
22 Contador Público Certificado 
 

O contador é aquele que registra, calcula e gerencia o fluxo de dinheiro. Existem dois tipos de especialização: o 

consultor fiscal, especializado em impostos; e o contador público certificado (do inglês “Certified Public 

Accountant”), que audita as demonstrações financeiras de empresas com foco em gigantes corporativos. Além disso, 

ao se tornar um contador público certificado, é possível também ser um consultor fiscal, caso se registre. Existem 

muitas pessoas que desejam abrir uma empresa no Japão, mas têm dificuldades em relação à contabilidade. Ao se 

tornar um contador público certificado, temos certeza que poderá dar apoio à estas pessoas.  

 

Para se tornar um contador público certificado 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Não há restrições para prestar a prova de respostas curtas. 
 

 

Se prepare o quanto antes 

O Exame de Contador Público Certificado está entre os três mais difíceis exames nacionais (junto com o de 

medicina e o de advocacia). Como é um exame extremamente difícil, é necessário se acostumar e dedicar aos 

estudos da escola o quanto antes. É uma profissão que exige uma alta capacidade em matemática, portanto, 

provavelmente é aconselhável para aqueles que gostam da matéria. Além disso, como ela exige um alto grau de 

conhecimento jurídico, ter curisiodade sobre a legislação também é favorável.  

Após obter o certificado, onde é possível trabalhar? 

Após se tornar um contador público certificado, é possível trabalhar em auditorias (empresas que realizam 

consultorias, audições, entre outros) com foco em audição de grandes empresas. É possível também abrir um 

escritório próprio de contabilidade. A renda anual média é aproximadamente 8.000.000 de ienes, e dependendo da 

competência, há muitas pessoas que recebem 10.000.000 de ienes ou mais.  

Quanto custam as escolas? 

As faculdades públicas custam 2.400.000 ienes (4 anos) ou mais, já as particulares, 4.000.000 de ienes (4 anos) 

ou mais. 
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