auditoria, denominadas Big Four, também foi considerado necessário entender o mercado 

de auditoria atual e suas necessidades educacionais a médio e longo prazos. Assim, os 

seguintes objetivos específicos foram considerados:  

a) Entender o mercado de auditoria atual e suas necessidades 

educacionais a médio e longo prazos: o objetivo será alcançado através de 

entrevistas semiestruturadas com representante do CFC/CRC, Ibracon e 

representantes das Big Four, através das seguintes questões: 

 

a.1) Qual a percepção sobre o mercado de auditoria no 

Brasil e a qualidade destes profissionais? 

a.2) Quais as características/competências do futuro 

profissional de auditoria, nos próximos 5 a 10 anos, e o que está sendo 

planejado para o treinamento deste profissional? 

b) Entender as características do PEPC instituído pelo CFC e sua 

aderência às normas internacionais, instituídas pelo IFAC: este objetivo será 

alcançado através de pesquisas documentais nos sites do CFC/CRCs e pesquisas 

acadêmicas, e de entrevistas semiestruturadas com representantes do CFC/CRCs 

e do Ibracon, para obtenção de informações complementares, consideradas 

necessárias para o objetivo da pesquisa. Estes procedimentos considerarão as 

seguintes questões: 

b.1) Quais as características do PEPC 

instituído pelo CFC, referências internacionais, especialmente, em relação 

as normas internacionais instituídas pelo IFAC? 

b.2) Qual a estratégia para determinar 

a grade, o conteúdo e o volume dos cursos oferecidos para atender aos 
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diferentes momentos de carreira dos profissionais, seu monitoramento e 

processo de avaliação? 

b.3) Quais os critérios de atribuição, 

ou não atribuição, de pontos, no caso do CFC; ou sua percepção sobre estes 

critérios, no caso do Ibracon, para os cursos oferecidos dentro do PEPC? 

b.4) Existem discussões recentes sobre 

a possibilidade de alteração do modelo de mensuração das atividades do 

PEPC de input-based, para output-based, ou um modelo híbrido entre estes 

dois modelos? 

c) Para entendimento do programa de 

desenvolvimento profissional nas grandes firmas de auditoria, as seguintes 

questões serão analisadas: 

c.1) Qual a percepção do papel da firma na oferta de 

treinamentos para seus profissionais e na oferta de cursos para o público 

externo? 

c.2) Qual a estratégia das grandes firmas de auditoria para 

determinar a grade, o conteúdo e o volume dos cursos oferecidos, e para 

atender aos diferentes momentos de carreira dos profissionais e as 

demandas dos clientes de auditoria? E como estes cursos são monitorados 

avaliadas? 

c.3) Atualmente, em relação ao PEPC instituído pelo CFC, 

qual a percepção das firmas de auditoria sobre este programa e seus 

critérios, por exemplo, de atribuição de pontos, e como o seu cumprimento 

é monitorado e revisado? 

c.4) Qual a influência das referências internacionais nos 

programas de treinamento realizados pelas principais firmas de auditoria 

no Brasil? 

c.5) Qual o impacto do PEPC instituído pelo CFC para esta 

firma de auditoria e qual é a contribuição desta firma para o PEPC?  
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c.6) Como é a relação entre as Big Four e as entidades de 

classes para o desenvolvimento das atividades de EPC? 

 

1.5 Justificativa 
 

O modelo de educação profissional continuada instituído pelo CFC, tem um foco 

marcado no presente, na medida em que visa a manutenção do nível de capacitação e 

qualificação técnica que o mercado de trabalho atual exige. O modelo inerente aplicado ao 

negócio das grandes firmas de auditoria, denominadas Big Four, visa o desenvolvimento da 

carreira, desta forma, além de ter o foco no presente, também foca o futuro do profissional.  

A relevância do tema está na própria natureza da educação continuada, que visa 

melhorar a qualidade do profissional contábil, de como ele é visto pelo mercado, não apenas no 

seu aspecto técnico, mas como um profissional completo.  

Durante a revisão de literatura, pouca pesquisa foi encontrada sobre esta temática 

na área da contabilidade, e este aspecto está ressaltado nos próprios artigos encontrados. 

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de se repensar o modelo de 

educação continuada instituído pelo CFC com foco no profissional completo, alinhado aos 

requerimentos do IFAC, dentre eles, o requerimento dos órgãos de contabilidade afiliados 

promoverem o lifelong learning.  

A importância da educação profissional continuada e do lifelong learning está 

ressaltada no Sistema das Profissões de Abbott (1988), teoria mencionada nas pesquisas sobre 

esta temática. “Instead of a compliance mentality in relation to CPD, accountants should be 

encouraged to embrace the ethos of developing an accounting profession consistent with 

increasing globalization and notions of the sociology of the professions.” (De Lange, 

Jackling, & Suwardy, 2015, p.53) 

 

1.6 Contribuições e impacto esperados 
 

Ao analisar se o modelo atual de educação profissional continuada conforme 

instituído pelo CFC no Brasil e o modelo adotado no desenvolvimento de carreira do auditor 

independente nas empresas Big Four atendem ou não aos requisitos do IES 7, que fomenta a 

adoção do lifelong learning,  sob a ótica do modelo do profissional completo proposto por 
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Lindsay (2016), espera-se que sejam identificadas sugestões de melhoria do modelo atualmente 

adotado no Brasil e que estas sugestões possam beneficiar não somente aos auditores 

independentes, mas também a todos os profissionais sujeitos ao PEPC atual e futuro, visto que 

o CFC tem buscado ampliar os profissionais sujeitos a esta norma, além de incentivar a 

educação profissional continuada voluntária.  

Ao destacar as diferenças entre lifelong learning e educação profissional 

continuada, espera-se que o compromisso com o lifelong learning seja considerado e discutido 

pelos órgãos profissionais e dentro das atividades do PEPC, pelos contadores. Ao destacar ainda 

os principais conceitos do sistema das profissões de Abbott (1988), espera-se que estes 

conceitos possam fomentar discussões de maior aderência aos IES 7, principalmente no aspecto 

de lifelong learning. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Revisão de literatura  

 

2.2 Revisão de literatura sobre educação continuada 

  

Para a revisão geral da literatura sobre educação continuada no mundo, foi 

efetuada uma pesquisa com base no estudo de Zuccolotto, Riccio, & Sakata (2014). Esta revisão 

resultou em alguns dados importantes sobre a pesquisa da temática educação profissional 

continuada, destacadas a seguir.  

Para a revisão geral da literatura foram considerados os artigos disponíveis no 

portal Scopus desde 2012, que possuíam em seu título os termos associados à educação 

continuada. Os termos utilizados foram: Continued Education, Continuing Education, 

Professional Education, e Lifelong Learning, o que resultou em 2.867 artigos. Através dos 

filtros disponíveis no portal, foram selecionados apenas artigos classificados nas seguintes 

áreas: Social Sciences, Business, Management and Accounting, Economics, Econometrics and 

Finance. Após a aplicação dos filtros, as amostras resultaram em 963 artigos. 

Para a pesquisa efetuada, nota-se que o volume de publicações se manteve 

constante desde 2012 em relação a educação profissional continuada. Aproximadamente um 

terço dos artigos sobre educação continuada  foram publicados em 14 periódicos, dos quais 

destacam-se os cinco periódicos com maior volume desde 2012: International Journal Of 

Lifelong Education, cujo conselho editorial é composto por membros de diversos países, 

inclusive Brasil, The International Review of Education – Journal of Lifelong Learning (IRE), 

um dos jornais acadêmicos da UNESCO,  Professional Development In Education, Interface 

Communication Health Education, ressalta-se que é um periódico brasileiro, e o Journal Of 

Continuing Education In The Health Professions. Nota-se que a educação continuada é uma 

preocupação internacional, com participação ativa de vários países.  

Há uma considerável superioridade dos Estados Unidos e Reino Unido que, 

juntos, representam cerca de um terço dos artigos publicados relacionados à educação 

continuada no mundo, entretanto, cabe destacar a participação do Brasil, representando 8,1% 

do total de artigos publicados. Destaca-se ainda a participação da Federação Russa e da 

Turquia entre os dez países que mais publicaram sobre essa temática. A participação ativa de 

vários países demonstra a importância global e o interesse em relação à educação continuada. 
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Ressalta-se que os autores dos artigos pesquisados estão situados em distintos 

campos de conhecimento como tais como negócios e economia, medicina, educação, 

psicologia, entre outros. Entre os autores que mais publicaram, quinze são da área de medicina, 

mas apesar desta predominância, não foi possível definir sobre a apropriação dessa área do 

conhecimento, tendo em vista que autores de diversas áreas publicam sobre educação 

continuada e existe uma significativa dispersão das publicações.  

Em relação a determinação de palavras chaves mais utilizadas nos artigos 

analisados, as mais utilizadas, por ordem de volume de utilização para os artigos 

selecionados, foram lifelong learning, professional development, higher education, teacher 

education e continuing education. Assim, a não utilização dos termos lifelong learning e 

professional development, podem limitar significativamente o resultado das buscas por artigos 

sobre a temática de educação continuada. 

A grande quantidade de artigos produzidos por mais de um autor, evidencia a 

existência de diálogo entre os pesquisadores; 

Em termos gerais, a revisão geral de literatura realizada sobre educação 

continuada deu maior visibilidade à importância da temática e da abrangência em várias áreas 

do conhecimento e destacou uma participação significativa no Brasil, com 78 artigos 

produzidos desde 2012. 

 

2.3 Revisão de literatura sobre educação continuada na área contábil 
 

Cinco periódicos de contabilidade estavam entre os artigos selecionados na 

revisão geral de literatura, Journal of Accounting Education, Accounting Education, Advances 

in Management Accounting, Accounting in Europe, e Accounting Forum.   

Em um artigo publicado no Accounting in Europe, Cameran, & Campa (2016), 

refere-se ao documento de consulta denominado Meeting Future Expectations of Professional 

Competence: A Consultation on the IAESB’s Future Strategy and Priorities, emitido pelo 

IAESB em dezembro de 2015.  O referido documento tem o objetivo de obter comentários 

públicos sobre sua visão para os próximos cinco anos e as prioridades estratégicas que o IAESB 

acredita que precisam ser abordadas para atender ao interesse público.  

Cameran, & Campa (2016) relatam as respostas da Associação Europeia de 

Contabilidade às perguntas feitas no documento de consulta. Dentre os comentários efetuados, 
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destaca-se a recomendação do uso do modelo output-based para mensurar as atividades de 

educação continuada dos profissionais de contabilidade, a fim de que o IES 7 fique consistente 

com o IES 8 revisado, vigente desde julho de 2016.  Destaca-se também a recomendação ao 

IAESB para que este ofereça um papel maior a ser desempenhado por acadêmicos e outras 

instituições educacionais.  

Dentre os periódicos acima, o Journal of Accounting Education, referência em 

educação em contabilidade, publica artigos de revisão de literatura dos seis periódicos mais 

influentes em educação contábil no mundo. Entre 2010 e 2016, foram emitidas quatro revisões 

de literatura que contemplavam os seguintes periódicos: (1) Journal of Accounting Education, 

(2) Accounting Education, (3) Advances in Accounting Education, (4) Global Perspectives on 

Accounting Education, (4) Issues in Accounting Education, e (6) The Accounting Educators’ 

Journal. Neste período foram revisados 752 artigos e 104 casos de ensino. Dentre estes artigos, 

apenas cinco artigos referiam-se a pesquisa em educação profissional continuada, como segue:  

a) Lindsay, H. (2012): trata de padrões de aprendizagem na 

profissão Contábil no âmbito de um sistema de educação profissional continuada 

baseado em resultados (abordagem output-based); 

b) De Lange, P., Jackling, B., & Basioudis, I. G. (2013): 

propõe um modelo de melhores práticas de educação profissional continuada 

para a profissão Contábil; 

c) Halabi, A. K. (2015): refere-se a uma pesquisa com 

contadores australianos sobre a satisfação com a educação profissional 

continuada presencial realizada em áreas rurais, versus em áreas metropolitanas; 

d) De Lange, P., Jackling, B., & Suwardy, T. (2015): 

referente a uma pesquisa com contadores da Austrália, China, Hong Kong, 

Malásia, e Singapura sobre as práticas de educação continuada; e  

e) Lindsay, H. (2016): propõe um modelo que vai além da 

educação profissional continuada, mas um novo modelo de aprendizagem 

profissional, detalhado na seção 2.1.4. 

Em relação a 2017, o artigo de revisão de literatura ainda não estava disponível 

durante a realização da revisão de literatura, desta forma, os 94 artigos dos periódicos acima, 
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publicados naquele ano, foram revisados pela autora e, dentre estes, foi identificado apenas um 

artigo sobre educação profissional continuada de Murphy (2017). Este artigo examina, através 

da abordagem da fenomenografia, a natureza dos diferentes níveis de engajamento na educação 

profissional continuada obrigatória vis-à-vis a posição profissional do contador. 

A preocupação com o modelo atual de educação profissional continuada e o 

compromisso efetivo com lifelong learning é discussão presente em todos os artigos, 

especificamente em relação à efetividade do modelo e o mero cumprimento das horas 

requeridas, em contraposição à postura ética e ao cuidado profissional. 

Os resultados também relatam que as ofertas formais de CPD, sigla em inglês 

para educação profissional continuada (Continuing Professional Development), não podem 

satisfazer às necessidades e preferências de todos os participantes. A abordagem atual de input-

based percebida enfoca principalmente o conteúdo específico do curso e a medida das horas de 

ofertas formais, semelhante a um modelo de competência de "atualização". “Findings also 

report that formal CPD offerings cannot satisfy all participants’ needs and preferences. The 

perceived current ‘input’ approach focuses largely on specific course content and measurement 

of hours of formal offerings, akin to an ‘update’ competence model.” (Murphy, 2017, p. 14) 

The literature review and data support the view that most professional 
accountants view the primary needs of CPD as a guide to technical development. We 
recommend that the basic message of the role of CPD be reinforced across a broad 
range of forums, so the profession does not see the role of CPD relegated to the position 
of compliance rather than ongoing competence development in the form of lifelong 
learning. (De Lange, Jackling, & Basioudis, 2013, p. 496) 

Specifically, IES7 leaves no doubt that professional accountants need 
to demonstrate commitment to CPD through a programme of lifelong learning post 
qualification as professional accountants. In practical terms this means that, as of 
January 2006, an individual cannot be called a professional accountant unless the 
person makes an ongoing commitment to maintaining and developing professional 
competence (Berg, 2007). (De Lange, Jackling & Suwardy, 2015, p. 42) 

A recomendação do IFAC da abordagem output-based é consistente com a 

recomendação do compromisso com o lifelong learning. Esta relação fica mais evidente, com 

uma das conclusões de Berg (2007, p. 326) que afirma que: 

In addition, a number of common elements of output-based CPD 
approaches from both literature and website reviews have been identified. These 
include:  

(a)… 

(b) … 
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(c) A focus on promoting ‘effective’ learning styles and behaviors, 
including:  
  .  the importance of action learning - learning new ideas, skills and 
attitudes through work or other behavioural situations. It is about learning from doing, 
performing, and taking action. The action can be either mental (e.g. reflection) or 
physical (e.g. case studies). It often uses such devices as games, simulations, 
introspection and role-playing;  
  .  the importance, also, of reflective learning. Reflective learning 
engages learners’ cognitive capacities and involves a greater or deeper degree of 
processing of material to be learned, as opposed to simple memorisation (non-reflective 
learning);  
  .  the need for professionals to develop self-directed learning 
behaviours; and  
  .  promoting the use of recording techniques such as personal 
development plans and learning portfolios that help professionals develop an attitude 
of lifelong learning.  

 

2.4 Um novo modelo de aprendizagem profissional 
 

Dentre os artigos identificados sobre educação continuada nos principais 

periódicos, destaca-se o artigo de Lindsay (2016), que apresenta um novo modelo de 

aprendizagem profissional, o qual foi considerado relevante para esta pesquisa. Assim, um 

sumário do artigo foi incluído a seguir para o entendimento dos principais aspectos deste 

modelo, que será útil para as análises dos resultados desta pesquisa. 

O principal aspecto do modelo proposto no artigo de Lindsay (2016) refere-se 

às três perspectivas de aprendizagem utilizadas no desenvolvimento de uma estrutura para a 

aprendizagem profissional: a aprendizagem de um "profissional informado", de um 

"profissional competente" e de um "profissional completo”.  

Neste contexto, os conceitos de educação profissional "continuada (CPD) e 

aprendizagem ao longo da vida são substituídos por "aprendizagem relacionada à competência 

profissional" e "aprendizagem relacionada à adaptabilidade de carreira”. “This holistic model, 

derived from existing literature, will be of interest to professional accountancy bodies and 

educators of accountants and will inform their ongoing interactions with current and future 

professional accountants. (Lindsay 2016, p. 1) 

Três conceitos são discutidos na revisão de literatura de Lindsay: CPE, CPD e 

lifelong learning.  O primeiro deles é o CPE. 

Around 1970, the idea of CPE emerged (Cervero, 1998; Houle, 1980). 
Until then, it had been believed that pre-service training was all that was needed to 
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underpin a lifetime of work as a member of a profession. Gradually, it was recognised 
that as professions existed primarily in the public interest, there needed to be some way 
of reassuring the public that members of professions were competent and CPE schemes, 
in some instances mandatory, emerged in response. (Lindsay, 2016, p. 3) 

Com o tempo, a efetividade do CPE passou a ser questionada. Lindsay (2016) 

menciona que a finalidade do CPE passou a ser questionada, se existia para proteger o público 

de maus profissionais ou para proteger os stakeholders, tais como órgãos reguladores e 

associações profissionais, ou seja, se seria um benefício ou uma sanção.  Gradualmente, o CPE 

foi substituído pelo CPD. 

By the turn of the century, CPE was gradually being replaced by CPD, 
which was seen as differing from CPE because it also involved ‘embracing and 
recognising informal learning which can be achieved in practice’ (Friedman & Phillips, 
2004, p. 371). (Lindsay, 2016, p.3)  

Assim, o que distingue o CPE de CPD é o reconhecimento da aprendizagem 

informal que pode ser alcançada na prática profissional. No parágrafo a seguir, está destacada 

a diferença de CPD para lifelong learning. 

Whilst CPD is primarily concerned with maintaining and developing 
competence, the lifelong learning literature suggests that there is an additional need for 
individuals continually to learn and evolve in response to the changing environment, 
with reflexivity a critical skill. (Lindsay, 2016, p. 4-5) 

Ou seja, enquanto a educação profissional continuada está focada na manutenção 

e desenvolvimento de competências, a literatura sobre lifelong learning sugere a necessidade 

de um comprometimento com aprendizagem e contínua evolução com habilidade crítica e 

reflexiva. Estas características são justamente as características necessárias ao profissional 

contábil. 

O conceito de lifelong learning é ampliado para lifelong learning imagination 

que considera um processo que permita que as pessoas ou os profissionais entenderam suas 

circunstâncias pessoais, seus hábitos mentais, além dos conhecimentos e habilidades para 

ajudar percepção de como estes profissionais estão aprendendo e reaprendendo continuamente.  

Making sense of personal biographies in the context of wider changes 
had been memorably described by C. Wright Mills in 1959 as ‘The Sociological 
Imagination’ (Sutherland & Crowther, 2006, p. 3). Sutherland and Crowther suggested 
that while this concept remained relevant, it could now be more appropriately referred 
to as the ‘lifelong learning imagination’. They described this as a ‘process that enables 
people to understand their personal circumstances and the habits of mind, knowledge 
and skills they possess’ and which helps them to look at how they ‘engage and re-
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engage’ continually in learning (Sutherland & Crowther, 2006, p. 3) (Lindsay, 2016, p. 
4) 

Uma vez esclarecidas as diferenças entre CPE, CPE e lifelong learning, Lindsay 

(2016) apresenta graficamente o modelo proposto. Mas antes desta apresentação gráfica, é 

apresentada uma figura intermediária com as diferentes perspectivas da evolução do cenário de 

aprendizagem. 

 
Figura 2 - Diferentes perspectivas da evolução do cenário de aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lindsay (2016, p. 6) 

Conforme Lindsay (2016), a Figura 2 mostra a evolução do cenário de 

aprendizado à medida que outros aspectos da aprendizagem foram agregados. Ou seja, o 

modelo proposto é alinhado ao modelo atual, faltando apenas introduzir os elementos de 

aprendizagem demonstrados na Figura 3. 
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Figura 3 - Um novo modelo para a aprendizagem profissional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lindsay (2016, p. 7) 

O triângulo superior pode ser visto como relacionado à área descrita como CPE 

na Figura 2, a qual envolve atividades na abordagem de input-based, como cursos e leitura de 

atualizações técnicas.  

A segunda camada de três triângulos reflete o incremento da aprendizagem que 

caracteriza o CPD, cuja aprendizagem também envolve o desenvolvimento e prática de 

habilidades no contexto da prática profissional.  

Ressalta-se que as duas primeiras camadas abrangem a aprendizagem requerida 

pelo IFAC para desenvolver e manter a competência profissional, que é um requisito 

fundamental para o IFAC, objetivo do IES 7. Além disso, as duas camadas também distinguem 

o "profissional informado” do "profissional competente”. 
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O aspecto de lifelong learning está representado pela camada inferior do quadro 

na Figura 3. 

A search through recent relevant literature identified career 
adaptability as a suitable descriptor for this aspect of learning. The UK Commission 
for Employment and Skills (UKCES) had recently commissioned the report the role of 
career adaptability in skills supply (Bimrose, Brown, Barnes, & Hughes, 2011). In the 
report, career adaptability was described as: the conscious and continuous exploration 
of both the self and the environment, where the eventual aim is to achieve synergy 
between the individual, their identity and an occupational environment. (Bimrose et al., 
2011, p. 5) (Lindsay, 2016, p. 7-8) 

Conforme Lindsay (2016), o conceito de adaptabilidade de carreira captura bem 

a natureza iterativa em curso desta camada inferior de aprendizagem e ajuda a completar o 

modelo proposto. A camada inferior encoraja o indivíduo a aproveitar e se beneficiar de 

aspectos mais pessoais da aprendizagem. Um indivíduo cujo aprendizado englobou as três 

camadas na estrutura, não só desenvolvendo e mantendo sua competência profissional, mas 

também aprendendo reflexivamente do seu meio ambiente, é descrito como um "profissional 

completo”. 

Há ainda as três dimensões de aprendizagem destacadas na Figura 3, que 

completam o entendimento do modelo, quais sejam a dimensão cognitiva, interpessoal e 

intrapessoal  

Conforme Lindsay, o aspecto cognitivo envolve atividades de aprendizagem 

formais, tais como cursos e atualizações técnicas, a dimensão interpessoal envolve a 

aprendizagem com outras pessoas e a dimensão intrapessoal está focada nos processos de 

aprendizagem pessoais, por exemplo, a reflexão. A aprendizagem no trabalho, ou seja, a prática 

profissional, envolve todas as três dimensões da segunda camada e, por isso, a "aprendizagem 

relacionada à competência profissional" pode ser dividida nos quatro elementos mostrados na 

primeira e segunda camada da Figura 3. 

Conforme Lindsay (2016, p. 8), os cinco elementos relativos à adaptabilidade de 

carreira foram adicionados aos quatro elementos relativos à competência profissional, os quais 

completam o framework.  

The elements have since been described by Lindsay (2014) as: Self-
belief – having confidence in yourself and in what you can do. Positive attitude – being 
optimistic about the future. Experimenting – being prepared to try out new ideas. 
Exploring – finding out what is happening out there in order to see whether it might be 
relevant. Engaging – interacting with others and with the environment to seek to 
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influence the future. (Lindsay, 2014, p. 140) (Lindsay, 2016, p. 8) 
 

Abaixo, um exemplo apresentado por Lindsay para ilustrar a diferença das três 

abordagens, profissional informado, competente e completo.  

 

If ‘competent professionals’ attended a course, they would acquire the 
same knowledge and skills as ‘informed professionals’. However, they would also be 
seeking to learn from interacting with speakers and delegates on the day. They would 
have tried to reflect both before the event about what they hoped to learn and after- 
wards about how they could put any learning into practice. They may well have 
discussed the subject matter with work colleagues before and after the event. Their 
learning would encompass the four elements within ‘learning relating to professional 
competence’. ‘Complete professionals’ who attended a course would also seek to 
engage with others both to check their understanding and to identify possible contacts 
for future reference. During or after the course, they would explore how they might put 
their new knowledge and skills into use and may well experiment with new ideas on 
their return to work. Any successes would lead to a positive attitude about their learning 
experience and to increased self-belief and could well lead to a desire to engage in 
further learning activities. Whilst attending a course has been used to describe how the 
framework could work in practice, the nine elements are relevant in all learning 
contexts. Overall, ‘complete professionals’ would be developing habits and mindsets 
that would enable them to ‘engage and re-engage’ continually in learning and so 
epitomise the ‘lifelong learning imagination’ described by Sutherland and Crowther 
(2006, p. 4). (Lindsay, 2016, p. 8) 

2.5 O Sistema das Profissões 
 

The foundations of IES framework fit neatly with theories of professions 
and professionalisation (Abbott, 1988; West, 2003). In an overarching sense, IES 
‘address the principles of learning and development for professional accountants’ by 
prescribing what ‘should be incorporated into the educational requirements for 
professional accountants within IFAC member bodies’ (IFAC, 2008). (De Lange, 
Jackling, & Suwardy, 2015, p. 42). 

A obrigatoriedade da educação profissional continuada é uma decorrência do 

processo de fiscalização das entidades profissionais contábeis para a manutenção da jurisdição 

do trabalho do profissional de contabilidade. Neste sentido, a educação continuada instituída 

foi um importante passo do IFAC e do CFC para a profissão contábil.  

Entretanto, o modelo é dinâmico, no Brasil já está em vigor a terceira revisão da 

norma NBC PG 12 na busca pela melhoria do modelo adotado. No âmbito internacional, através 

do IFAC, está sendo discutido a aplicação a abordagem do output-based para a mensuração da 

educação continuada, com foco em uma educação continuada efetiva.  
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O entendimento do Sistema das Profissões de Abbott (1988) é referencial teórico 

relevante para a pesquisa sobre educação profissional e a reflexão sobre as práticas de educação 

continuada na profissão contábil.  

Cooper, & Robson (2006) fazem referência ao Sistema das Profissões de Abbott 

(1988), ao mencionarem que a análise de Abbott está focada no desenvolvimento de profissões 

em termos de competição interprofissional sobre seus conhecimentos e lutas pelo controle de 

mercados. 

Research on the issue of inter-professional rivalry and disputes about 
the control of work (especially monopoly rights to specific markets) has been 
invigorated, and extended, by influential work on ‘systems of professions’ (Abbott, 
1988). Abbott’s analysis centres on the development of professions in terms of inter-
occupational competition about their expertise and struggles for control of markets. It 
encourages another form of comparative research: not just how accounting has 
developed in comparison to developments in other professions (see Johnson, 1972), but 
how it developed in relation to other occupations. (Cooper, & Robson, 2006, p. 420) 

Esta seção visa apresentar alguns conceitos chave do Sistema das Profissões que 

evidenciam a relevância da educação profissional continuada e do lifelong learning para a 

manutenção da jurisdição e do desenvolvimento da profissão contábil, dada a velocidade cada 

vez maior das mudanças sociais e tecnológicas que podem afetar a atuação profissional do 

contador.  

Andrew Abbott é um sociólogo que, conforme conta em seu livro, ao fazer uma 

pesquisa para uma tese em psiquiatria como profissão, começou a analisar como as sociedades 

modernas institucionalizaram o conhecimento especializado (ou expertise) e percebeu que a 

forma usual desta institucionalização é o profissionalismo. O livro tem o objetivo de mostrar as 

profissões crescendo, separando-se, juntando-se, adaptando-se e morrendo.  

Na introdução do livro, ao comentar sobre a limitação dos estudos das profissões 

focados na forma organizacional, Abbott comenta dois conceitos relevantes para o 

entendimento do Sistema das Profissões: a competição interprofissional e o controle. 

By focusing in organisational development, students of the professions 
lost sight of a fundamental fact of professional life - inter professional competition. 
Control of knowledge and its application means dominating outsiders who attack that 
control. Control without competition is trivial. Study of organisational forms can indeed 
show how certain occupations control their knowledge and its application. But it cannot 
feel why those forms emerge when they do or why they sometimes succeed and 
sometimes fail. Only study of completion can accomplish that. (Abbott, 1988, p. 1) 
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Conforme Abbott (1988) profissionais são pessoas que prestam serviços para 

resolver problemas humanos. As atividades de uma profissão se relacionam a diagnóstico, 

inferência e tratamento para um determinado problema humano. 

Diagnosis and treatment are mediating acts: diagnosis takes 
information into the professional knowledge system and treatment brings instructions 
back out form it. Inference, by contrast, is a purely professional act. It takes the 
information of diagnosis and indicates a range of treatments with their predicted 
outcome. (Abbott, 1988, p. 40) 

Outro ponto a destacar sobre a definição de profissão é o grau de abstração do 

sistema de conhecimento. 

My central questions and my framework thus determine my definition 
of profession. As we have just seen, they determine first its emphasis on the knowledge 
system and its degree of abstraction, since these are the ultimate currency of 
competition between professions. (Abbott, 1988, p. 8) 

A competição por espaço remete a outro conceito fundamental desse sistema que 

é a jurisdição, a qual é descrita como a ligação entre uma profissão e seu trabalho.  Em outras 

palavras, a ligação entre uma profissão e sua área de atuação específica. Esta ligação é o que 

Abbot chama de jurisdição.  

Com o conceito de jurisdição, outro aspecto que se revela neste contexto é a 

questão da vulnerabilidade que cada profissão está sujeita e da resistência para se defender das 

profissões rivais para manter a exclusividade sobre sua área de atuação neste sistema. 

Professions develop when jurisdictions become vacant, which may 
happen because they are newly created or because an earlier tenant has left them 
altogether or lost its firm grip on them. If an already existing profession takes over a 
vacant jurisdiction, it may in turn vacate another of its jurisdictions or retain merely 
supervisory control of it. (Abbott, 1988, p. 2-3) 

Academic knowledge legitimises professional work by clarifying its 
foundations and tracing them to major cultural values. In most modern professions, 
these have been the values of rationality, logic, and science. Academic professionals 
demonstrate the rigor, the clarity and the scientifically logical character of professional 
work, thereby legitimating that work in the context of larger values. (Abbott, 1988, p. 
2-3) 

As associações, órgãos de classe, código de ética profissional, licenças para a 

prática profissional são características de profissões maduras, conforme Abbott (1988), e são, 

ao mesmo tempo, barreiras que demarcam sua área de atuação, defendendo a profissão de 

profissionais externos à profissão. “The mature profession typically has hundreds of 
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professional associations, many or most of which are open only to members of some large, 

dominant associations.” (Abbott, 1988, p. 79).  

De acordo com Abbott (1988), códigos de ética não mantém outras profissões 

fora da jurisdição de determinada profissão. Por outro lado, licenças para exercer determinada 

profissão podem fazer este papel. “That a profession has an ethics code does not keep another 

closely related profession form having one. With licenses, the reverse is generally true; where 

one profession has a licensed right to do certain work, others are excluded.” (Abbott, 1988, p. 

79)  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Paradigma de pesquisa 

 

O paradigma da pesquisa é interpretativista, pois busca compreender a educação 

profissional continuada no cenário brasileiro sob a perspectiva de lifelong learning e do Sistema 

das Profissões (Abbott, 1988). 

 
3.2 Procedimentos metodológicos 
 

Considerando que este estudo visa analisar se o modelo atual de educação 

profissional continuada conforme instituído pelo CFC no Brasil e o modelo adotado no 

desenvolvimento de carreira do auditor independente nas empresas Big Four atendem ou não 

aos requisitos do IES 7, que fomenta a adoção do lifelong learning,  sob a ótica do modelo do 

profissional completo proposto por Lindsay (2016), a pesquisa caracteriza-se como descritiva, 

com abordagem qualitativa, por considerar este método mais adequado para os objetivos de 

pesquisa.  

Sobre a coleta de dados do CFC, Ibracon, Big Four e outros órgãos contábeis, 

nacionais e internacionais, foram obtidas informações públicas, nos sites das respectivas 

instituições, para o levantamento de dados sobre PEPC no Brasil e no mundo. 

A entrevistas semiestruturadas foram conduzidas com base em um roteiro pré-

estabelecido, com adaptação das questões ao contexto das entidades, os quais foram construídos 

em conformidade com os objetivos gerais e específicos desta dissertação, envolvendo questões 

relativas ao mercado de auditoria no Brasil, presente e futuro, o programa de educação 

continuada i do CFC e o programa de desenvolvimento de carreira das firmas de auditoria 

conhecidas como Big Four..  

As entrevistas foram analisadas e comparadas às informações divulgadas nos 

sites do CFC, CRC de São Paulo e Ibracon, para formar um entendimento da visão do CFC, 

através das entrevistas com representantes do CRC de São Paulo, e do Ibracon sobre os assuntos 

discutidos.  

As entrevistas semiestruturadas com os sócios das firmas de auditoria foram 

analisadas e comparadas com as informações obtidas dos representantes do CFC e do Ibracon, 
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a fim de identificar o alinhamento das percepções do CFC e do Ibracon com as percepções dos 

profissionais. 

As percepções dos representantes do CFC e do Ibracon tem o objetivo de 

complementar o entendimento detalhado sobre o PEPC, não disponíveis publicamente, assim 

como suas contribuições para a profissão contábil. 

Os resultados das entrevistas serão analisados sob a perspectiva do IES 7, que 

fomenta a adoção do lifelong learning, sob a ótica do modelo do profissional completo proposto 

por Lindsay (2016) e do Sistema das Profissões de Abbott (1988), apresentadas no referencial 

teórico. 

As percepções dos profissionais de auditoria serão obtidas com os sócios de 

auditoria responsáveis pelo programa de desenvolvimento profissional de Big Four no Brasil, 

a fim de se obter um entendimento de suas percepções sobre as contribuições do PEPC e como 

o programa de treinamento de desenvolvimento da carreira do auditor se diferencia do PEPC 

do CFC.  

A Tabela 2 a seguir apresenta um sumário que demonstra a relação entre os 

objetivos específicos e o roteiro das entrevistas, incluído no Apêndice 1. 

Tabela 2 - Relação entre os objetivos específicos e o roteiro de entrevistas 

Fonte: A autora.   
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4 ANÁLISE DAS EVIDENCIAS E DISCUSSÕES 

 

4.1 O modelo de educação continuada do CFC  

 

A NBC PG 12(R3) é a norma que trata do PEPC instituído pelo CFC e está em 

vigor desde dia 1o. de janeiro de 2003. 

Educação Profissional Continuada (EPC) é a atividade que visa 
manter, atualizar e expandir os conhecimentos e competências técnicas e 
profissionais, as habilidades multidisciplinares e a elevação do comportamento social, 
moral e ético dos profissionais da contabilidade, como características indispensáveis 
à qualidade dos serviços prestados e ao pleno atendimento das normas que regem o 
exercício da profissão contábil. (NBC PG 12(R3), p. 1)  

O CFC utiliza-se da abordagem input-based que requer que os profissionais de 

Contabilidade cumpram atividades de educação continuada de, no mínimo, 40 pontos por ano2. 

Deste total, 20% (oito pontos) devem, obrigatoriamente, ser adquiridos por meio de atividades 

de aquisição de conhecimento. 

Essas atividades consideram conclusão em disciplinas de programas de pós-

graduação, lato sensu e stricto sensu, oferecidos por instituições de ensino superior 

credenciadas pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC); cursos e eventos credenciados, 

disciplinas cursadas em outras graduações em áreas correlatas ao curso de Ciências Contábeis; 

docência em disciplinas ou temas relacionados ao PEPC.  

Outras atividades relacionadas ao PEPC consideram a participação em 

comissões técnicas do CFC, dos CRCs, da FBC, da Academia Brasileira de Ciências Contábeis 

(Abracicon), do Ibracon, outros órgãos reguladores técnicos ou profissionais e de entidades de 

classe de segmentos específicos, no Brasil ou no exterior; orientação de tese, dissertação, 

monografia ou artigo cientifico; participação.  

E ainda, produção intelectual de forma impressa ou eletrônica relacionada ao 

PEPC, por meio de matérias publicadas; artigos técnicos em mídia eletrônica ou impressa de 

revistas regionais, nacionais e internacionais;  estudos e trabalhos de pesquisa apresentados em 

congressos nacionais e internacionais; teses ou monografias aprovadas, de conclusão de pós-

graduação lato-sensu ou stricto sensu; e autoria, coautoria e/ou tradução de livros publicados.  

                                                 
2 Vide lista de pontuação de cada atividade no Apêndice 1 desta dissertação. 
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O PEPC é obrigatório para todos os profissionais da contabilidade inscritos no 

CNAI, ou que sejam sócios, diretores, responsáveis ou gerentes técnicos, que: 

a) estejam registrados na CVM, nas firmas de auditoria 

registradas na CVM; 

b) exercem atividades de auditoria independente nas 

instituições financeiras e nas demais entidades autorizadas a funcionar pelo 

Bacen, da equipe envolvida nos trabalhos de auditoria; 

c) exercem atividades de auditoria independente nas 

sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização, nas entidades abertas 

de previdência complementar reguladas pela Susep e nas entidades de 

previdência complementar reguladas pela Previc, da equipe envolvida nos 

trabalhos de auditoria; 

d) exercem atividades de auditoria independente nas demais 

firmas de auditoria e organizações contábeis que tenham em seu objeto social a 

atividade de auditoria independente; 

e) envolvidos no processo de elaboração das demonstrações 

contábeis das empresas, reguladas e/ou supervisionadas pela CVM, Bacen, 

Susep, Previc, e, ainda, das sociedades consideradas de grande porte nos termos 

da lei; 

f) estejam inscritos no Cadastro Nacional de Peritos 

Contábeis, a partir de 1o. de janeiro de 2018. 

As atividades do PEPC são fornecidas por empresas capacitadoras credenciadas 

pelo CFC. Os cursos de pós-graduação oferecidos por Instituições de Ensino Superior 

registradas no MEC estão dispensados de credenciamento.  

Podem ser capacitadoras: o CFC; os CRCs; a Fundação Brasileira de 

Contabilidade (FBC); a Abracicon e as respectivas Academias Estaduais ou regionais; o 

Ibracon; as instituições de ensino superior, credenciadas pelo MEC; as entidades de 

especialização ou desenvolvimento profissional que ofereçam cursos ao público em geral; 

Federações, Sindicatos e Associações da classe contábil e empresariais; Firmas de auditoria 

independente; Organizações Contábeis; e Órgãos reguladores; empresas de grande porte, 
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representadas pelos seus departamentos de treinamento, universidades corporativas e/ou outra 

designação; universidades e institutos corporativos que tenham personalidade jurídica própria; 

e serviços sociais autônomos. 

Em 2017, existiam 583 capacitadoras ativas, divididas nas regiões do Brasil 

como segue: Sudeste: 269; Sul: 154; Nordeste: 89; Centro-Oeste: 57; e Norte: 14. Destaca-se 

que os estados do Acre e Roraima não possuem capacitadoras locais. 

 

4.2 O modelo de desenvolvimento de carreira nas empresas Big Four 
 

Por tratar-se de uma carreira da contabilidade com necessidades educacionais 

específicas, as principais empresas de auditoria independente desenvolvem seus próprios 

sistemas treinamento para o desenvolvimento de carreira, a qual inicia-se na fase de assistente 

trainee ou estagiário, até sócio da firma de auditoria.  

Cada fase da carreira, desde trainee até sócio de auditoria, tem suas necessidades 

de formação profissional, que contribui para a formação do contador ou futuro contador, caso 

o profissional ingresse nesta carreira antes de concluir sua graduação em Ciências Contábeis. 

Ao longo da carreira, a maioria desses profissionais deixam as firmas de 

auditoria a fim de continuar suas carreiras em diversas áreas, por exemplo, oportunidades de 

carreira em empresas privadas ou públicas, carreira acadêmica em universidades públicas ou 

privadas, empreender projetos de consultoria independente, perícia contábil, escritórios de 

contabilidade ou de auditoria em empresas de pequeno e médio portes. 

Por outro lado, as grandes firmas de auditoria independente, além dos objetivos 

acima, visam desenvolver competências que permitam a evolução do profissional na carreira 

de auditor. 

Conforme os sites institucionais das referidas empresas, o plano de carreira se 

desenvolve a partir do recrutamento de estudantes, do segundo ano da faculdade em diante, ou 

recém-formados, até dois anos.  

O início da carreira é como trainee ou assistente. Neste primeiro ano a carga 

horária de treinamento é maior, em função da introdução do trainee à carreira, com aulas 

intensivas de normas contábeis e metodologia de auditoria, além de cursos de introdução à 

firma de auditoria.  
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A partir do segundo ano, o assistente já tem certa autonomia nos projetos e busca 

seu desenvolvimento para ser o líder dos trabalhos de campo.  

Como líder dos trabalhos de campo, o profissional lidera os trabalhos de campo 

e tem o papel de treinar a equipe. 

A partir de gerente, ou cargo equivalente, o profissional passa a ser o ponto focal 

com o cliente, desenvolve conhecimento especializado (expertise), e participa de atividades 

também administrativas e comerciais, inclusive na preparação de propostas técnicas e 

comerciais. 

No decorrer dos ciclos de desenvolvimento, o profissional é assessorado por 

profissionais experientes que fornecem coaching para o desenvolvimento do plano de carreira, 

além dos treinamentos e de benefícios educacionais oferecidos pela firma. 

No site institucional da Ernest Young, no ciclo de avaliação anual, está detalhado 

que "como parte do acompanhamento do desenvolvimento, temos o ciclo de avaliação anual 

composto por quatro fases principais: estabelecimento de metas e expectativas, avaliação de 

meio de ano e revisão de metas, autoavaliação e avaliação final.” 

Outra oportunidade oferecida pelas grandes firmas de auditoria, é a possibilidade 

de intercâmbio para outros países.   

As Big Four possuem quadros descritivos das habilidades e competências para 

cada nível da carreira, que é uma ferramenta eficiente para o ciclo anual de desenvolvimento. 

É um verdadeiro mapa em que, com autocrítica e orientação adequada, o profissional sabe onde 

está, onde quer chegar e o que precisa fazer, quais oportunidades de experiência profissional ou 

de treinamento são necessários para seu progresso. 

 

4.3 Resultado das entrevistas 
 

Ressalta-se que o CFC, por intermédio dos CRCs, é o órgão orienta, normatiza 

e fiscaliza o exercício da profissão contábil no Brasil. O Ibracon é a principal associação que 

representa os auditores independentes no Brasil.  

A escolha dos entrevistados se deu pela representatividade de cada um no 

CFC/CRC, no Ibracon e nas Big Four, justificada pelos objetivos da pesquisa. Assim, para 

representar o CFC, foi selecionado um membro da Comissão de Educação Profissional 
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Continuada do CRC de São Paulo. Para representar os auditores independentes, foi selecionado 

um diretor do Ibracon. Para as Big Four, foram contatados os sócios responsáveis pelo 

desenvolvimento profissional de cada Big Four, dos quais, dois tiveram a disponibilidade para 

as entrevistas.  

As entrevistas tiveram o objetivo de entender a visão desses representantes sobre 

a educação continuada nos contextos apresentados. No total, foram realizadas três entrevistas 

gravadas, e o representante de uma das Big Four optou por responder as questões de forma 

escrita. As três entrevistas gravadas duraram, aproximadamente, 3 horas, cujas transcrições 

resultaram em 36 páginas, as quais foram base para as análises dos textos.  

Segue abaixo um breve perfil de cada um dos entrevistados, em ordem aleatória, 

sem a identificação de seus papéis nas entrevistas a fim de preservar a identidade de cada um. 

Tabela 3 - Perfil dos entrevistados 

Descrição Tempo de  
carreira 

Gênero Título Cargo atual 

Entrevistado 1 mais que 20 anos Masculino Bacharel em C. Contábeis Sócio de auditoria 
Entrevistado 2 mais que 20 anos Feminino Mestre em C. Contábeis Sócio de auditoria 
Entrevistado 3 mais que 10 anos Masculino Mestre em C. Contábeis Gerente Sênior de 

auditoria 
Entrevistado 4 mais que 20 anos Masculino Mestre em C. Contábeis Sócio de auditoria 

 

Fonte: a autora 
 

4.3.1 O mercado de auditoria atual e futuro, e suas necessidades educacionais 
 

A demanda de profissionais de auditoria na atualidade é adequada ao tamanho 

do mercado. No futuro, considerando que o Brasil é pouco auditado, as perspectivas são 

positivas, seja por mudanças na regulamentação, ou pela expansão da base de clientes. Um 

exemplo recente destacado sobre a expansão da base de clientes, foi a lei 11638, emitida em 

dezembro de 2007, que requer auditoria para empresas legalmente classificadas como empresas 

de grande porte. 

Um ponto em comum para todos os entrevistados é o impacto da tecnologia. A 

auditoria de hoje será muito diferente da auditoria no futuro, entre 5 e 10 anos, por conta das 

mudanças tecnológicas e pela necessidade da busca pela eficiência. Uma consequência 
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destacada da união destes dois fatores é a concentração da auditoria nas mãos de pessoas mais 

experientes. 

"Para sobreviver no futuro, eu acho que as firmas de auditoria têm que investir 

em processos e tecnologia.” (representante do Ibracon) 

 “…um terceiro ponto importante também, inovação nas firmas de auditoria, 

com aplicação de metodologia, extração de dados, e data analytics que fizeram que a auditoria 

ficasse um pouco mais eficiente, mais cuidadosa também.” (representante do CRC de São 

Paulo) 

"Acreditamos que o uso de novas tecnologias e a permanente busca por mais 

eficiência nos processos são potenciais soluções para este crescimento na demanda de 

serviços.” (representante Big Four 2) 

Outras questões levantadas por parte dos entrevistados é a baixa qualidade da 

formação inicial do contador, pois os cursos de graduação no Brasil não são tão bons quanto 

em outros países. Por outro lado, alguma melhora já foi percebida com o exame de suficiência.   

"tem melhorado sim, temos percebidos pessoas bem mais maduras.” 

(representante do Ibracon) 

 “o dilema é como qualificar essas pessoas pra entender tecnologia, eu não sei se 

as universidades no Brasil estão preparadas para isso.” (representante de Big Four 1) 

Um risco, comentado por um dos entrevistados, é o uso da automação sem o 

treinamento adequado em relação ao ceticismo profissional, o que poderia levar a uma crise 

muito grande de qualidade no futuro. 

Quanto à qualidade dos profissionais, tanto o representante do Ibracon, quanto o 

representante do CRC de São Paulo, consideram que os profissionais de auditoria de empresas 

Big Four são profissionais acima da média, pelo fato do treinamento profissional ser inerente à 

carreira do auditor independente, por terem mais oportunidades de aprendizagem que a grande 

maioria dos preparadores de demonstrações financeiras, que dependem muito do esforço 

pessoal.  Entretanto, foi comentado que os preparadores de demonstrações financeiras estão 

indo para os cursos mais bem preparados. 
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 "A gente percebe que as empresas também estão começando a separar uma parte 

do orçamento para investir em EPC. O objetivo era meio que tentar mesmo fazer com que as 

empresas se preocupassem em ter um PEPC para os seus funcionários.” (representante do 

Ibracon) 

O representante de Big Four 1 considera a qualidade do profissional mediana, 

enquanto o representante de Big Four 2 preferiu não avaliar, pois a qualidade é muito diferente, 

dependendo do nível de experiência do profissional.  

A busca por eficiência não envolve apenas ganho de tempo com utilização de 

tecnologia. Equipes menores e profissionais mais maduros, significa maior eficiência no 

processo de recrutamento. Ou seja, as firmas de auditoria poderão contratar uma quantidade 

menor de trainees, mas com maior certeza do avanço na carreira. Com equipes menores, o 

treinamento com profissionais mais experientes se intensifica e forma-se o profissional maduro 

em menos tempo. 

 “…e aí a tecnologia ajuda, porque você começa a automatizar, robotizar os 

processos, então os profissionais menos qualificados não vão ser necessários no futuro.” 

(representante Big Four 1) 

"Outro aspecto relevante são os efeitos provocados pelos avanços tecnológicos, 

tanto em nossos serviços, quanto nas áreas de atuação de nossos clientes. Precisamos de 

profissionais com conhecimento e facilidade de adaptação aos novos mercados e soluções 

tecnológicas.” (representante de Big Four 2)  

Foi destacado ainda que, cada vez mais, a quantidade de dados observáveis de 

mercado está aumentando, e o auditor precisa saber obter estas informações. Uma empresa de 

auditoria pequena ou média, pode não ter uma área de cyber security, por exemplo, mas pode 

buscar no mercado quem faz este tipo de serviço. Através da. utilização de trabalhos de 

terceiros, a firma de auditoria pode alavancar e fazer seu serviço com qualidade, observando as 

questões de confidencialidade e independência. 

Em resumo, o futuro já se revela na demanda, cada vez maior do uso de 

tecnologias e metodologias que melhoram a eficiência do processo de auditoria. Em conexão 

com o uso de tecnologias, a maior eficiência representa: equipes reduzidas com profissionais 

mais maduros; treinamento mais eficaz, com consequente encurtamento da carreira; maior 

necessidade de ceticismo profissional, e pensamento crítico, caracterizado pelo profissional 
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maduro, para reduzir o risco de auditoria decorrente da automatização do processo; e 

possibilidade de contratar serviços de terceiros, quando esses recursos tecnológicos não estão 

disponíveis dentro da firma de auditoria. 

Este cenário reforça a afirmação de Lindsay (2016):  "In this context, learning 

has to become an ongoing process, a mindset.” 

No Sistema das Profissões (Abbott, 1988), o grau de abstração do conhecimento 

é considerado moeda final da concorrência entre profissões. O conhecimento sólido das normas 

contábeis e de auditoria são imprescindíveis e são foco da educação profissional continuada. 

Entretanto, é o pensamento crítico, juntamente com o ceticismo profissional, que garante a 

interpretação independente dos fatos, que representam a abstração deste conhecimento que 

define a profissão do auditor. Por isso, pensamento crítico e ceticismo profissional precisam ser 

trabalhados em profundidade, tanto no âmbito da educação inicial e continuada, quanto no 

contexto de lifelong learning, 

 

4.3.2 Características do PEPC instituído pelo CFC 

 

4.3.2.1 O processo de educação profissional continuada do CFC 

 

As ofertas de curso pelo CFC se dão através das capacitadoras e a qualidade dos 

cursos inicia-se no cadastramento das capacitadoras que devem demonstrar experiência na área. 

O CFC é que homologa as capacitadoras e os eventos de educação continuada. 

No início do programa existia uma lista de cursos e suas características, a fim de se conseguir 

um padrão para os cursos. Atualmente a lista não é necessária e o CFC/CRC, a partir de 2018 

fará uma revisão e avaliação dos cursos existentes. 

Os cursos são oferecidos pelas capacitadoras que devem homologar seus cursos 

no CRC/CFC. Quando uma capacitadora solicita a homologação de um curso, o perfil de 

participante deve estar definido para que o treinamento seja adequado ao nível de conhecimento 

e experiencia do profissional. Considera-se ainda a bibliografia atualizada, a metodologia, a 

carga horária aplicada àquela metodologia e o público alvo.  

Estes processos de credenciamento dos cursos, em primeiro lugar, são revisados 

por funcionários do CRC/CFC e, num segundo momento, pelos conselheiros/participantes da 
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comissão de educação continuada. Em caso de reprovação, material é devolvido à capacitadora 

para revisão.  

A avaliação das atividades de EPC são realizadas de forma rotineira. Existe um 

controle que já é feito na entrada da capacitadora. Em seguida, a capacitadora deve demonstrar 

a correlação do curso com o desenvolvimento profissional, a adequação do perfil, as horas, e 

assim por diante. Por fim, a prestação de informações dos cursos aplicados, tais como, lista de 

presença, dados dos instrutores. A avaliação é um processo contínuo, tem suas áreas para 

melhoria, mas isto é parte do amadurecimento da educação continuada. 

Conhecer o processo é relevante, porque um mesmo curso, com o mesmo 

conteúdo, pode ser homologado e pontuar, e o outro não, depende de como a descrição do curso 

é feita no processo de cadastramento do curso. A descrição precisa ser clara, objetiva e 

demonstrar a correlação como desenvolvimento profissional. Outro ponto importante, é que o 

curso não pode ser dado em inglês, tem que ser em português, caso contrário, não é aprovado, 

a menos que o curso tenha tradução simultânea. Neste caso, isto não é uma barreira.  

O tempo de duração do curso não determina a quantidade de créditos. O que 

determina a quantidade de créditos é o efetivo conteúdo do evento. Se um simpósio tem 40 

horas de atividades, mas apenas 16 horas são relacionadas a educação continuada do contador, 

o simpósio pontuará apenas 16 pontos para o PEPC. 

Para os cursos de pós-graduação, stricto sensu e lato sensu, cada disciplina terá 

sua pontuação de acordo com os limites previstos na norma. 

O tempo médio para homologar um curso é de 45 a 60 dias. É preciso iniciar o 

cadastramento com antecedência para que o curso ofertado tenha sido homologado antes 

mesmo da divulgação do evento, a fim de que, no ato da inscrição, o contador saiba se o curso 

é credenciado ou não.  

A comissão de educação profissional continuada tem se reunido toda semana, 

durante quatro horas, a fim de avaliar novas capacitadoras e novos cursos, entre outras 

atividades. 

Para revisar o cumprimento de educação continuada, até o final do ano, todas as 

capacitadoras são obrigadas a encaminhar a relação de todos os participantes dos cursos e 

respectivas pontuações, controle de assinatura e certificado de participação nos cursos.  
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Concomitantemente, as capacitadoras lançam os pontos no sistema do CFC. 

Quando a capacitadora não tem condições de fazer esta atualização, ou quando o profissional 

está em intercâmbio e faz curso no exterior, o próprio profissional atualiza o relatório de 

atividades do CRC/CFC, anexa o certificado e tradução da descrição do curso. 

Quanto à norma internacional, o IES 7 requer que as atividades de EPC sejam 

cumpridas por todos os contadores. No Brasil, esta exigência focada para áreas específicas. O 

relatório de atividades do CFC já apresenta estas áreas separadamente, por exemplo, para sócios 

ou gerentes que prestam serviços de auditoria a empresas sujeitas à CVM, ao Bacen, à Susep, 

preparadores de demonstrações financeiras, com cargos de diretor, chefia ou gerente, e peritos 

contábeis. Para este último, a obrigatoriedade de educação profissional continuada inicia-se em 

2018. 

A segregação por órgão regulador é considerada importante pois, por serem 

normatizadores, estes órgãos precisam se assegurar que as normas emitidas estão sendo 

cumpridas. Os órgãos reguladores têm acesso à plataforma do CFC para fazerem os 

julgamentos de seus participantes. Por exemplo, se um auditor independente, de uma empresa 

regulada pela CVM, não cumprir as atividades mínimas de EPC, seu nome é baixado do CNAI.  

 

4.3.2.2 A abordagem output-based 
 

Em relação a possibilidade de adotar a abordagem output-based, ou uma 

abordagem híbrida entre input-based e output-based, foi comentado que o primeiro passo seria 

centralizar os processos, pois são 27 Estados, e as realidades são muito diferentes. O passo 

seguinte seria discutir as três abordagens.  

Foi comentado ainda que, na abordagem output-based, a comprovação de 

experiência representa uma maturidade muito maior de avaliação profissional e que, por outro 

lado, esta abordagem reduz o custo do CRC/CFC, mas que, para chegar nesse nível, é preciso 

fazer muito bem o que tem sido feito atualmente na abordagem de input-based. 

Ainda que a redução de custo refere-se aos custo de monitoramento, uma vez 

feita a entrada de dados, bastaria fazer a avaliação por output, isto é, o acompanhamento do 

cumprimento do profissional seria suficiente, não seria preciso avaliar pontuação, se esta foi 

cumprida, nem a qualidade das capacitadoras e dos cursos, esta responsabilidade seria 

transferida para o profissional. 



63 

 

O representante do CRC de São Paulo, considerou que, de acordo com os 

conceitos apresentados pela entrevistadora, a forma de operacionalizar a abordagem output-

based seria por comprovação de experiencia e prova periódica. 

Conforme Cameran, & Campa (2016), o documento de consulta denominado 

Meeting Future Expectations of Professional Competence: A Consultation on the IAESB’s 

Future Strategy and Priorities, emitido pelo IAESB em dezembro de 2015, destaca-se a 

recomendação do uso do modelo output-based para mensurar as atividades de educação 

continuada dos profissionais de contabilidade, a fim de que o IES 7 fique consistente com o 

IES 8 revisado. Desta forma, com base na informação obtida da entrevista, a discussão sobre a 

adoção da abordagem output-based necessita ser aprofundada tanto no CFC, como no Ibracon, 

a fim de que o Brasil se mantenha alinhado às diretrizes do IFAC e com as melhores práticas 

em educação profissional continuada. 

Na última questão da entrevista, o representante do CRC/CFC comentou sobre 

a difícil tarefa de selecionar o que é importante ou não para o contador, pois a resposta passa 

pelo julgamento do contador, que é a pessoa que precisa avaliar e escolher o que é bom para  a 

profissão dele. E destacou: "Enquanto a gente não tiver esse caminho muito bem desenvolvido 

na profissão, é muito difícil que a gente vá cumprir a educação continuada da forma como a 

gente quer." 

 

4.3.2.3 A visão do Ibracon sobre o PEPC instituído pelo CFC 
 

Objetivo do Ibracon vai além da educação continuada. Existem diversas 

comissões de auditoria, contabilidade, comissão técnica, a diretoria e o próprio conselho do 

Ibracon, cujo objetivo é o fortalecimento, não somente das firmas de auditoria, mas da profissão 

como um todo. Existem interações com o CFC, CVM, Bacen, Susep, Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar (Previc), com seguimentos, indústria, Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Fica muito mais fácil de interagir através do 

Ibracon do que cada firma individual, tanto faz se é grande, media ou pequena. Existem ainda 

grupos de trabalhos abertos. A associação é aberta a estudantes e contadores não auditores 

também. O papel do Ibracon, como um todo, é congregar os auditores para a troca de ideias. 

Em relação aos cursos, o Ibracon tem foco em qualidade, e utiliza instrutores que 

são ex-auditores ou auditores das grandes firmas de auditoria, as quais emprestam os instrutores 

e utilizam seu próprio material. A qualidade é considerada nos dois aspectos, contábil e de 
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auditoria. Grande parte do público que frequenta os treinamentos em auditoria, são de firmas 

menores. Então existe uma transferência de tecnologia das firmas maiores para as firmas 

menores, através do Ibracon, que tem objetivo de fomentar o crescimento das firmas menores. 

Os eventos de EPC são do Ibracon são planejados internamente, em relação a 

necessidades, tais como, novas normas, alterações relacionadas às instruções da CVM, 

governança corporativa, aspectos de metodologia de auditoria. Por exemplo, a conferencia do 

Ibracon desse ano que tratou do aspecto da digitalização, discussões sobre cyber attack e cyber 

security. Quando a grade é montada, o objetivo do Ibracon é trazer o que tem de mais moderno 

e emergente no ano.  

As entidades congraçadas, como as associações, entidades de classe, 

reguladores, entre outros, planejam e realizam seus cursos de forma independente. As 

interações são pontuais e as associações junto ao Ibracon no sentido de apoio. As entidades 

podem informar a necessidade sobre um determinado tema, o qual pode ser incluído na grade 

do Ibracon, tanto no ano corrente, como no ano seguinte, porque a interação é próxima e 

dinâmica. 

Os cursos são divididos em permanentes, relacionados a temas recorrentes, e 

temas emergentes, que são temas do ano. Não há uma proporção rígida, mas sempre existirá 

cursos básicos de auditoria para pequenas e médias empresas. Esta mescla é importante porque 

há sempre novos entrantes e a visão do Ibracon tem que ser de longo prazo. 

O Ibracon é uma capacitadora. O CRC/CFC faz a análise dos cursos para a 

pontuação. Mas o Ibracon tem discutido a inclusão de novos assuntos para o escopo do PEPC, 

com o objetivo de, conforme o próprio representante do Ibracon afirmou,” …fazer que o 

profissional, seja um profissional mais completo.” 

A proposta de Lindsay (2016) sobre um novo modelo de aprendizagem, sobre o 

profissional informado, o profissional competente, e o profissional completo. Nota-se na fala 

do representante do Ibracon, que existe uma preocupação com a educação do contador, não 

apenas no sentido de conhecimentos técnicos, sobre normas de contabilidade e de auditoria, 

mas no sentido de outras habilidades e competências que tornam o contador, um profissional 

mais completo. 

O representante do Ibracon comentou que, atualmente, questões de governança 

corporativa passaram a pontuar para fins de PEPC, mas que, por outro lado, há assuntos que 
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pouco agregam ao profissional, por exemplo, se um seminário tem 40 horas de atividades, as 

horas que serão pontuadas são aquelas que efetivamente agregam valor, consequentemente, o 

seminário pontuará menos que 40 horas, se contiver atividades que não agregam valor do ponto 

de vista do profissional de contabilidade.  

Foi ressaltado que a norma de educação continuada, a NBC PG 12(R3), já está 

em sua terceira versão, decorrente das melhorias que foram identificadas ao longo do tempo e, 

o objetivo é ter uma certa dinâmica na norma, a fim de que novas elucidações ou melhorias 

possam ser agregadas incorporadas. 

Quanto ao questionamento de inclusão de atividades informais no PEPC, foi 

comentado que ainda é necessário, no Brasil, um rigor adicional às formalidades de 

cumprimento das atividades de EPC, pois há profissionais que incluiriam a leitura de um 

relatório, livro, ou mesmo jornal, e considerariam que a EPC foi cumprida. Efetivamente, esses 

são itens de EPC, mas é difícil fiscalizar. No Brasil ainda não há maturidade do mercado para 

permitir que essas atividades possam ser incorporadas ao EPC e serem pontuadas. Desta forma, 

no Brasil o profissional está mais restrito às atividades que possam ser comprovadas, como a 

participação de um curso, em que há lista de presença, grade, frequência mínima.  

Uma questão comentada pelo representante do Ibracon, também contada pelo 

representante do CFC, é a necessidade dos preparadores de cursos e seminários entender o 

modus operandi da pontuação do PEPC, para que possam ter uma grade de curso focada no 

desenvolvimento profissional, e que também consigam atender as definições para ser 

homologado e pontuar.  

O ensino a distância (EAD) evoluiu muito e traz muito mais eficácia em relação 

ao ensino tradicional, todos podem receber o treinamento direto do melhor instrutor disponível 

sobre aquele assunto, não importa em que local o profissional esteja, ele terá acesso a atividades 

de EPC e, consequentemente, registro desta atividade nos sistemas do CFC. 

Por outro lado, há um limite máximo de participantes, a fim de que a interação 

entre o instrutor e os participantes seja reduzida a fim de não se perder a audiência. Os chats, 

perguntas, sistema tutorial, entre outros mecanismos de controle, permite avaliar se houve 

participação efetiva e se o conhecimento foi adquirido, por exemplo, através de um exame ao 

final do curso, ou perguntas periódicas, que aparecem na tela do computador, ao longo do curso 
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que o participante precisa responder. O objetivo não é apenas reforçar e consolidar o que foi 

ensinado, mas também confirmar a efetiva participação.  

Então, num curso com interações durante o treinamento a distância, talvez não 

precise de uma avaliação. Mas cursos em que não há interatividade que permite esta verificação, 

esse curso, para fins de pontuação no PEPC, precisaria ter uma avaliação ao final que demonstre 

que o conhecimento foi adquirido.  

Dessa forma, o sistema híbrido é um caminho natural, pois os cursos presenciais 

estão diminuindo, enquanto o EAD, com a utilização de recursos tecnológicos, avança como 

fator de disseminação do conhecimento, com qualidade. 

Em relação a este aspecto, ressalta-se novamente o artigo Cameran, & Campa 

(2016), sobre o documento de consulta denominado Meeting Future Expectations of 

Professional Competence: A Consultation on the IAESB’s Future Strategy and Priorities, 

emitido pelo IAESB em dezembro de 2015, no qual é destacado a recomendação do uso do 

modelo output-based para mensurar as atividades de educação continuada dos profissionais de 

contabilidade. 

Foi comentado ainda sobre o excesso de informação na rede e a dificuldade de 

selecionar os melhores materiais, e a importância de se ter um processo de verificação de 

qualidade de informações que são recebidas, as chamadas: fontes confiáveis. Por isso o CFC 

tem processos cuidadosos de verificação de qualidade, tanto apara as capacitadoras, quanto para 

os cursos. 

As qualidades dos cursos são avaliadas tanto no aspecto do curso em si, quanto 

do instrutor. Mas existem outras formas, tais como, frequência, boca a boca, entrevista com o 

instrutor, o material do curso, participar da aula.    

O representante do Ibracon, reforçou a questão da suficiência de material técnico 

disponível no mercado pois, nem sempre o que está na rede, ou em livros, é bom. Então, sugeriu 

a criação de algum tipo de ranqueamento de publicações, com um processo independente de 

aferição da qualidade do que tem no mercado. 

Em resumo, nota-se que o modelo de PEPC do CFC, com abordagem de input-

based, não considera, nem reconhece a aprendizagem informal, alcançada na prática da 
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profissão, ou seja, o modelo brasileiro se enquadra no modelo de CPE, que no modelo de 

aprendizagem proposto por Lindsay (2016), refere-se ao profissional informado.  

Entretanto, no caso da viabilidade da mudança para um modelo output-based, 

esta mudança poderá gerar um avanço, no mínimo para a categoria de CPD, que novo modelo 

de aprendizagem proposto por Lindsay, refere-se ao profissional competente.  

  

4.3.3 O programa de desenvolvimento profissional nas grandes firmas de auditoria 

 

4.3.3.1 O programa de desenvolvimento profissional 

 

Para as Big Four, existe uma grade global de treinamentos mínimos por 

categoria, aplicável a todos os profissionais da firma no mundo. Teoricamente, tudo o que o 

profissional precisa saber é padronizado globalmente. No Brasil, esse material é customizado   

por uma comissão ou equipe responsável para atender as demandas dos reguladores. "Às vezes 

a gente nem traduz, a gente utiliza o material em inglês, que vem de fora, e a gente inclui 

algumas coisas específicas pros reguladores brasileiros.” (representante da Big Four 1) 

Existe um comitê ou um departamento de educação continuada responsável por 

customizar os treinamentos globais a fim de assegurar o atendimento às normas dos 

reguladores. De acordo com os representantes das duas Big Four entrevistados, não há 

participação ou representatividade dessas firmas no Brasil nos comitês que preparam os 

treinamentos globais. 

A avaliações dos treinamentos são feitas via intranet, e consideram o instrutor, 

o conteúdo, o tema, a adequação das horas alocadas. Entretanto, como é um treinamento global, 

pressupõe-se que a qualidade seja boa, que é aplicada de forma consistente em todos os países. 

Em relação à preparação do profissional do futuro, com a necessidade de 

profissionais mais maduros e preparados para as mudanças tecnológicas, as mudanças já foram 

introduzidas nos treinamentos atuais, de forma gradativa. Foi comentado ainda que as Big Four 

estão melhor qualificadas, neste primeiro momento, para treinar as pessoas.  

Em 2017, na Big Four 1, por exemplo, já houve a introdução de temas sobre 

automatização, a fim de cultivar esta ideia em todos. A partir de gerente, com uma visão mais 
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macro, e para os sêniores, treinamentos mais detalhados, com ferramentas para operacionalizar 

essas automatizações. 

O representante do Ibracon relatou que estas alterações nos treinamentos já estão 

refletidas em todas as Big Four.  

Quanto aos treinamentos dos denominados soft skills, de habilidades 

comportamentais, tais como, gerenciamento de pessoal, liderança, comunicação, entre outros, 

são fornecidos nas épocas de transição de carreira, por exemplo, de assistente para sênior, de 

sênior para gerente, de gerente sênior e diretor para sócio.  

A referência para estes treinamentos considera-se as normas internacionais e as 

normas das firmas de auditoria. Existem ainda incentivos para a realização de cursos de MBA, 

a fim de desenvolver essas habilidades. Para o staff há uma grade curricular e, todos tem uma 

visão de cada fase da carreira. 

Esta talvez seja a principal diferença entre o PEPC e a educação continuada 

focada no desenvolvimento de carreira, visão de cada fase da carreira. Esta visão permite a 

elaboração de um plano individual de desenvolvimento, em conexão com os treinamentos, 

experiência de campo, e o processo de coaching, que tem desenvolvido uma atitude 

comprometida com o lifelong learning, de forma que educação continuada seja considerada 

inerente à profissão do auditor.  

 “… promoting the use of recording techniques such as personal development 

plans and learning portfolios that help professionals develop an attitude of lifelong learning.” 

(Berg, 2007, p.326) 

4.3.3.2 O papel das Big Four no PEPC 
 

Treinamento sempre foi foco na firma, e continua sendo. As competências, e 

conteúdo dos treinamentos estão mudando, mas a carga horária e o ritmo de treinamento não 

mudaram. Além disso, as firmas de auditoria colaboram e apoiam órgãos e entidades, como o 

CFC e o Ibracon, e até universidades, na oferta de cursos, que também ajudam a fortalecer as 

marcas das Big Four. As firmas de auditoria têm esse papel de dar treinamento para a sociedade. 

A percepção do representante do CFC/CFC é de que as firmas de auditoria 

sempre ofereceram educação profissional continuada ao seu público interno. Do ponto de vista 

da qualidade da informação, elas sempre estiveram na vanguarda. Por outro lado, para as 
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pequenas e médias firmas de auditoria, ainda há muito o que se melhorar, porque educação 

continuada é muito cara. Do ponto de vista econômico, mais difícil de mensurar, é o custo de 

oportunidade, de se tirar uma equipe de campo para ser treinada e de alocar um profissional 

qualificado para ensinar. O segundo é a saída de caixa para investir no treinamento.  

O usuário não considera o porte da empresa para ler as demonstrações 

financeiras, apenas tem a expectativa de que a melhor prática contábil foi aplicada no negócio. 

As grandes empresas de auditoria recebem muitas solicitações das entidades 

contábeis, tais como Anefac, Ibracon, IGBC, Anbima, "Nada mais certo do que você ir para um 

caminho de educação para valorizar sua marca.” (representante do CRC/CFC) 

Desta forma, nota-se que o papel das Big Four, tendo em vista seus recursos 

financeiros e humanos, tem as atividades de educação continuada como parte de seu negócio. 

E este conhecimento é compartilhado com a sociedade nas interações com as entidades de 

classe e outros representantes do mercado, ao mesmo tempo em que fortalece a imagem das 

Big Four, através do reconhecimento de sua expertise.  

 

4.3.3.3 Percepção do impacto do PEPC e seus critérios 

 

Em relação à percepção sobre as pontuações das atividades do PEPC instituído 

pelo CFC, é de que, em geral, são justas e, por terem representantes na comissão de EPC no 

CFC, as normas são conhecidas e transparentes. O representante da Big Four 2, afirmou que 

"Acredito que o critério para pontuar ou não os treinamentos não é o principal fator para 

avaliação dos treinamentos oferecidos pelas firmas de auditoria e entidades de classe, mas sim 

a carga horária requerida para cada nível de profissional. Um profissional menos experiente 

necessita de muito mais treinamento do que um profissional mais experiente." 

Tal impacto do PEPC do CFC, para ambos os representantes das Big Four 

entrevistados, este impacto foi apenas burocrático, tendo em vista que o pacote de treinamento 

é global e cada profissional já cumpria uma carga horária maior do que a carga horária requerida 

pelo CFC. Ressaltou-se ainda a utilização de cursos a distância, através de Webcasts. 

Em relação à contribuição das firmas de auditoria ao PEPC, considera-se que o 

PEPC do CFC é bem alinhado com o que seria considerado necessário. O representante da Big 
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Four 1, comentou que era objetivo do Ibracon estender a norma de EPC, ao menos, para os 

preparadores de demonstrações financeiras, e que já está em vigor. 

 

4.3.4 O modelo do profissional completo de Lindsay (2016) 
 

O modelo do profissional completo proposto por Lindsay (2016) é um modelo 

conecta o compromisso com o lifelong learning e a educação profissional continuada, 

permitindo assim, a plena adoção dos requerimentos do IES 7.  

Como discutido anteriormente, o modelo do profissional completo considera três 

dimensões e nove cenários de aprendizagem. A dimensão cognitiva relacionada a atividades de 

aprendizagem formais, tais como cursos e atualizações técnicas, a dimensão interpessoal que 

envolve relacionada a aprendizagem com outras pessoas e a dimensão intrapessoal focada nos 

processos de aprendizagem pessoais, por exemplo, a reflexão. 

O modelo do profissional completo considera nove cenários de aprendizagem, 

os quais serão relacionados com os resultados das entrevistas e pesquisas documenta:  

Courses, technical updates, etc., na dimensão cognitiva: este primeiro cenário 

de aprendizagem é comparável ao antigo CPE, pois envolve atividades na abordagem de input-

based, como cursos e leitura de atualizações técnicas.  Este aspecto está amplamente coberto 

pelas atividades do PEPC instituído pelo CFC e pelos cursos de oferecidos no programa de 

desenvolvimento profissional das empresas Big Four. 

A participação nos cursos assegura que os profissionais estejam informados 

sobre os assuntos apresentados e discutidos os cursos. Ou seja, este cenário de aprendizagem 

abrange o profissional informado. 

Learning with/from others, na dimensão interpessoal: este segundo cenário não 

é alcançado pela métrica das horas cumpridas em cursos do PEPC do CFC ou das empresas de 

auditoria. Entretanto, a participação ativa nos cursos é naturalmente incentivada, e permitem a 

aprendizagem com outros profissionais, através das interações com os instrutores, outros 

participantes dos cursos e colegas de trabalho.  

Learning on the job, envolve as três dimensões, cognitiva, interpessoal e 

reflexiva ou intrapessoal: este terceiro cenário não é alcançado nos cursos do PEPC do CFC, 

uma vez que a medição são as horas de participação em curso, é uma restrição inerente ao 
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processo atual, mas que visa temas que são de interesse do público para que esta aplicação 

prática possa ser realizada. Este cenário de aprendizagem é inerente ao modelo de 

desenvolvimento de carreira das empresas Big Four que possui ferramentas que permitem este 

acompanhamento através das avaliações de desempenho e promoções na carreira.  

Learning through reflection, na dimensão reflexiva ou intrapessoal: este quarto 

cenário igualmente não é alcançado pela métrica das horas cumpridas em cursos do PEPC do 

CFC ou das empresas de auditoria. Este cenário de aprendizagem, no exemplo de participação 

em um curso, refere-se a um profissional que busca refletir antes do curso sobre o que espera 

aprender e, após o curso, avalia como colocar aquele aprendizado em prática. Nota-se que, 

apesar de não poder ser medido, no modelo input-based, durante a entrevista com o diretor do 

Ibracon foi comentada sua percepção de que os preparadores de demonstrações financeiras 

estão indo para os cursos mais bem preparados. Este seria um bom exemplo deste cenário de 

aprendizagem.  

A participação ativa nos cursos, com atitude reflexiva e oportunidades de 

aplicação prática do conhecimento adquirido abrangem os quatro elementos da aprendizagem 

relacionada com a competência profissional. No caso do PEPC atualmente instituído pelo CFC, 

é possível assegurar um profissional informado, a abrangência dos demais elementos podem 

ser incorporadas pelos profissionais de forma individual. No caso das empresas Big Four, os 

cursos são desenhados para as necessidades práticas de cada fase da carreira do profissional, 

assim, o bom desempenho nas avaliações será impactado pela prática dos conhecimentos 

adquiridos nos cursos, pela troca de conhecimentos junto aos revisores e pela reflexão 

necessária para a consolidação do conhecimento, refletidos nas avaliações de desempenho de 

cada trabalho e nas promoções na carreira. 

O aprendizado relacionado a esses quatro cenários fornece a tranquilidade ao 

público, que é o objetivo da IES7 e do PEPC do CFC, embora o CFC apenas possa assegurar, 

o cenário do profissional informado. 

Os próximos cenários além de abranger o profissional competente, também 

envolve a adaptabilidade de carreira. A adaptabilidade de carreira é fator crítico para que os 

profissionais tenham sucesso em qualquer papel que desempenhem ao longo de suas carreiras. 

Estes são cenários de aprendizagem que não podem ser medidos numa atividade de educação 

continuada, mas que a promoção do lifelong learning nestas mesmas atividades ou atividades 
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específicas para discussão, pode ajudar a ampliar este comportamento pelos profissionais de 

contabilidade. 

Engaging, na dimensão interpessoal: este cenário envolve a interação com os 

outros e com o ambiente para procurar influenciar o futuro. Um dos entrevistados mencionou 

que participou de um grupo de discussão técnica, refletiu sobre o potencial impacto em 

determinado segmento de empresas. No mesmo dia contatou um sócio líder de departamento 

técnico da empresa de auditoria e, no dia seguinte, juntamente com este sócio, realizou uma 

seção de atualização técnica, não para replicar o treinamento, mas informar e alertar sobre os 

potenciais impactos da informação recebida e recomendar um plano de ação para os clientes 

deste segmento. Este tipo de atitude é um exemplo de lifelong learning, pois é incorporada à 

vida do próprio profissional, não há uma segregação entre o momento de aprendizagem e o 

momento do exercício profissional, são partes integrantes uma da outra. 

Exploring: na dimensão interpessoal: este cenário relaciona-se à aprendizagem 

como participação, em contraposição aprendizagem como aquisição de conhecimento, é um 

cenário de aprendizagem mais dependente da interação com os outros. Considerando-se a 

carreira do auditor, por exemplo, pode envolver explorar oportunidades de aprendizagem em 

contextos informais, no ambiente de trabalho, numa leitura, no planejamento da própria carreira 

ou no acompanhamento de outras carreiras em que o profissional é o coaching ou counselling.  

Experimenting, entre as dimensões interpessoal e intrapessoal: conforme 

Lindsay (2016), enquanto os indivíduos precisam se motivar para experimentar (intrapessoal), 

qualquer experimento poderia envolver interação com os outros (interpessoal). A visão do 

trabalho de campo como um campo de experimento promove o desenvolvimento do 

pensamento crítico tão cobrado dos auditores atualmente, e mais fundamental para os futuros 

auditores, tendo em vista que esta habilidade reduz o risco de auditoria num mundo em que os 

processos estão cada vez mais automatizados.  

Positive atitude, na dimensão intrapessoal: relaciona-se ao otimismo frente ao 

futuro. Conforme Lindsay (2016), qualquer sucesso levaria a uma atitude positiva em relação 

à experiência de aprendizagem e ao aumento da autoconfiança, que poderia levar ao desejo de 

se envolver em outras atividades de aprendizagem. É um ciclo virtuoso que se forma. Num 

modelo de desenvolvimento de carreira, como é o caso das empresas Big Four, o bom 

desempenho nas avaliações de cada projeto, e as promoções, principalmente, as promoções 
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antecipadas, são exemplos frequentes de pequenos sucessos que promovem a atitude de lifelong 

learning.  

Self believe, na dimensão intrapessoal: o resultado de um profissional 

competente envolvido em todos os cenários mencionados, é a autoconfiança, qualquer que seja 

a etapa de carreira em que este profissional esteja, porque o lifelong leasing envolve o 

autoconhecimento, aprender com os outros, com a prática profissional e a visão de futuro.  

Estes cenários podem ser vividos não apenas na carreira do auditor 

independente, em qualquer segmento da carreira do contador, e ainda em qualquer carreira 

profissional. Mas é necessário que esta visão seja compartilhada, promovida e discutida nas 

oportunidades que o CFC pode oferecer, inclusive dentro do PEPC. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A presente dissertação pretende responder ao objetivo de pesquisa: Em quais 

aspectos, os dois modelos de educação continuada adotados no Brasil, o modelo do CFC e o 

modelo das Big Four atendem ou não aos requisitos do IES 7, que fomenta a adoção do lifelong 

learning, sob a ótica do modelo do profissional completo proposto por Lindsay (2016)? 

Para responder ao problema de pesquisa, se fez necessário conhecer as pesquisas 

sobre a educação continuada, a fim de demonstrar a importância desta temática e o estado da 

arte da pesquisa sobre educação continuada na profissão contábil, assim como trazer conceitos 

do Sistema das Profissões (Abbott, 1988), que justifica a importância do conhecimento na 

definição da área de atuação do profissional, revelando-se até como uma questão de 

sobrevivência. Finalmente, o entendimento do mercado de auditoria atual e suas necessidades 

educacionais a médio e longo prazos; das características do PEPC instituído pelo CFC e sua 

aderência às normas internacionais; e do programa de desenvolvimento profissional nas 

grandes firmas de auditoria, com as visões de líderes em posições de liderança nesta área no 

Brasil, a fim de que os resultados desta pesquisa pudesse contribuir para a melhoria da educação 

continuada no Brasil, e reforçar a importância do compromisso com lifelong learning, 

destacando a diferença entre este e a educação profissional continuada. 

Antes de apresentar os resultados deste trabalho, ressalta-se que esta é uma 

pesquisa qualitativa, em que os resultados não podem ser generalizados, e foram interpretados 

sob a ótica da literatura sobre educação profissional continuada, lifelong learning e do Sistema 

das Profissões.  

Na interpretação dos dados e comparação entre os dois modelos apresentados, 

reconhecem-se as características aplicáveis a cada um, decorrentes de seus diferentes objetivos, 

sem considerar se um modelo é melhor que o outro, mas buscando-se identificar características 

que agregam valor ao modelo que impacta um maior número de profissionais no Brasil, que é 

o PEPC instituído pelo CFC.  
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5.1 Resultados  
 

5.1.1 Da revisão de literatura 
 

Em termos gerais, a revisão literária sobre educação continuada deu maior 

visibilidade à importância da temática e da abrangência em várias áreas do conhecimento e 

destacou uma participação significativa no Brasil, com 78 artigos produzidos no período, 

representando 8,1% dos artigos pesquisados. Além deste achado, destaca-se também:  

• o volume de publicações demonstra que o interesse pelo tema, tem-se mantido 

constante, desde o início do período analisado; 

• o principal periódico sobre educação continuada é internacional, com conselho 

editorial composto por membros de vários países, inclusive do Brasil, o segundo maior 

período é da UNESCO e o quarto maior periódico é brasileiro. Estes dados ressaltam a 

importância do tema mundialmente, e que o Brasil tem participação relevante nas pesquisas; 

• grande quantidade de artigos produzidos por mais de um autor, evidencia a 

existência de diálogo entre os pesquisadores; 

• quatorze periódicos concentram um terço dos artigos publicados, sendo 

considerados como core da temática educação continuada; 

• A não utilização dos termos lifelong learning e professional development pode 

limitar significativamente a busca por artigos sobre educação continuada. 

A revisão de literatura restrita às áreas de Ciências Sociais e áreas relacionadas 

a Contabilidade, como Economia e Finanças e restrita ao título dos artigos, nota-se um nível de 

interesse na temática que tem se mostrado constante. Entretanto, na revisão dos principais 

periódicos internacionais de educação em contabilidade, apenas seis artigos tiveram temática 

de educação continuada, demonstrando a necessidade de promover a pesquisa nesta área, tendo 

em vista a importância desta temática para a própria sobrevivência da profissão. 

 

5.1.2 Do mercado de auditoria atual e futuro 
 

O impacto das mudanças tecnológicas mudará completamente a forma de fazer 

auditoria nos próximos cinco a dez anos e a eficiência no processo de auditoria.  A quantidade 
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de dados observáveis de mercado está aumentando, e o auditor precisa mudar as metodologias 

de auditoria para obter e usar estas informações de forma eficiente. A educação profissional 

continuada e o compromisso com o lifelong learning tornaram-se questão de sobrevivência.  As 

necessidades educacionais, tanto na formação inicial, quanto no desenvolvimento profissional 

continuado, precisam envolver: 

• a preparação dos futuros profissionais para o uso eficiente das novas 

ferramentas e tecnologias,  

• o lifelong learning como mindset, tendo em vista a necessidade de 

profissionais mais maduros; 

• desenvolver com mais profundidade o ceticismo profissional, e pensamento 

crítico, caracterizado pelo profissional maduro, para reduzir o risco de auditoria na 

automatização dos processos;  

• aprofundamento dos aspectos de independência e ética profissional, pelo 

aumento esperado no uso de serviços de terceiros. 

A busca por eficiência não envolve apenas ganho de tempo com utilização de 

tecnologia. Equipes menores e profissionais mais maduros, significa maior eficiência no 

processo de recrutamento. 

Este cenário reforça a afirmação de Lindsay (2016):  "In this context, learning 

has to become an ongoing process, a mindset.” 

No Sistema das Profissões (Abbott, 1988), o grau de abstração do conhecimento 

é considerado moeda final da concorrência entre profissões. O conhecimento sólido das normas 

contábeis e de auditoria são imprescindíveis e são foco da educação profissional continuada. 

Entretanto, é o pensamento crítico, juntamente com o ceticismo profissional, que garantem a 

interpretação independente dos fatos, que representam a abstração deste conhecimento que 

define a profissão do auditor. Por isso, pensamento crítico e ceticismo profissional precisam ser 

trabalhados em profundidade, tanto no âmbito da educação inicial e continuada, quanto no 

contexto de lifelong learning. 
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5.1.3 Do PEPC instituído pelo CFC 
 

A recomendação do IFAC pela abordagem output-based, motivou a inclusão de 

uma questão nas entrevistas sobre a possibilidade de sua implementação no Brasil As respostas 

a esta questão identificam aspectos que podem contribuir para as discussões da abordagem 

output-based nos órgãos regulamentadores e entidades de classe. 

A abordagem input-based aparenta ser um modelo caro, tendo em vista as 

dimensões geográficas do país e as diferenças econômico sociais entre os Estados e a dimensão 

dos processos desde a homologação das capacitadoras até a fiscalização do cumprimento das 

atividades de EPC requeridas. Na abordagem output-based, caso esta abordagem utilize um 

modelo de comprovação de experiência e prova periódica, esta abordagem reduziria os custos 

de monitoramento do CRC/CFC, requeridos pela abordagem output-based. 

Outra questão conectada com o modelo input-based é o grau de subjetividade no 

processo de descrição de uma atividade, pois um mesmo curso, com o mesmo conteúdo, pode 

ser homologado e pontuar, e o outro não, a depender da descrição do curso feita pela 

capacitadora.   

Os conhecimentos mais atualizados das normas de contabilidade e de auditoria, 

em geral, são produzidos em inglês, tendo em vista a influência dos Estados Unidos e Inglaterra 

nesta área. Muitos cursos disponibilizados na língua inglesa são valiosos para a educação 

continuada. Pelas normas atuais, treinamentos em língua inglesa, realizados no Brasil, não são 

considerados para fins de educação continuada, se não tiver tradução simultânea. A abordagem 

output-based elimina esta questão, pois não importa a língua em que o curso foi dado, importa 

o resultado alcançado com o curso, que é conhecimento adquirido.   

No modelo input-based, o requerimento mínimo de EPC é de 40 pontos para 

todos os profissionais, independentemente do momento de carreira. Espera-se que um 

profissional recém-formado requeira mais treinamento do que um profissional experiente, 

tendo em vista que o profissional mais novo está em formação. Na abordagem output-based, 

esta questão poderia continuar a existir de uma outra forma. Por exemplo, caso o modelo fosse 

implantado com provas periódicas, as provas precisariam considerar o tempo de experiência ou 

nível do profissional. 

A abordagem input-based aparenta incentivar a realização de cursos de curta 

duração, em detrimento de produção intelectual e disciplinas de cursos de pós-graduação, 
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stricto sensu e lato sensu, por terem limites de pontuação, sem refletir as horas efetivamente 

dedicadas à EPC. Na abordagem output-based esta questão é inexistente. 

O IES 7 requer que as atividades de EPC sejam cumpridas por 100% dos 

profissionais. O Brasil possui mais de 500 mil contadores e técnicos de contabilidade 

registrados. Por enquanto a norma atinge uma minoria destes profissionais, entretanto, espera-

se que, aos poucos, com as mudanças tecnológicas, esta norma possa atingir 100% dos 

contadores brasileiros. 

Conforme Cameran, & Campa (2016), o documento de consulta denominado 

Meeting Future Expectations of Professional Competence: A Consultation on the IAESB’s 

Future Strategy and Priorities, emitido pelo IAESB em dezembro de 2015, destaca-se a 

recomendação do uso do modelo output-based para mensurar as atividades de educação 

continuada dos profissionais de contabilidade, a fim de que o IES 7 fique consistente com o 

IES 8 revisado. Desta forma, a discussão sobre a adoção deste modelo necessita ser aprofundada 

tanto no CFC, como no Ibracon e outras entidades de classe, a fim de que o Brasil se mantenha 

alinhado às diretrizes do IFAC e com as melhores práticas em educação profissional 

continuada. 

Durante as entrevistas foi percebido que a educação profissional continuada é 

amplamente discutida, e o lifelong learning, tem sido tratado como um sinônimo de educação 

continuada.  Um reflexo disso é que o próprio Código de Ética Profissional e a NBC PG 12(R3) 

não fazem referência ao compromisso com o lifelong learning. O entendimento destes conceitos 

é relevante para uma melhor aderência às recomendações do IFAC e melhores práticas de 

educação profissional continuada.  

A recomendação do IFAC pela abordagem output-based, é consistente com a 

recomendação do compromisso com o lifelong learning. Esta relação fica mais evidente, com 

uma das conclusões de Berg (2007) que afirma que um dos elementos da abordagem output-

based é o foco em promover estilos e comportamentos de aprendizagem efetivos, incluindo:  

 the importance of action learning - learning new ideas, skills 

and attitudes through work or other behavioural situations. It 

is about learning from doing, performing, and taking action. 

The action can be either mental (e.g. reflection) or physical 

(e.g. case studies). It often uses such devices as games, 

simulations, introspection and role-playing; 
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 the importance, also, of reflective learning. Reflective learning 

engages learners’ cognitive capacities and involves a greater 

or deeper degree of processing of material to be learned, as 

opposed to simple memorisation (non-reflective learning); 

 the need for professionals to develop self-directed learning 

behaviours; and 

 promoting the use of recording techniques such as personal 

development plans and learning portfolios that help 

professionals develop an attitude of lifelong learning. (p.326) 

Cada dia mais os cursos a distância são alternativas para a educação profissional 

continuada e, como resultado das ferramentas de monitoramento e da avaliação destes cursos, 

o sistema híbrido é um caminho natural. 

Em relação a possibilidade de adotar a abordagem output-based, ou um modelo 

híbrido entre output-based e output-based, o representante do CRC de São Paulo considerou 

que o primeiro passo seria centralizar os processos dos 27 Estados e o passo seguinte seria 

discutir a abordagem input-based e output-based.  Espera-se que este trabalho possa contribuir 

para estas discussões  

 

5.1.4 Do programa de desenvolvimento profissional nas grandes firmas de auditoria 
 

Uma característica marcante das firmas Big Four, é que seus treinamentos são 

globais, e estas firmas no Brasil não participam das comissões que preparam estes treinamentos. 

Por consequência, uma limitação desse trabalho foi o não aprofundamento das estratégias de 

planejamento das grades de treinamento destas empresas. Entretanto, foi possível notar que o 

modelo de treinamento está próximo à abordagem input-based adotada pelo CFC, com o 

diferencial de que os treinamentos têm continuidade, uma vez que cada profissional é 

responsável por seu desenvolvimento, na medida em que planeja, discute e recebe orientações 

nos processos de coaching e nas experiências dos trabalhos de campo. 

Embora as grandes firmas de auditoria ainda utilizem a abordagem input-based 

em seus programas de treinamentos, o modelo de desenvolvimento profissional destas firmas 

está mais próximo da definição de CPD, conforme definições de Lindsay (2016), pois incorpora 

a experiência profissional ao desenvolvimento de seus profissionais. 
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A utilização de uma abordagem output-based ajuda no desenvolvimento de uma 

atitude de lifelong learning, a qual é mais alinhado com a necessidade atual de desenvolvimento 

do pensamento crítico e ceticismo profissional, que reduzem o risco de auditoria, neste cenário 

cada vez maior de automatização de processos.  A utilização desta abordagem dependerá de 

definições das firmas globais de cada uma das Big Four.  

Foi destacada nas entrevistas, a necessidade de mudança de mindset, em relação 

aos estudos e atualização técnica. Assim, no Brasil discussões sobre lifelong learning, nos 

treinamentos de assistentes e sêniores, seriam relevantes para esta mudança de mindset desta 

nova geração de profissionais.  

5.1.5 Da análise dos nove cenários de aprendizagem de Lindsay (2016) 
 

A tabela a seguir demonstra um sumário da abrangência de cada cenário de aprendizagem 

com cada um dos dois modelos de educação continuada discutidos. 

 

Tabela 4 – Sumário da abrangência dos cenários de aprendizagem no Brasil 

 

Cenários de aprendizagem PEPC Carreira de auditoria 

1 Courses, technical updates, etc. Participação no curso Participação no curso 

2 Learning with/from others sem métrica avaliação e promoção 

3 Learning on the job sem métrica avaliação e promoção 

4 Learning through reflection sem métrica avaliação e promoção 

5 Engaging sem métrica sem métrica 

6 Exploring sem métrica sem métrica 

7 Experimenting sem métrica sem métrica 

8 Positive attitude sem métrica sem métrica 

9 Self believe sem métrica sem métrica 

 
Em resumo, no caso do PEPC, no modelo input-based, o único controle que o 

CFC pode ter é o conteúdo dos cursos, por ter o controle da homologação dos mesmos e a 

participação nos cursos através do controle de presença. Quanto à qualidade dos cursos, é 

possível ter um controle parcial pela qualidade da capacitadora, pelas avaliações dos cursos e 

dos instrutores. Mas ainda assim, apenas o cenário 1 é abrangido pelo sistema atual. A 
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abordagem output-based naturalmente abrangeria os cenários 2 a 4, tendo em vista, que este 

modelo transfere para cada profissional a responsabilidade pela sua educação continuada, na 

busca por cursos de boa qualidade, o aproveitamento dos cursos, a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos na prática, promovendo assim, uma atitude reflexiva e crítica. Para 

os cenários 5 a 9, não existe uma métrica nem mesmo no caso de uma abordagem output-

based, mas a promoção contínua do lifelong learning pode contribuir para o desenvolvimento 

destes cenários, tendo em vista que a abordagem output-based, por transferir a 

responsabilidade de sua educação continuada ao profissional, promove uma atitude de 

aprendizagem ativa e reflexiva. 

Em relação ao modelo de desenvolvimento de carreira, além do controle da 

participação dos cursos, a oportunidade de avaliar o desempenho dos profissionais no 

desempenho de suas atividades de trabalho, permite, no mínimo, abranger os cenários 1 a 4. 

Apesar de ser possível reconhecer os cenários 5 a 9, nos resultados de avaliações de 

desempenho acima do esperado, tendo em vista que o profissional completo, naturalmente, 

são os profissionais de maior destaque na carreira. Desta forma, a promoção do lifelong 

learning pode acelerar a maturidade profissional, tão destacada nas entrevistas com os 

representantes das empresas Big Four, em que o pensamento crítico é fundamental para 

reduzir os riscos de auditoria num cenário cada vez mais automatizado dos procedimentos de 

auditoria. 

 

5.2 Pesquisas futuras 
 

Foram identificadas questões que podem ser consideradas para pesquisas 

futuras, tais como: 

a) As grandes firmas de auditoria e as firmas pequenas e 

médias tem sua divisão de mercado. Entretanto, as mudanças tecnológicas e a 

possibilidade de parcerias alavancam o uso das tecnologias nas firmas pequenas 

e médias, e esta alavancagem pode gerar impactos significativos na divisão do 

mercado de auditoria entre tais empresas. Como destacado nas entrevistas, o 

aumento na base de clientes é previsto no sentido de mais empresas serem 

auditadas, por motivos legais ou de governança, este aumento tende a ser de 

empresas de pequeno e médio portes, uma vez que as empresas de grande porte 
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já são auditadas. Desta forma, o cenário de concorrência por este nicho pode 

sofrer alterações significativas; 

b) Foi destacado o EAD como instrumento de propagação de 

conhecimento com qualidade, mas também foi comentada a restrição do volume 

de participantes e formas de monitoramento da aprendizagem. O uso de webcasts 

tem sido muito usado pelas firmas Big Four e sua eficiência ou extensão da 

utilização destes webcasts pelas firmas pequenas e médias pode ser uma fonte 

de pesquisa com resultados práticos positivos na educação continuada; 

c) O representante do Ibracon, reforçou a questão da 

suficiência de material técnico disponível no mercado pois, nem sempre o que 

está na rede, ou em livros, é boa qualidade. Então, comentou sobre a 

possibilidade de se criar algum tipo de ranqueamento de publicações, com um 

processo independente de aferição da qualidade do que existe no mercado. Esta 

avaliação poderia ser iniciada na forma de pesquisa futura que pode beneficiar a 

eficiência na busca de materiais de qualidade e, consequentemente, a educação 

profissional continuada. 

d) O representante do CFC/CRC tem a percepção de que a 

abordagem input-based é mais cara que a abordagem output-based. Uma 

pesquisa focada nas diferenças de custo e benefício destas abordagens no Brasil 

poderia agregar valor significativo nas discussões sobre a utilização destas 

abordagens no Brasil, ou mesmo uma abordagem híbrida. 
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ANEXO A – Roteiro de entrevistas  
 

Departamento de Contabilidade (EAC) – FEA USP 
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade 
Roteiro de Entrevista 
Mestranda: Vânia Pereira Muzel – Orientador: Prof. Dr. Edson Luiz Riccio 

 

A educação continuada no Brasil na perspectiva da carreira do auditor independente 

 

Parte 1 - Para entendimento do mercado de auditoria atual e suas necessidades 
educacionais a médio e longo prazos, as seguintes questões discutidas com todos os 
entrevistados  

 

Questão 1 - Qual a sua percepção sobre o mercado de auditoria no Brasil em 
termos de perspectivas de crescimento e suficiência de profissionais para atendimento da 
demanda de auditoria atual e futura?  

Questão 2 - Quais características/competências são esperadas do futuro 
profissional de auditoria (próximos 5 a 10 anos)? O que está sendo planejado, em termos de 
treinamento   deste profissional que, eventualmente, a educação formal no Brasil não esteja 
cumprindo ou que possa não suprir no futuro?  

Questão 3 - Numa escala de 1 a 5, sendo 1, profissional despreparado, e 5, 
profissional ideal, como você avalia a qualidade do profissional de auditoria atualmente? 

Questão 13 - Como última questão, gostaria de perguntar: Se você estivesse no 
meu lugar, qual seria sua próxima questão? 

  
Parte 2 - Questões específicas sobre educação continuada para todos os entrevistados  
 

Questão 4 - Na sua visão, qual é o papel do [CFC/do Ibracon/da firma na oferta 
de treinamentos para os profissionais de auditoria e na oferta de cursos para o público externo? 

Questão 5 - Qual a estratégia do [CFC-CRC/Ibracon/da firma para ofertar cursos 
para atender diversos momentos de carreira dos profissionais de auditoria?  

Questão 6 - Quais os critérios/sua percepção dos critérios que o CFC utiliza para 
atribuir ou não (no caso de cursos com conteúdo não técnico-contábeis) pontuação aos cursos 
ofertados pelas entidades de classe e demais capacitadoras? 

Questão 7 - Que processos o CFC-CRC/Ibracon/a firma possui para monitorar e 
revisar as atividades do PEPC dos profissionais de auditoria? 
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Questão 8 - Qual a influência das referências internacionais nos programas de 
treinamento realizados pelo CFC-CRC/Ibracon/pela firma no Brasil? 

Questão 9 - Como é avaliada a qualidade dos cursos oferecidos pelo CFC-
CRC/Ibracon/pela firma? 

  

Parte 3 - Questão específica sobre educação continuada para o CFC/CRC e Ibracon 

Questão 10 - Existe alguma discussão no Ibracon sobre a possibilidade de se 
adotar a abordagem output-based no Brasil ou. pelo menos, um sistema híbrido entre input e 
output based? 

 

Parte 4 - Questão específica sobre educação continuada para o Ibracon e Big Four 

Questão 11 - Como funciona a participação do Ibracon/da firma junto às 
associações profissionais, entidades de classe e reguladores na oferta de cursos do PEPC?  

  

Parte 5 - Questão específica sobre educação continuada para as Big Four 

 Questão 12 - A educação continuada é algo já praticado pelas firmas de auditoria 
muito antes do PEPC do CFC, em vigor desde 1o. de janeiro de 2003. Apesar disso, você 
considera que este programa teve algum impacto no planejamento e execução dos programas 
de treinamento antes desta obrigatoriedade? Este impacto foi significativo? Por quê?  

 

* * * 
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ANEXO B – Termo de consentimento livre e esclarecido  

                                                                                              
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título da Pesquisa: A Educação Profissional Continuada no Brasil sob a perspectiva da 
carreira do auditor independente 

Pesquisadora: Vania Pereira Muzel. 

Orientadora: Prof. Dr. Edson Luiz Riccio. 
 

O presente termo tem por base os princípios éticos presentes na Resolução n. 4.871 de 2001 da 
Universidade de São Paulo (USP), no Código de Ética da Pesquisa da Faculdade de Economia 
Administração e Contabilidade (FEAUSP), nas orientações da Faculdade de Saúde Pública (FSPUSP) 
e na Resolução n. 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde, assim como também na literatura de 
metodologia em pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas, especialmente na área de negócios e 

contabilidade. 

1. Natureza da pesquisa: O senhor(a) está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa, 
que tem como finalidade de investigar os aspectos relacionados Educação Profissional 
Continuada no Brasil. 

2. Público-alvo: Representantes de entidades da classe contábil responsáveis pela área de 
Educação Profissional Continuada e profissionais responsáveis pelo planejamento e 
desenvolvimento de carreira dos profissionais de auditoria independente. 

3. Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo o(a) senhor(a) permitirá que o 
pesquisador utilize, para as finalidades previstas, as informações que prestar durante as 
entrevistas. O(A) senhor(a) tem liberdade de se recusar a participar, bem como de desistir 
a qualquer momento de continuar participando da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o 
senhor. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do 
endereço, telefones ou e-mail do pesquisador do projeto. 

4. Sobre a entrevista: Será gravada via software de celular ou gravador, mediante 
autorização prévia. A entrevista será semiestruturada, em local e data a serem combinados 
com o senhor. Se for conveniente, poderá ocorrer via Skype® ou por meio de ligação 
telefônica. 

5. Riscos e desconforto: Ao analisar as entrevistas que nos forem concedidas, nossa intenção 
não é de apenas reproduzir as informações e opiniões prestadas pelos participantes. A 
despeito desta possibilidade, os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos 
critérios de ética na pesquisa na área de Ciências Humanas e Sociais, conforme Resolução 
nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde e demais resoluções da Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e Faculdade de 
Saúde Pública da USP. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade 
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e caso sinta-se desconfortável poderá a qualquer momento desistir da entrevista, ou até 
mesmo solicitar a remoção das informações concedidas para a pesquisa. 

6. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 
confidenciais. Somente a pesquisadora terá acesso à íntegra das gravações, e em quaisquer 
transcrições de falas que venham a ser incorporadas ao manuscrito final as identidades 
dos participantes serão preservadas. O(A) senhor(a) tem a garantia de que todos os dados 
obtidos a seu respeito só serão utilizados neste estudo. 

7. Benefícios: Ao participar desta pesquisa o(a) senhor(a) não terá nenhum benefício direto. 
Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes a contribuição para 
a educação profissional continuada no Brasil. O(A) senhor(a) não terá nenhum tipo de 
despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

8. Resultados: Caso seja de seu interesse, retornaremos um sumário dos resultados deste 
estudo. Para isso, basta informar o seu e-mail a seguir: 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar 
desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem. 

Favor não assinar esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 
consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de 
consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste 
estudo. 

 

Data:___________________ 

                                                                               
______________________________   _________________________ 

Participante [nome legível]                                                                 Assinatura 

 

Declaro que obtive, de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste participante para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a 
cumprir todos os termos aqui descritos. 

 

Data: _______________      ______________________________ 

                                                                          Vania Pereira Muzel 

 

Data: _______________      ______________________________ 

                                                                          Edson Luiz Riccio 
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Pesquisadora responsável 

 

Vania Pereira Muzel 

Cel: (11) 97544-3971 

E-mail: vaniamu@usp.br 

Skype: vaniamu@gmail.com 

 

Orientador 

Prof. Dr. Edson Luiz Riccio 

Tel: (11) 3091 5820 

E-mail: elriccio@usp.br 

 

 

Faculdade de Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuariais 

Universidade de São Paulo – FEA/USP 

Av. Prof. Luciano Gualberto, nº 908 

FEA/USP – Prédio 3 – Sala 105 c 

CEP 05508-900 São Paulo – SP -Brasil 
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ANEXO C – Carta convite de participação na pesquisa 

 

Universidade de São Paulo – USP 

Faculdade de Administração Economia e Contabilidade - FEA 

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade - PPGCC 

São Paulo, 22 de dezembro de 2017. 

Assunto: Convite – Participação em pesquisa sobre educação continuada 

 

Prezado(a),  

Meu nome é Vania Pereira Muzel, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

Controladoria e Contabilidade (PPGCC) da Universidade de São Paulo (USP), orientada pelo 

Prof. Dr. Edson Luiz Riccio. Desenvolvo uma dissertação para o mestrado que tem o interesse 

de compreender a educação continuada no Brasil sob a perspectiva da carreira do auditor. A 

pesquisa será realizada por meio de entrevistas com representantes do CFC - Conselho Federal 

de Contabilidade, do IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e de 

representantes do departamento de desenvolvimento profissional em auditoria das firmas de 

auditoria, conhecidas como Big Four. 

Gostaria de convidá-lo(a) para contribuir como entrevistado(a) em minha pesquisa. Para 

tanto peço que indique os dias e horários mais convenientes para sua participação. Esclareço 

que a entrevista pode ser feita presencialmente, em local indicado por você, ou por telefone ou 

Skype®, se for mais conveniente. 

As entrevistas serão gravadas, transcritas e utilizadas para a pesquisa de forma agregada, 

portanto mantendo o anonimato e a confidencialidade dos participantes. Apenas após a sua 

revisão e aprovação a transcrição será utilizada. Somente o pesquisador terá acesso aos áudios 

e às transcrições das entrevistas. A qualquer momento, se for de seu interesse, você poderá 

solicitar a exclusão de sua participação nessa pesquisa, apenas comunicando essa decisão ao 

pesquisador. Não existem riscos associados à sua participação nessa pesquisa. Por outro lado, 

o único benefício que você terá em participar na pesquisa é contribuir para a compreensão dos 
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fatores relevantes para a educação continuada no Brasil e a sua relação com a carreira do 

auditor. 

 

Maiores detalhes da pesquisa serão enviados após o aceite. 

 

Contamos com vossa participação! 

 

Atenciosamente, 

 

________________________ 

Vania Pereira Muzel 

Mestranda 

 

 

________________________ 

Prof. Dr. Edson Luiz Riccio 

OrientadorANEXO D – Carta de solicitação de dados para o CFC 
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SOLICITAÇÃO DE DADOS PARA PESQUISA ACADÊMICA 

 

4 de janeiro de 2018 

 

Ao 

Conselho Federal de Contabilidade - CFC 

 

Eu, Vania Pereira Muzel, sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
Controladoria e Contabilidade da FEAUSP, número de matrícula 9757348 e orientanda do Prof. 
Dr. Edson Luiz Riccio.  

Estou realizando pesquisa para minha dissertação na linha 4 – Educação e Pesquisa em 
Contabilidade – com o tema “A Educação Profissional Continuada no Brasil sob a perspectiva 
de carreira dos Auditores Independentes”.  

Esta solicitação tem o objetivo de preparação de uma apresentação do perfil dos 
profissionais do Cadastro Nacional dos Auditores Independentes - CNAI e da apresentação de 
um panorama histórico dos treinamentos realizados para atendimento dos requerimentos da 
NBC PG 12 (R3) desde sua implementação no ano de 2003. Os dados que necessito são aqueles 
já produzidos internamente para fins administrativos que possam ser divulgados de forma a 
demonstrar a contribuição desta norma desde sua implementação a este segmento da profissão 
contábil e que, aos poucos, beneficiará todos os profissionais. Como referência, sugiro as 
seguintes informações:  

Perfil do CNAI 

• Perfil dos cadastrados (gênero, idade, Estado, anos de profissional, cargo, área de atuação 
profissional, ou outra informação disponível) 

Dados dos cursos realizados com pontuação para os auditores independentes 

• Número de eventos por tipo (presencial, online e auto estudo), por classificação (iniciante, 
intermediário, avançado), por ano e por Estado ou região; 

• Número de capacitadoras por ano e por Estado ou região; 

• Carga horária e/ou pontuação para Auditoria dos eventos oferecidos, por Estado ou região; 
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• Média das avaliações dos cursos, por Estado ou Região; 

• Média das avaliações dos instrutores, por Estado ou Região; 

• Lista anual dos temas oferecidos ou agrupados, por exemplo, por normas contábeis, 
normas de auditoria, ética profissional, legislação fiscal, governança corporativa, fraude, 
outros) 

• Perfil dos participantes, conforme informações disponíveis nos questionários dos 
participantes, por exemplo, gênero, idade, anos de experiencia profissional, cargo, área de 
atuação profissional (Auditoria ou Não Auditoria). 

A utilização dos dados será para fins exclusivos de pesquisa acadêmica.  

Agradeço antecipadamente sua contribuição. 

 

Atenciosamente,  

 

 

Vania Pereira Muzel       Prof. Dr. Edson Luiz Riccio 

Mestranda        Orientador 
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ANEXO E – Carta de solicitação de dados para o Ibracon 
 

                                                                                              

SOLICITAÇÃO DE DADOS PARA PESQUISA ACADÊMICA 

 

4 de janeiro de 2018 

 

Ao 

IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 

 

Eu, Vania Pereira Muzel, sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
Controladoria e Contabilidade da FEAUSP, número de matrícula 9757348 e orientanda do Prof. 
Dr. Edson Luiz Riccio.  

Estou realizando pesquisa para minha dissertação na linha 4 – Educação e Pesquisa em 
Contabilidade – com o tema “A Educação Profissional Continuada no Brasil sob a perspectiva 
de carreira dos Auditores Independentes”.  

Esta solicitação tem o objetivo de preparação de uma apresentação de um panorama 
histórico dos treinamentos realizados por esta associação no contexto dos requerimentos da 
NBC PG 12 (R3) desde sua implementação no ano de 2003. Os dados que necessito são aqueles 
já produzidos internamente para fins administrativos que possam ser divulgados de forma a 
demonstrar a contribuição desta organização à educação continuada. Como referência, sugiro 
as seguintes informações:  

• Número de eventos por tipo (presencial, online e auto estudo), por classificação (iniciante, 
intermediário, avançado), por ano e por Estado ou região; 

• Carga horária e/ou pontuação para Auditoria dos eventos oferecidos, por Estado ou região; 

• Média das avaliações dos cursos, por Estado ou Região; 

• Média das avaliações dos instrutores, por Estado ou Região; 

• Lista anual dos temas oferecidos ou agrupados, por exemplo, por normas contábeis, 
normas de auditoria, ética profissional, legislação fiscal, governança corporativa, fraude, 
outros) 
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• Perfil dos participantes, conforme informações disponíveis nos questionários dos 
participantes, por exemplo, gênero, idade, anos de experiencia profissional, cargo, área de 
atuação profissional (Auditoria ou Não Auditoria). 

A utilização dos dados será para fins exclusivos de pesquisa acadêmica.  

Agradeço antecipadamente sua contribuição. 

 

Atenciosamente,  

 

 

Vania Pereira Muzel       Prof. Dr. Edson Luiz Riccio 

Mestranda        Orientador 
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ANEXO F – Carta de solicitação de dados para as Big Four 

                                                                                              

SOLICITAÇÃO DE DADOS PARA PESQUISA ACADÊMICA 

 

de janeiro de 2018 

 

À 

… Auditores Independentes  

 

Eu, Vania Pereira Muzel, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e 
Contabilidade da FEAUSP, número de matrícula 9757348 e orientanda do Prof. Dr. Edson Luiz Riccio.  

Estou realizando pesquisa para minha dissertação na linha 4 – Educação e Pesquisa em 
Contabilidade – com o tema “A Educação Profissional Continuada no Brasil sob a perspectiva de 
carreira dos Auditores Independentes”.  

Esta solicitação tem o objetivo preparação de um panorama dos treinamentos realizados pelas 
grandes empresas de auditoria no desenvolvimento de seus profissionais na carreira de auditoria e o 
impacto na NBC PG 12 (R3) - Educação Profissional Continuada. 

Para tanto, gostaria de solicitar os seguintes dados: 

- Média de horas de treinamento anual por assistente trainee de auditoria 

- Média horas de treinamento anual por assistente de auditoria, exceto trainee 

- Média de horas de treinamento anual por auditor sênior 

- Média de horas de treinamento anual por gerente de auditoria 

- Média de horas de treinamento anual por gerente sênior de auditoria 

- Média de horas de treinamento anual por sócio de auditoria  

- Para cada categoria, qual a proporção do treinamento entre normas contábeis, normas de 
auditoria, ceticismo e ética profissional, habilidades gerenciais, habilidades comerciais, ou 
quaisquer outras categorias utilizadas pela firma. 
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A utilização dos dados será para fins exclusivos de pesquisa acadêmica.  

Agradeço antecipadamente sua contribuição. 

 

Atenciosamente,  

 

 

Vania Pereira Muzel       Prof. Dr. Edson Luiz Riccio 

Mestranda        Orientador 
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ANEXO G – Anexo II da NBC PG 12 (R3) 
 

TABELAS DE PONTUAÇÃO 

Tabela I – Aquisição de conhecimento 

(observar a determinação contida no item 9 desta Norma) 

Natureza Características Requisitos Atribuição de pontos 

Cursos e treinamentos 
internos e reuniões técnicas 
internas das firmas de 
auditoria credenciadas  

Cursos que contribuam para a melhoria 
da performance, com conteúdo de 
natureza técnica e profissional, 
relacionados ao PEPC. 

Cursos a 
distância por 
meio virtual e/ou 
presencial 

1 (um) ponto por hora. 

Demais cursos e palestras 
credenciadas  

Temas que contribuam para a melhoria 
da performance do profissional, com 
conteúdo de natureza técnica e 
profissional, relacionados ao PEPC. 

Cursos e 
palestras 
presenciais e a 
distância 

 1 (um) ponto por 
hora. 

Cursos de pós-graduação 
(lato sensu e stricto sensu) 
oferecidos por IES 
registrada no MEC 

Disciplinas que contribuam para a 
melhoria da performance do 
profissional, com conteúdo de 
natureza técnica e profissional, 
relacionadas ao PEPC. 

Mínimo de 360 
(trezentos e 
sessenta) horas-
aula 

10 (dez) pontos por 
disciplina concluída. A 
comprovação deve ser 
feita pelo profissional 
mediante a 
apresentação de 
declaração, emitida 
pela IES, das 
disciplinas concluídas 
no ano. 

Auto estudo credenciado 

Considera-se o estudo dirigido, com 
conteúdo e referência bibliográfica 
indicados pela capacitadora, quando 
houver a exigência do aproveitamento 
mínimo de 75% (setenta e cinco por 
cento), obtido por meio de objeto 
formal de avaliação (instrumento 
presencial ou virtual). 

Cursos a 
distância por 
meio virtual e/ou 
presencial 

Máximo de 4 (quatro) 
pontos por curso, 
limitado a 20 (vinte) 
pontos por ano. 

Eventos credenciados, 
como: conferências; 
seminários; fóruns; debates; 
encontros; reuniões 
técnicas; painéis; 
congressos; convenções; 
simpósios nacionais e 
internacionais. 

Eventos que contribuam para a melhoria 
da performance do profissional, com 
conteúdo de natureza técnica e 
profissional, relacionados ao PEPC. 

Eventos 
presenciais ou a 
distância com 
controle de 
frequência. 

1 (um) ponto, limitado 
a 20 (vinte) pontos por 
evento. 
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Tabela II – Docência 

A comprovação de docência deve ser feita mediante apresentação de declaração emitida por Instituição de 
Ensino Superior (IES), contendo disciplina, ementa, carga horária e período de realização. 

A atribuição total de pontos para a atividade de docência é limitada 

a 20 (vinte) pontos por ano 

Natureza Características Atribuição de Pontos 

Pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) 

Disciplinas relacionadas ao PEPC 
ministradas por IES credenciada 
pelo MEC. 

10 (dez) pontos por disciplina 
ministrada no ano. 

Observação: A disciplina 
ministrada em mais de uma 
turma, independentemente da 
instituição e do semestre letivo, 
é computada uma vez no ano. 

Graduação e cursos de extensão 

Cursos ou eventos credenciados 

Participação como conferencista, 
palestrante, painelista, instrutor e 
facilitador em eventos nacionais e 
internacionais. 

 

1 (um) ponto por hora. 
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Tabela III – Atuação como participante 

A atribuição total de pontos para atuação como participante é limitada a 20 (vinte) pontos por ano   

A comprovação deve ser feita mediante a apresentação de documentação.    

Natureza Características R Atribuição de Pontos 

 

 

Comissões 
Técnicas e 
Profissionais no 
Brasil ou no 
exterior. 

Temas relacionados à Contabilidade, à 
Auditoria e às normas da profissão contábil: 

(d) Comissões Técnicas e de Pesquisa do 
CFC, dos CRCs, do Ibracon, da FBC, da 
Abracicon e outros órgãos reguladores. 

(e) Comissões Técnicas e de Pesquisa de 
instituições de reconhecido prestígio. 

(f) Comissões, órgãos e comitês de 
orientações ao mercado de companhias 
abertas. 

 

 

12 (doze) 
meses ou 
proporção. 

 

 

1 (um) ponto por hora.  

Orientação de 
tese, dissertação 
ou monografia 

Temas relacionados à Contabilidade, à 
Auditoria e às normas da profissão contábil:  

(a) Doutorado 

(b) Mestrado 

(c) Especialização 

(d) Bacharelado 

 

Trabalho 
aprovado 

 

 

(a) 10 (dez) pontos. 

(b) 7 (sete) pontos. 

(c) 4 (quatro) pontos. 

(d) 3 (três) pontos. 

 

Participação em 
bancas 
acadêmicas 

Temas relacionados à Contabilidade, à 
Auditoria e às normas da profissão contábil:  

(a) Doutorado 

(b) Mestrado Trabalho 
aprovado 

 

 

(a) 5 (cinco) pontos. 

(b) 3 (três) pontos.   

 

Limitado a 10 (dez) pontos 
por ano. 
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Tabela IV – Produção Intelectual 

 A atribuição total de pontos da produção intelectual é limitada a 20 (vinte) pontos por ano 

Natureza Características Atribuição de Pontos 

Publicação, no exercício, de 
artigos em jornais e em 
revistas nacionais e 
internacionais, de forma 
impressa e eletrônica 

Matérias relacionadas à Contabilidade, à 
Auditoria e à profissão contábil 
homologadas pela CEPC/CFC. 

Até 3 (três) pontos por 
matéria. 

Artigos técnicos publicados em revista ou 
jornal de circulação nacional e internacional 
e homologados pela CEPC/CFC. 

Até 7 (sete) pontos por artigo. 

Apresentação, no exercício, 
de estudos ou trabalhos de 
pesquisa técnica 

Participação em congressos internacionais 
relacionados à Contabilidade, à Auditoria e à 
profissão e aprovados pela CEPC/CFC. 

Até 10 (dez) pontos por 
estudo ou trabalho. 

Participação em congressos ou convenções 
nacionais relacionadas à Contabilidade, à 
Auditoria e à profissão contábil e que façam 
parte do PEPC reconhecido pela 
CEPC/CFC. 

Até 15 (quinze) pontos por 
estudo ou trabalho. 

Autoria de livros 

Autoria de livro publicado, no exercício, 
relacionados à Contabilidade, à Auditoria e à 
profissão contábil, reconhecido pela 
CEPC/CFC. 

Até 20 (vinte) pontos por 
obra. 

Coautoria de livros 
Coautoria de livro publicado no exercício, 
relacionados à Contabilidade, à Auditoria e à 
profissão contábil. 

Até 10 (dez) pontos por obra. 

Tradução de livros 

Tradução e adaptação, no exercício, de 
livros publicados no exterior relacionados à 
Contabilidade, à Auditoria e à profissão 
contábil, aprovados pela CEPC/CFC. 

Até 10 (dez) pontos por obra. 

 

 

Observação: 

 

A pontuação resultante da conversão das horas não deve apresentar fracionamento inferior ou 
superior a meio ponto (0,5). Os cálculos decorrentes do número de horas cumpridas pelo 
profissional devem ser “arredondados” para maior ou menor, de acordo com a aproximação. 

 


