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O ensino superior é fundamental ao desenvolvimento do 
país e, visando garantir que os profissionais estejam aptos 
a ingressar no mercado de trabalho, no Brasil, é aplicado o 

Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
como requisito para obtenção do registro profissional no órgão de 
classe e exercício da profissão. A Contabilidade Gerencial é uma das 
áreas de grande relevância para o exercício profissional do futuro 
contador. Assim, é importante verificar se as questões do Exame 
de Suficiência exploram temas atuais em Contabilidade Gerencial, 
e se possibilitam ao futuro contador conhecimentos e habilidades 
gerenciais suficientes para o exercício profissional. Na busca de 
explorar esta problemática, surge a seguinte pergunta de pesquisa: 
Quais são os temas de Contabilidade Gerencial aplicados nas 
provas do Exame de Suficiência para os bacharéis em Ciências 
Contábeis no Brasil? Nesse contexto, esta pesquisa tem por objetivo 
identificar e analisar os temas abordados na Contabilidade Gerencial 
nas quatro primeiras edições do Exame de Suficiência para bacharéis 
em Ciências Contábeis. Trata-se de um estudo descritivo, com 
abordagem qualitativa e quantitativa dos dados e fonte secundária de 
coleta dos dados. Entre os principais resultados, podem-se destacar: 
(i) nas quatro primeiras edições do Exame, 38 (19%) das questões 
abordavam temas de Contabilidade Gerencial; (ii) na aplicação das 
quatro edições, houve, de forma geral, uma redução no número 
de questões abordadas no que se refere à Contabilidade Gerencial; 
(iii) a linha de Contabilidade Gerencial mais abordada no Exame 
foi Custos, seguida de outros temas e de Planejamento e Controle. 
O estudo visa contribuir para a melhoria do Exame de Suficiência 
do CFC, com apontamentos sobre temas-chave em Contabilidade 
Gerencial, bem como mostrar aos profissionais que se submeterão ao 
Exame um retrato das questões dessa área. Também pode auxiliar as 
instituições de ensino na revisão de seus programas assim como na 
preparação de seus alunos.
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