Missão

Mission

Visão

Vision

Valores

Values

Manter a confiança da sociedade na atividade
de auditoria independente e a relevância
da atuação profissional, salvaguardando e
promovendo os padrões de excelência em
contabilidade e auditoria independente.

Ser reconhecido como:
◆ Órgão representativo dos interesses
políticos, profissionais e educacionais
dos auditores independentes
◆ Agente participante da regulação da
atividade de contabilidade e auditoria
independente em convergência com
as demais entidades reguladoras
◆ Difusor do papel e responsabilidade
dos associados
◆ Referência técnica e educacional
em assuntos ligados à auditoria
independente e contabilidade
◆ Organização voltada à proteção
do interesse público

Ética
◆ Independência
◆ Transparência
◆ Coerência e continuidade de propósitos
◆ Trabalho em equipe
◆ Liderança pelo exemplo
◆ Excelência
◆

To maintain society’s confidence
in the independent audit activity
and the relevance of professional
performance, by safeguarding and
fostering standards of excellence in
accounting and independent audit.
To be recognized as:
◆ A body that represents the political,
professional and educational
interests of independent auditors
◆ An agent that proactively participates
in regulating the accounting and
independent audit activity in convergence
with other regulatory entities
◆ An entity that disseminates the role
and responsibility of its members
◆ A technical and education benchmark
in matters relating to accounting
and independent audit
◆ An organization oriented to the
protection of the public interest

Ethics
Independence
◆ Transparency
◆ Coherence in and continuity of purposes
◆ Teamwork
◆ Leadership by example
◆ Excellence
◆
◆
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Apresentação
Introduction

N

o ano de 2016, ao completar 45 anos de
fundação, o Ibracon celebrou a sedimentação
de um trabalho que vem realizando ao longo
de quase cinco décadas. Comemorou também a
consolidação de sua contribuição técnica no âmbito
da Auditoria Independente – papel reconhecido
pelo mercado e por entidades, no Brasil e no exterior.
Enalteceu, ainda, a construção de um bem definido
caminho rumo ao fortalecimento da profissão e de sua
relevância para a sociedade.
Estas conquistas se mostram tanto mais significativas
quando sabemos que o último ano foi um período de
renovados desafios para todos os brasileiros. Face ao
contexto político e econômico no qual está inserido o
País, a sociedade segue ampliando sua conscientização
sobre a necessidade de relações permeadas pela ética,
lisura e transparência, seja no setor público ou no
privado. Contribuir para a manutenção de um mercado
sadio em prol do desenvolvimento sustentável do Brasil
é um dos papéis que vem cumprindo o Ibracon por
meio de suas áreas de atuação: Institucional, Relações
Institucionais, Técnica, Desenvolvimento Profissional
e Comunicação Corporativa, cuja síntese pode ser
conhecida nas páginas deste relatório.

I

n 2016, completing 45 years of its incorporation, Ibracon
celebrated the sedimentation of a work that has been
performed for almost five decades. It also celebrated the
consolidation of its technical contribution in the context of
Independent Audit - role recognized by the market and by
entities, both in Brazil and abroad. Furthermore,
it commended the construction of a well defined path
toward strengthening the profession and its contribution to
the society.
These achievements are all the more significant
when we know that last year was a period of renewed
challenges to all Brazilians. In view of the political and
economic context in which the Country is inserted,
society continues expanding its awareness about the
need for relationships that are based by ethics, fairness
and transparency, either in the public and private sectors.
Contributing to the maintenance of a healthy market for
sustainable development of Brazil is one of the roles that
Ibracon is fulfilling through its areas of activity: Institutional,
Institutional Relations, Technical, Professional activities and
Corporate Communication, the synthesis of which can be
known on the pages of this report.
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Abertura
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Opening

Um ano de
trabalho intenso
Em todas as atividades que desempenhou durante o último
ano, o Ibracon superou as metas de seu planejamento
estratégico. No âmbito institucional, o período que
engloba este relatório foi marcado pela intensificação
do relacionamento com os mais diferentes públicos.
Profissionais, órgãos reguladores, poder público, entidades
representativas das áreas de Contabilidade e de Auditoria
Independente, nacionais e internacionais, e a imprensa.
Essa presença constante nos mais diversos fóruns
estratégicos, em nível global, permitiu ao Instituto ampliar
o intercâmbio de informações, fortalecer a profissão,
desenvolver o mercado de atuação, posicionar-se como
autoridade técnica e influenciar de forma positiva a agenda
mundial que impacta a profissão.
Entre os destaques deste trabalho, podem ser
citados a ampliação no número de participantes da
6ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria
Independente; o desenvolvimento de materiais e ações
de suporte voltados às Firmas de Auditoria de Pequeno
e Médio Portes (FAPMP); as atividades de divulgação do
Novo Relatório do Auditor, e da norma Noclar – Resposta
ao Descumprimento de Leis e Regulamentos e das
Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Publico (Ipsas); e as ações de Educação Profissional
Continuada: o Instituto realizou, ao longo do ano, em
todo o território nacional, 98 atividades de atualização,
totalizando 746 horas de programação direcionada
ao aprimoramento profissional, sendo que 2.626
profissionais participaram desta agenda.
Todas estas iniciativas, bem como os resultados
alcançados, podem ser conhecidas neste relatório, que
sintetiza o trabalho intenso realizado no sentido de
cumprir a missão institucional na qual o Ibracon está
engajado há 45 anos.

A year of hard work
In all activities performed during the last year, Ibracon
surpassed the goals of its strategic planning. Within the
institutional context, the period that encompasses this
report was marked by an increase of relations with the most
different audiences. Professionals, regulatory agencies,
government, representative entities of the Accounting
and Independent Auditing areas, both national and
international, and the press. This constant presence in
various strategic forums, at the global level, has enabled
the Institute to increase information sharing, strengthen
the profession, develop the target market, position itself as
a technical authority, and to positively influence the world’s
agenda that impacts the profession.
Among the highlights of this work we can mention the
increase in the number of participants in the 6th Brazilian
Conference on Accounting and Independent Auditing;
the development of support materials and actions aimed
at Small and Medium-Sized Auditing Firms (FAPMP); the
activities of dissemination of the New Auditor’s Report,
the Noclar standard - Response to Non-Compliance with
Laws and Regulations, the International Accounting
Standards Applied to Public Sector (Ipsas); and the actions
of Continuing Professional Education: the Institute has
done, over the year, throughout the national territory, 98
update activities, totaling 746 hours of program directed
to professional improvement, with 2,626 professionals
participating in this agenda.
All these initiatives, as well as the results achieved,
can be known in this report, which synthetizes the hard
work performed in the context of fulfilling the institutional
mission in which Ibracon has been engaged for 45 years.

Diretoria Nacional do Ibracon
Ibracon´s National Board
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Palavra dos Presidentes
Word from the Presidents

Contribuição técnica
para o fortalecimento
do País

Technical contribution
to the strengthening
of the Country

E

I

m 2016, o Ibracon – Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil comemorou 45
anos de atuação. Durante todo esse período,
manteve consistente trajetória de ascensão de sua
representatividade. Vimos seguindo e efetivando uma
sequência de diretrizes definidas no ato de fundação
da entidade, em 1971. Nossa missão sustenta-se
essencialmente no fortalecimento e no reconhecimento
da profissão, na valorização de sua importância e na
consolidação da carreira do auditor independente. O
Conselho de Administração acompanha essa estratégia,
continuamente renovada a cada gestão da Diretoria
Nacional, para que seus pilares de sustentação sejam
cada vez mais sólidos, percebidos e reconhecidos pelo
mercado e toda a sociedade brasileira.
Assim como fazemos há mais de quatro décadas,
em 2016 continuamos a fortalecer as nossas relações
institucionais, no âmbito nacional e no internacional.
Aqui, o intercâmbio dá-se com os principais órgãos
reguladores, que definem as diretrizes de nossa
atuação e formulam as normas de uma atividade
cuja principal característica é ser altamente regulada.
Também mantemos forte interação com o Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) e todo o sistema de
Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs), que
fazem a representação regional do órgão máximo de
nossa profissão, bem como com as demais entidades
representativas da profissão, no Brasil e no exterior.
Enfatizo esse aspecto porque acredito que, em
2016, nosso pilar estratégico para o fortalecimento
da atuação do Ibracon tenha sido a continuidade e o
estreitamento das nossas relações com as entidades
nacionais e internacionais, que influenciam, em maior ou
menor grau, o desenvolvimento da profissão. Tal postura,
não por acaso, é marcante nos 45 anos do Instituto,
fazendo com que ganhasse elevado reconhecimento
por ser entidade fortemente técnica de Contabilidade e
Auditoria Independente.
É claro que nossa atuação também comporta os
aspectos da representatividade institucional e política,
como forma de buscarmos a inserção nos fóruns de
interesse para a defesa da profissão. Porém, é na esfera
das questões de competência técnica que buscamos
nosso reconhecimento maior. O Ibracon é, sem dúvida,
um grande fomentador de competências. Temos orgulho
de investir e desenvolver a excelência, por meio da
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n 2016, the Institute of Independent Auditors of Brazil
(Ibracon) celebrated 45 years of activity. Throughout
this period, it maintained a consistent ascension path of
its representativeness. We have been going forward and
executing a sequence of guidelines defined in the entity’s
act of foundation, in 1971. Our mission is based mainly
on the profession’s strengthening and recognition, in the
appreciation of its importance and in the consolidation
of the independent auditor career. The Board of Directors
follows this strategy, continually renewed in each new
term of the National Board, so that its pillars of support
are increasingly solidified, perceived and recognized by the
market and the Brazilian society.
Like we have done for more than four decades, in 2016
we continued to strengthen our institutional relations, at
national and international levels. Here, the exchange is
made with the main regulatory agencies, which define the
guidelines for our actions and formulate the rules of an
activity whose main characteristic is being highly regulated.
We also maintain a strong interaction with the Federal
Accounting Board (CFC) and all the CRCs, which perform
the regional representation of the highest authority of our
profession, as well as with other entities representing the
profession in Brazil and abroad.
I emphasize this aspect because I believe that, in 2016,
our strategic pillar for strengthening Ibracon’s role has been
the continuity and the narrowing of our relationship with
the national and international entities, which influence, to a
greater or lesser degree, the development of the profession.
Such attitude, not by chance, is striking in the 45 years of the
Institute, causing it to earn a high recognition for being the
a strongly technical entity of Accounting and Independent
Auditing.
It is clear that our work also involves the aspects of
institutional and political representativeness, as a way to
seek the entry in forums of interest to the defense of the
profession. However, it is in the sphere of the technical
competence issues that we seek our highest recognition.
Ibracon is, without doubt, a great promoter of competences.
We are proud to invest and develop excellence, through the
contribution to the definition of standards and continuing
professional education.
In 2016, we held the 6th Brazilian Conference on
Accounting and Independent Auditing, with the presence
of almost 800 participants. The event is already a
reference in the national calendar in the industry, being

IBRACON RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

contribuição para a definição de normas e de iniciativas
em Educação Profissional Continuada.
Em 2016, realizamos a 6ª Conferência Brasileira de
Contabilidade e Auditoria Independente, com a presença
de quase 800 participantes. O evento já é uma referência
no calendário nacional do setor, estando consagrado
também internacionalmente. Hoje, somos convidados a
participar de grandes fóruns nacionais e internacionais,
atuando na difusão da cultura de contabilidade e
auditoria independente e seu significado para a
governança.
Nossa meta é que, cada vez mais, o auditor esteja
presente, com sua contribuição técnica, na definição
de normas e diretrizes para a profissão, e atenda de
maneira cada vez mais eficaz à demanda por lisura nas
organizações públicas e privadas, que emana dos anseios
de nossa sociedade.
Falar em fortalecimento e aumento da
representatividade do Instituto também significa
salvaguardar o espaço de trabalho dos auditores. Nesse
aspecto, cada vez mais o Ibracon mira estrategicamente
a importância de ampliar o mercado para esses
profissionais, cujo papel é relevante no âmbito da
almejada conquista da transparência e ética nas relações
institucionais e econômicas.

also consecrated internationally. Today, we are invited to
participate in major national and international forums,
acting in spreading the accounting and independent
auditing culture and its significance for governance.
Our goal is that, increasingly, the auditor is present,
with his technical contribution, in setting standards
and guidelines for the profession, and meet, ever more
effectively, the demand for fairness in public and private
organizations that emanates from the desires of our society.
Speaking in strengthening and increasing the
representativeness of the Institute also means safeguarding
the space of the auditors’ work. In this aspect, Ibracon
strategically aims at the importance of broadening the
market for these professionals, whose role is relevant in the
context of the desired conquest of transparency and ethics
in the institutional and economic relations.

Eduardo Pocetti
Presidente do Conselho
de Administração/
Chairman of the
Board of Directors
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Palavra dos Presidentes
Word from the Presidents

Sinergia a serviço da
auditoria independente

Synergy at the service
of independent audit

O

2

ano de 2016 foi marcante para o Ibracon - Instituto
dos Auditores Independentes do Brasil. Cumprimos
agenda muito positiva, alcançando bons resultados no
âmbito da meta permanente de valorização e fortalecimento
da profissão por parte da sociedade e no processo de
interação com todos os públicos e instituições, nacionais e
internacionais, ligados ao universo da Contabilidade e Auditoria
Independente. Ampliamos o relacionamento com os órgãos
reguladores e, ao mesmo tempo, intensificamos o diálogo
com as instituições representativas da profissão, com foco nas
questões de interesse comum.
Além de contribuir para o crescente aperfeiçoamento de
nossa atividade, a interação em âmbito nacional contribuiu
para fortalecer ainda mais a presença brasileira no plano
global. A sinergia entre o Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), o Ibracon e demais entidades representativas da
profissão têm resultado no aumento de nossa influência no
universo internacional. Reflexo disso é a maior presença de
profissionais de nosso país nos organismos decisórios da IFAC/
Federação Internacional dos Contadores) e da Fundação IFRS
(International Financial Reporting Standards Foundation), nos
quais atuam de maneira efetiva, por exemplo, na elaboração
de normas.
É nesse contexto que assumi a presidência do
Conselho Curador da Fundação de Apoio ao Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (FACPC) e o Board da IFAC.
É gratificante, ao lado de vários colegas, representar os
profissionais brasileiros nessas instituições. Tal intercâmbio
não seria possível sem a força institucional do Ibracon e
das entidades representativas da profissão. Nosso instituto
posiciona-se entre os atores principais nas discussões
relevantes que afetam o mundo dos negócios e a nossa
profissão. Cada vez mais, insere-se como protagonista nas
agendas que influenciam o avanço da contabilidade e da
auditoria independente, a governança e a transparência das
empresas dos setores público e privado.
O ano de 2016 também marcou a realização de
importantes eventos. Ênfase, no mês de junho, para a
6ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria
Independente, promovida pelo Ibracon. Participaram
painelistas de entidades nacionais e internacionais, como
a IFAC, o Financial Reporting Council (FRC), o International
Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) e o
International Accounting Standards Board (IASB). Em
setembro, o CFC promoveu o 20º Congresso Brasileiro de
Contabilidade, com a participação de cerca de oito mil
profissionais, e, em novembro, com o apoio do Ibracon, do
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016 was remarkable for the Institute of Independent Auditors
of Brazil (Ibracon). We completed a very positive agenda,
reaching good results within the context of the permanent
goal of adding value and strengthening of the profession by
the society and in the interaction with all stakeholders and
institutions, both national and international, connected to
the accounting and independent auditing universe. We have
expanded our relationship with regulatory agencies and, at
the same time, we intensified the dialog with institutions that
represent the profession, focusing on issues of common interest.
In addition to contributing to the increasing improvement of
our activity, the interaction at the national level has contributed
to further strengthen the Brazilian presence in the global plan.
The synergy between the Federal Accounting Board (CFC), Ibracon
and other entities representing the profession has resulted in
the increase of our influence in the international context. This
is reflected in the increased presence of professionals of our
country in the decision-making bodies of the IFAC (International
Federation of Accountants) and of the IFRS Foundation
(International Financial Reporting Standards Foundation), in
which they act effectively, for example, in the setting of standards.
It is in this context that I took over the presidency of the
Board of Trustees of the Accounting Pronouncements Committee
Support Foundation (FACPC) and the IFAC Board. It is gratifying
to, alongside several colleagues, represent the Brazilian
professionals in these institutions. Such exchange would not
have been possible without the institutional strength of Ibracon
and of the entities that represent the profession. Our institute has
increasingly positioned itself among the major players in relevant
discussions that affect the business world and our profession.
It has increasingly being a protagonist on the agendas that
influence the advancement of accounting and independent
audit, the governance and the transparency of companies from
the public and private sectors.
2016 also marked the holding of important events.
Emphasis, in the month of June, for the 6th Brazilian
Conference on Accounting and Independent Auditing, held by
Ibracon. Panelists from national and international entities, such
as IFAC, the Financial Reporting Board (FRC), the International
Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), and the
International Accounting Standards Board (IASB) participated
in the event. In September, CFC held the 20th Brazilian Congress
on Accounting, with the participation of around eight
thousand professionals, and, in November, with the support of
Ibracon, CFC and the Brazilian Accounting Foundation (FBC),
IFAC held in Brazil its Annual Council Meeting . It was the first
time that the meeting took place in Latin America.
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CFC e da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), a IFAC
realizou no Brasil a sua Assembleia Anual. Foi a primeira vez
que o encontro ocorreu na América Latina.
Outra relevante frente de trabalho do Ibracon em 2016
refere-se às atividades de Educação Profissional Continuada.
Nesse sentido, merecem destaque o plano de ação específico
referente ao Novo Relatório do Auditor, os treinamentos,
palestras e seminários, ao longo de todo o ano. Investimos,
ainda, em Pesquisa & Desenvolvimento, visando contribuir para
a adaptação dos profissionais às mudanças que impactam
nossa atividade. O Grupo de Trabalho de Firmas de Auditoria
de Pequeno e Médio Portes (FAPMP) também foi objeto de
múltiplas ações no ano passado, refletindo a importância
conferida por nossa entidade a esse segmento do mercado.
Em 2016, um fato muito positivo foi a visibilidade ampliada
do Ibracon perante a opinião pública, viabilizada pela maior
presença da entidade na imprensa. Nos mais importantes
veículos de comunicação do País, difundimos a relevância da
profissão, sua contribuição para a transparência e ética nos
setores público e privado e seu caráter estratégico para o
resgate da credibilidade da economia brasileira.
Além disso, o Ibracon posicionou-se ainda mais na grande
imprensa e mídia especializada como referência técnica
sobre assuntos essenciais para a profissão e o mercado, como
o Novo Relatório do Auditor, as Normas Internacionais de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (Ipsas) e a Noclar
(Resposta ao Descumprimento de Leis e Regulamentos).
Os canais de comunicação com a sociedade nos permitem
explicar aspectos macro e pontuais de nossa profissão,
reforçar o escopo de nosso trabalho e demonstrar nossa
responsabilidade e compromisso com a ética.
Ao completar 45 anos, o Ibracon ratificou, em 2016, sua
forte posição de representatividade da auditoria independente.
Todos os avanços nos motivaram muito e pavimentaram
um caminho direto para novas realizações em 2017. Com
o inestimável apoio dos membros da Diretoria Nacional,
Conselho de Administração, Seções Regionais e colaboradores,
nossa entidade está cada vez mais capacitada a contribuir,
em todas as frentes, para o desenvolvimento da profissão,
atendendo aos crescentes anseios de probidade e ética que
emanam dos cidadãos brasileiros.

Another important Ibracon’s front of work in 2016 refers to the
actions of Continued Professional Education. In this sense, we can
highlight the specific action plan for the New Auditor’s Report, the
trainings, lectures and seminars throughout the year. We have also
invested in Research & Development, aiming to contribute to the
adaptation of professionals to changes that impact our activity. The
Small and Medium-Sized Auditing Firms (FAPMP) Working Group
was also the object of multiple actions over the past year, reflecting
the importance given by our entity to this market segment.
In 2016, a very positive fact was the Ibracon’s expanded
visibility before public opinion, made possible by the increased
presence of the entity in the press. In the most important
communication channels in the country, we have disseminated
the relevance of the profession, its contribution to transparency
and ethics in public and private sectors and its strategic purpose
for the recovery of the Brazilian economy’s credibility.
In addition, Ibracon positioned itself even more in the
mainstream press and specialized media as a technical reference
on matters essential to the profession and the market, as the
New Auditor’s Report, the International Public Sector Accounting
Standards (Ipsas) and Noclar (Response to Non-compliance
with Laws and Regulations). The communication channels with
society allow us to explain macro and specific aspects of our
profession, strengthen the scope of our work and demonstrate our
responsibilities and commitments to ethics.
When completing 45 years, Ibracon ratified in 2016 its strong
position of representative of the independent audit. All the advances
motivated us a lot and paved a direct path to new achievements in
2017. With the invaluable support of the members of the National
Board, Board of Directors, Regional Branches and employees,
our entity is increasingly able to contribute, on all fronts, for the
development of the profession, fulfilling the increasing demands for
probity and ethics that emanate from Brazilian citizens.

Idésio Coelho,
presidente da
Diretoria Nacional/
President of
the National Board
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Institucional

Institutional Aspects

A

I

o completar 45 anos de atividades, o Ibracon
tem muitos motivos para comemorar. Todas as
bases que sustentam as operações da entidade
foram fortalecidas ao longo de 2016. No âmbito
institucional e no relacionamento com o mercado e
públicos de interesse, o Ibracon intensificou sua agenda
de reuniões e participações em fóruns de decisão,
ampliando o intercâmbio de informações com os mais
diferentes atores que definem as diretrizes do mercado.
Com o objetivo de cumprir sua missão institucional,
fortalecendo e valorizando as áreas de Contabilidade e
Auditoria Independente, o Instituto também se manteve
alinhado com as pautas de trabalho do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) e demais entidades
que normatizam e regulamentam os segmentos que
representa.

n its 45th anniversary, the Institute of Independent
Auditors of Brazil - Ibracon has many reasons to
celebrate. All bases that sustain the entity’s operations
have been strengthened over the course of 2016. Within
the institutional framework and the relationship with
the market and public interest, Ibracon has intensified its
meetings agenda and participation in decision-making

NOVOS ASSOCIADOS POR
IDADE (ENTRANTES EM 2016)
DISTRIBUTION OF NEW MEMBERS BY AGE
(ENTRANTS IN 2016)

20 a 29/ 20 - 29

17%

30 a 39/ 30 - 39

60%

40 a 49/ 40 - 49

13%

Acima de 50/ Over 50

0%

Representatividade

Total/ Total

100%

Em uma proposta de atuação estratégica, que vem
sendo gradualmente ampliada, o Ibracon está totalmente
inserido nas discussões que influenciam as normas e o
mercado da profissão, no Brasil e no exterior. A entidade
trabalha para ser a principal referência institucional
da Auditoria Independente no Brasil, representando
a profissão e, em perspectiva ampla, atendendo ao
objetivo de defender o interesse público. Em 2016, seu
corpo associativo somou 1.569 membros, entre pessoas
físicas, jurídicas e estudantes.
Dado bastante significativo está demonstrado
no perfil etário dos novos associados. Em 2015, o
percentual do grupo na faixa entre 20 e 29 anos de

NOVOS ASSOCIADOS POR
GÊNERO (ENTRANTES EM 2016)
DISTRIBUTION OF NEW MEMBERS BY GENDER
(ENTRANTS IN 2016)

Masculino

Feminino

Auditores/ Auditors

43,8%

7,4%

Contadores/ Accountants

31,4%

9,2%

Estudantes/ Students

7,4%

0,8%

Governança/ Governance

0,0%

0,0%

Total/ Total

82,6%

17,4%

Male

Female

RELATÓRIO GERAL DE ASSOCIADOS 2016
GENERAL LIST OF MEMBERS 2016

Regional

Auditores
Independentes

Contadores

Chartered
Accounts

Câmara de
Governança Corporativa

Total

Corporate Governance Chamber

1ª SR/ 1st RB

20

33

2ª SR/

2nd RB

0

0

0

53

49

3ª SR/

3rd RB

24

2

0

0

75

4ª SR/

4th RB

93

80

7

2

2

183

5ª SR/

5th RB

102

55

1

0

0

159

6ª SR/ 6th RB

549

233

13

15

15

815

79

32

5

0

0

116

9ª SR/ 9th RB

24

19

0

0

0

43

Total PF/ Total Ind.

916

476

28

17

17

1444

Regional Branch

Accountants

Estudantes Licenciados
Students

Independent Auditors

10

Total

Nacional/ National Empresas/ Companies

125

Total Geral/ Grand Total

1569
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6ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente 6th Brazilian Conference on Accounting and Independent Auditing

PERFIL DOS NOVOS ASSOCIADOS
EM 2016 (ENTRANTES EM 2016)
PROFILE OF MEMBERS JOINING IN 2016
(ENTRANTS IN 2016)

Auditores/ Auditors

51%

Contadores/ Accountants

40%

Estudantes/ Students

8%

Governança/ Governance

0%

Total/ Total

100%

idade correspondia a 10%, índice que subiu para 17%
no último ano. O crescimento indica uma renovação do
quadro, com um maior número de jovens profissionais da
Contabilidade interessados na participação associativa.

Tecnologia da Informação
Em continuidade à série de inovações que vem
realizando nos últimos anos, o Ibracon implementou
mudanças na estrutura do portal Ibracon, a fim de
facilitar e agilizar a inscrição nos cursos que realiza.
A mudança foi possível graças à experiência adquirida
com o mesmo processo, durante a 6ª Conferência
Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente.
Além de facilitar o acesso, a modernização permitiu
um controle preciso do cadastro. Outro avanço foi a
integração do sistema de pagamento eletrônico, o que
possibilitou o parcelamento dos valores e o recebimento
por meio de cartão de crédito. Adicionalmente, o Ibracon
implantou a plataforma Moodle, a ferramenta de ensino

forums, broadening the exchange of information with
many different players that define the guidelines of the
market. With the objective to fulfill its institutional mission,
strengthening and enhancing the areas of Accounting and
Independent Auditing, the Institute also remains aligned
with the working guidelines of the Federal Accounting
Board (CFC) and other entities that standardize and
regulate the segments that it represents.

Representativeness
In a proposal for a strategic action, which is being gradually
expanded, Ibracon is fully inserted in discussions that
influence the profession’s standards and market, in Brazil
and abroad. The entity works to be the main institutional
reference of Independent Auditing in Brazil, representing
the profession and, in a broad perspective, taking the task
of defending the public interest. In 2016, its list of members
had 1,569 members, among individuals, legal entities and
students.
A quite significant fact is demonstrated in the
age profile of new members. In 2015, the percentage
of the group in the range between 20 and 29 years old
corresponded to 10%, which rose to 17 % last year. The
growth indicates a renewal of the members, with a greater
number of young Accounting professionals interested in
the associative participation.

Information Technology
In continuation to the series of innovations it has been
conducting in recent years, Ibracon has implemented its
portal. has implemented changes in the Ibracon portal’s
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a distância mais utilizada por instituições de educação de
todo o mundo.
Inovação também se deu no aplicativo Ibracon
Eventos, que ganhou melhorias no desempenho
e novas funcionalidades. A ferramenta acessada
por meio de smartphones permite aos usuários
obter informações sobre os eventos promovidos
pela entidade. Contemplando as demandas atuais
de mobilidade, o aplicativo garante o acesso aos
conteúdos compartilhados durante esses programas,
a exemplo do que foi feito durante a 6ª Conferência.
O evento anual do Ibracon também foi contemplado
com o desenvolvimento de uma ferramenta de
gerenciamento, capaz de realizar tarefas como a
impressão de crachás, da lista de presença e outras
funcionalidades.
A tecnologia foi aliada, ainda, na melhoria de
processos internos, com apoio na Implantação da
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e Escrituração Contábil
Digital (ECD), bem como a adequação do sistema para
atender a nova plataforma de boletos de pagamento/
cobrança registrada.
Envolvendo todas as áreas do Instituto, em julho de
2016 foi viabilizado um projeto para fomentar o acesso
à área restrita pelos associados do Ibracon, através
do portal Ibracon, principal canal de comunicação do
Instituto.
Estimulando o acesso à área restrita, principalmente
com a divulgação de conteúdos técnicos e de mercado,
além de serviços exclusivos ao associado, foi possível
incrementar o número de associados que efetivamente
acessam o portal Ibracon. Em apenas seis meses, 348
associados concluíram o registro no portal, totalizando
777 associados acessando a área restrita, o que representa
54% do total.

348 novos
associados
registrados
no Portal

348 new members
registered
on the Portal

777 associados
ativos na área
restrita

777 active members
in the
restricted area

54% do quadro
de associados são
pessoas físicas
54% of the
membership are
individual members

Esta iniciativa desencadeou uma série de ações, em
diversas frentes, que permitiram ao associado maior
autonomia no acesso às informações referentes a sua
associação na área restrita. Alguns exemplos dos avanços
obtidos estão na atualização cadastral, na emissão
de boletos e na realização da inscrição no modelo “2
cliques” em cursos e eventos. Em apenas seis meses, 620
associados concluíram a atualização cadastral.
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structure, in order to facilitate and expedite enrollment in
its courses. The change was made possible thanks to the
experience gained with the same process, during the 6th
Brazilian Conference on Accounting and Independent
Auditing.
In addition to facilitating access, the modernization
allowed a precise control of the records. Another
initiative was the electronic payment system integration,
which made it possible the payment of the amounts
in installments and the receipt through credit card.
Additionally, the Ibracon has has deployed the Moodle
platform, the remote education tool most used by
educational institutions around the world.
Another innovation was the Ibracon Events
application, which incorporated improvements in
performance and new features. The tool accessed via
smartphones allows users to obtain information about the
events promoted by the entity. Contemplating the current
demands of mobility, the application provides access to the
content shared during these programs, like what was done
during the 6th Conference. Ibracon’s annual event counted
on the development of a management tool, capable of
performing tasks such as printing badges, attendance
sheets and other features.
The technology has also been combined with the
improvement of internal processes, with support in the
implementation of the Accounting and Tax Bookkeeping
(ECF) and Digital Accounting Bookkeeping (ECD), as well as
the adequacy of the system to service the new platform of
payment/collection forms.
Involving all areas of the Institute, in July 2016 a project
was carried out to promote the access to the restricted area
by Ibracon’s members was made possible, via the Ibracon
portal, the Institute’s main communication channel.
Stimulating access to the restricted area, especially with
the dissemination of technical and market content, as well as
exclusive services to the members, it was possible to increase
the number of members who actually access the Ibracon’s
portal. In just six months, 348 members have completed the
registration on the portal, totaling 777 members accessing the
restricted area, which represents 54% of the total.
This initiative has provoked a series of actions on
several fronts, which gave the members greater autonomy
in the access to information relating to their association
in the restricted area. Some examples of the advances
achieved are membership update, in issuance of payment

620 associados concluíram
a atualização cadastral
620 members have completed
the membership update
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Apoiando todos os setores e atividades do Instituto, a
área de TI atua em quatro frentes de trabalho: Segurança
e Suporte; Manutenção e Implantação; Desenvolvimento
de Sistemas; e Inovação.

Administração e Finanças
A estrutura administrativa e financeira existente no
Ibracon é de fundamental importância para que o
Instituto possa prestar sua contribuição aos seus
associados e ao mercado. E em 2016, não foi diferente.
Após a transição no tipo de cobrança registrada
realizada em 2015, o Instituto evoluiu em 2016 para
envios de alertas automáticos aos seus associados, como
lembrete de vencimento de cada boleto, tornando sua
cobrança pró-ativa e diminuindo taxas de inadimplência.
Para o ano calendário 2016, o Ibracon implantou
e adaptou seu Enterprise Resource Planning (ERP),
atendendo a alteração na regra de obrigatoriedade de
entrega da Escrituração Contábil Digital e Fiscal (ECD
e ECF) no que tange as pessoas jurídicas imunes e
isentas. Trata-se de uma solução tecnológica que busca
padronizar as informações de natureza fiscal e Contábil.
Também foi um ano de conclusão do projeto apoiado
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
referente ao Programa de Adoção e Execução das Normas
Internacionais de Contabilidade e Auditoria Independente,
em que o Instituto realizou a sua prestação de contas
do período, passando por uma auditoria e cumprindo o
requisito contratual, tendo sido aprovada pelo BID.

Gestão de Pessoas
O segmento de atuação que o Ibracon representa é
caracterizado por sua sólida fundamentação nos princípios
da ética, transparência e profissionalismo. Esta premissa se
reflete em suas equipes de trabalho. O Instituto valoriza
os colaboradores comprometidos, que desenvolvem em
plenitude suas atividades, mas o reconhecimento vai além
do mérito profissional. A entidade procura oferecer um
ambiente saudável de trabalho, a partir de relacionamentos
pautados por importantes diretrizes da gestão de pessoas.

Desenvolvimento dos colaboradores
O Ibracon estimula o desenvolvimento continuado de
seus colaboradores: 57% deles concluíram ou estão
cursando programas de MBA, lato ou stricto senso.
Mediante alinhamento a critérios previamente
estabelecidos, os integrantes da equipe de trabalho
podem candidatar-se a subsídios para cursos de
graduação e pós-graduação, além de serem estimulados
a participar de treinamentos e atividades que contribuam
com suas respectivas áreas de atuação.

forms and in the implementation of the “2 clicks” model on
courses and events. In just six months, 620 members have
completed the membership update.
Supporting all sectors and activities of the Institute,
the Ibracon works on four fronts: Security and Support;
Maintenance and Deployment; System Development; and
Innovation.

Administration and Finance
The administrative and financial structure existing at
Ibracon is of fundamental importance for the Institute to be
able to give its contribution to its associates and the market.
And in 2016 it was not different.
After the transition from the registered collection
adopted in 2015, the Institute changed to automatic alerts
sent to its associates to remind them about the due date of
each payment form, making its collection pro-active and
reducing the default rates.
For the calendar year 2016, Ibracon implemented
and adapted its Enterprise Resource Planning (ERP), to
comply with the change in the rule for mandatory filing
of the Digital Accounting and Tax Bookkeeping (ECD
and ECF) for immune and exempt companies. This is a
technological solution that aims to standardize the tax
and accounting information.
It was also a year of conclusion of the project
supported by the Inter-American Development Bank (IDB)
relating to the Program of Adoption and Enforcement
of the International Accounting and Independent
Auditing Standards, in which the Institute carried out its
accountability for the period, undergoing an audit and
complying with the contractual requirement, having been
approved by the IBD.

People Management
The segment that Ibracon represents is characterized by
its solid foundation on the ethical principles, transparency
and professionalism. This principle is reflected in its work
teams. The Institute values the committed employees, who
completely develop their activities, but the recognition goes
beyond professional merit. The entity seeks to provide a
healthy work environment, from relationships guided by
important people management guidelines.

Professional Development
Ibracon encourages the continued development of its
employees: Fifty-seven per cent of them have completed or
are enrolled in lato or stricto sensu MBA programs.
Upon alignment with previously established criteria,
the members of the work team may apply for grants for
undergraduate and graduate courses, in addition to being
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PERFIL DO COLABORADOR
EMPLOYEE PROFILE

Idade/Age

Gênero/Gender
70

80
70

60

(74%)

60

50

50

40

40

30

30

20

20

(26%)

10
0
Mulheres/Women

Homens/Men

Perfil das equipes
O quadro de colaboradores do Ibracon é integrado por
uma maioria de pessoas do sexo feminino (74%). No que
se refere à idade, 58% se encontram na faixa etária entre
30 e 40 anos. Os funcionários com idades entre 40 e 50
anos somam 15% do total, mesmo percentual daqueles
que têm entre 20 e 30 anos de idade. Acima dos 50 anos,
o percentual é de 12% dos colaboradores.

57% cursam ou já concluiram a pós-graduação

57% are enrolled or have already completed graduate studies

Manual de Integração
No início de 2016, ano em que completou 45 anos
de história, o Ibracon reestruturou seu Manual de
Integração, que define os procedimentos a serem
seguidos por todos os colaboradores. O objetivo é
uniformizar as normas de trabalho, alinhando-as aos
valores do Instituto e, assim, manter o alto nível de uma
equipe comprometida. Promovendo o fundamental
aperfeiçoamento de processos, o novo Manual de
Integração contribui para manter a sinergia entre as
equipes e se mostra como um importante pilar para
perpetuar o modelo Ibracon de atuação.

Auxílios
O Ibracon proporciona aos seus colaboradores a
possibilidade de adesão ao seguro de vida e acidentes
pessoais, assim como a participação no plano de saúde –
estendido a cônjuges e filhos dependentes.
O auxílio transporte é concedido a todos
aqueles que utilizam transporte público. E, para
quem cumpre jornada de trabalho superior a 6
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10
0

(58%)

(15%)
Entre 20-30
anos/
20-30

Entre 30-40
anos/
30-40

(15%)

(12%)

Entre 40-50
anos/

Acima de 50
anos/

40-50

Over 50

encouraged to participate in training and activities that
contribute to their respective areas.

Teams’ Profile
The employees of Ibracon are comprised by a majority of
females (74%). With regard to age, 58% are in the age range
between 30 and 40 years. Employees with ages between
40 and 50 are 15% of the total, same percentage of those
between 20 and 30 years old. Over 50 years, the percentage
is 12% of employees.

Integration Handbook
At the beginning of 2016, year in which it completed 45 years
of history, Ibracon has restructured its Integration Handbook,
which defines the procedures to be followed by all employees.
The goal is to standardize the work rules, aligning them with
the values of the Institute, and thus maintain the high level
of commitment in the team. Promoting the fundamental
processes improvement, the new Integration Handbook
contributes to maintain the synergy between the teams and
shows itself as an important pillar to perpetuate the Ibracon’s
operation model.

Benefits and allowances
Ibracon offers to its employees the opportunity to enroll in
the life and personal accident insurance, and participate in a
health plan - extended to spouses and dependent children.
The transportation allowance is granted to all those who
use public transport. And, for those who have a work day
longer than 6 hours a day, the meal allowance in an amount
aligned with market practices is guaranteed. In addition to
the maternity leave period in accordance with the Brazilian
standards, the employees are guaranteed, for twelve months
from the date of return to work, the nursery allowance.
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horas diárias, é garantido o abono refeição em
valor alinhado com as práticas do mercado. Além
do período de licença maternidade de acordo com
as normas brasileiras de trabalho, às funcionárias é
garantido, por doze meses, a contar do retorno ao
trabalho, o reembolso creche.
As normas de Segurança do Trabalho também
são observadas não apenas em estrito cumprimento
das leis, mas principalmente para garantir o bem-estar
de todos aqueles que circulam pelas instalações do
Ibracon. Para assegurar que todos estarão preparados
para emergências, periodicamente os colaboradores
realizam cursos sobre prevenção de acidentes e uso de
equipamentos de segurança.
Por fim, para garantir que o ambiente de
trabalho seja permeado pela integração de todos
os colaboradores, o Ibracon organiza e estimula
confraternizações internas, gerando motivação e
promovendo o bom relacionamento entre diferentes
áreas.

Firmas de Auditoria de Pequeno
e Médio Portes (FAPMP)
Como em todos os demais países, a economia do
Brasil se apoia principalmente nos pequenos e médios
negócios. Fortalecê-los deve ser a preocupação de
qualquer nação que deseja gerar oportunidades de
emprego e renda para a sociedade. Ciente disso,
o Ibracon atua, por meio da Diretoria de Firmas de
Auditoria de Pequeno e Médio Portes (FAPMP), no
sentido de fortalecer, capacitar e reduzir barreiras de
acesso ao mercado para as empresas inseridas nesse
segmento. Atenta às suas necessidades, a entidade
oferece amplo apoio para que essas firmas ampliem sua
participação no mercado.
Essa prerrogativa é colocada em prática não apenas
em treinamentos e publicações específicas para o perfil
das FAPMP, como também nos fóruns de discussão e
nos eventos realizados pelo Ibracon, a exemplo de sua
Conferência anual, cuja programação sempre comporta
tópicos que permitam aprimorar aspectos relacionados
à gestão corporativa, bem como um diversificado
temário técnico.
No segundo semestre de 2016, o Ibracon
disponibilizou aos seus associados os primeiros
módulos do Manual para Trabalhos de Auditoria
de Menor Complexidade, voltado principalmente
às FAPMP. Com o objetivo de contribuir ainda mais
com o processo de aprimoramento contínuo dessas
firmas, a publicação vem sendo desenvolvida
pelo Instituto, sob a coordenação do Grupo de

The Workplace Safety standards are also observed
not only in strict compliance with the laws, but mainly
to ensure the well-being of all those that circulate by
Ibracon’s facilities. To ensure that everyone is prepared for
emergencies, from time to time employees attend courses
on accident prevention and use of safety equipment.
Finally, to ensure that the work environment is
permeated by the integration of all employees, Ibracon
organizes and encourages internal social gatherings,
generating motivation and promoting the good
relationship between different areas.

Small and Medium-Sized
Auditing Firms (FAPMP)
As in all other countries, Brazil’s economy is based mainly on
small and medium businesses. Strengthen them should be the
concern of any nation that wants to generate employment
and income opportunities for the society. Aware of this,
Ibracon acts, through the Small and Medium-Sized Auditing
Firms (FAPMP) Board, in order to strengthen, empower and
reduce market access barriers for companies inserted into this
segment. Fighting for their interests, the entity provides broad
support for these firms to expand their market share.
This prerogative is put into practice not only in training
and publications specific to the FAPMP’s profile, but also
in Ibracon’s discussion forums and events, following the
example of its annual Conference, in which the schedule
always includes topics that will improve aspects related to
corporate management, as well as various technical subjects.
In the second half of 2016, Ibracon has made available
to its members the first modules of the Audit Work of Lesser
Complexity Manual, focused primarily on FAPMPs. With
the aim of further contribute to the process of continuous
improvement of these firms, the publication has been
developed by the Institute, under the coordination of the
FAPMP Working Group (WG). The Manual covers auditing’s
main steps and concepts, in accordance with the Brazilian
and international auditing standards currently in effect.

6th Conference on Accounting
and Independent Auditing
Held on June 13 and 14, the 6th Brazilian Conference on
Accounting and Independent Auditing, organized annually
by Ibracon, brought together 755 people, a growth of 15%
in relation to the audience from the previous conference.
Held at Theatro Net, in São Paulo, the event had the support
of the Federal Accounting Board (CFC) and the InterAmerican Development Bank (IDB) through the Multilateral
Investment Fund (MIF).
The opening was conducted by the president of
the National Board, Idésio Coelho, who highlighted the
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Trabalho (GT) FAPMP. O Manual aborda as principais
etapas e conceitos de auditoria, em consonância
às normas brasileiras e internacionais de auditoria
atualmente vigentes.

6ª Conferência Brasileira de Contabilidade
e Auditoria Independente
Realizada em 13 e 14 de junho, a 6ª Conferência
Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente,
organizada anualmente pelo Ibracon, reuniu 755
pessoas, um crescimento de 15% em relação ao público
da conferência anterior. Promovido no Theatro Net,
na capital paulista, o evento contou com o apoio do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) pelo Fundo
Multilateral de Investimentos (FUMIN).
A abertura foi feita pelo presidente da Diretoria
Nacional, Idésio Coelho, que destacou a importância
do trabalho dos auditores independentes no contexto
político e econômico do Brasil. Ele também ressaltou
o aniversário de 45 anos do Ibracon, celebrado
com diversas ações ao longo de 2016. Por sua vez,
o presidente do CFC, José Martonio Alves Coelho,
evidenciou os esforços e a sintonia das duas entidades
para realizar este importante evento. O presidente
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Leonardo
Pereira, participou da abertura de maneira remota e,
em seu discurso, destacou o protagonismo do Ibracon
e enalteceu a bem-sucedida parceria entre as duas
entidades.
A programação foi composta por temas
diversificados, apresentados e debatidos por membros
das diretorias do CFC, Associação Brasileira das
Companhias Abertas (Abrasca), Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), Instituto Brasileiro de Governança
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Idésio Coelho, presidente da Diretoria Nacional, na 6ª
Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria
Independente Idésio Coelho, president of the National

Board, at the 6th Brazilian Conference on Accounting and
Independent Auditing

importance of the independent auditors’ work in Brazil’s
political and economic context. He also highlighted
Ibracon’s 45th anniversary, celebrated with several actions
over the course of 2016. In turn, the CFC chairman, José
Martonio Alves Coelho, highlighted the efforts and the
harmony of the two entities to hold this important event.
The chairman of the Brazilian Securities and Exchange
Commission (CVM), Leonardo Pereira, attended the
opening remotely and, in his speech, highlighted Ibracon’s
role and commended the successful partnership between
the two entities.
The program was composed of various topics,
presented and discussed by members of the boards
of CFC, the Brazilian Association of Publicly-Traded
Companies (Abrasca), the Brazilian Securities and Exchange
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Corporativa (IBGC), Banco Central do Brasil (BCB),
Superintendência de Seguros Privados (Susep), Sindicato
das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas
no Estado de São Paulo (SesconSP), Associação das
Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo
(AesconSP), Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP),
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal
(ADPF), Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(COAF) e Ministério Público Federal (MPF).
Entre os palestrantes internacionais, participaram
membros da Federação Internacional dos Contadores
(IFAC), cuja sede está localizada nos Estados Unidos,
do Fórum Internacional de Reguladores de Auditoria
Independente (IFIAR), com sede na Holanda, do Conselho
de Relatórios Financeiros (FRC), e do Conselho de Normas
Internacionais de Contabilidade (IASB), ambos sediados
no Reino Unido.

6º Prêmio Transparência
Lançado oficialmente em 18 de julho, o Prêmio
Transparência de Jornalismo e Universitário do Ibracon
chegou à 6ª edição com novidades em seu regulamento.
Na categoria “Jornalismo”, a principal mudança
referiu-se ao processo de inscrições. Até a edição
anterior, os jornalistas inscreviam suas matérias, mas,
para este ano, ficou a cargo do Ibracon a pré-seleção
de matérias, de acordo com critérios previamente
definidos. Na categoria “Universitário”, uma das novidades
foi a extensão dos trabalhos acadêmicos que podiam
ser inscritos. Além das tradicionais monografias, o
Prêmio passou a receber artigos científicos – também
premiando, além do aluno, o professor orientador do
trabalho. Todas as mudanças tiveram como objetivo
principal a ampliação das oportunidades de participação
e da difusão de conhecimento.
Os vencedores serão divulgados em 2017 e receberão
como prêmio uma viagem de cinco dias a Londres. Na
capital inglesa, eles participam de fóruns internacionais
de Contabilidade e Auditoria Independente, visitam
entidades internacionais representativas da profissão e
realizam outros programas técnico-culturais. A premiação
tem apoio do IASB/IFRS e do FRC.

Commission (CVM), the Brazilian Institute of Corporate
Governance (IBGC), the Central Bank of Brazil (CBB),
the Superintendence of Private Insurances (SUSEP), the
Association of Accounting Service and Advisory, Expert
Witness, Information and Research Firms (SesconSP), the
Association of Accounting Service Firms of the State of São
Paulo (AesconSP), the Faculty of Economics, Administration
and Accounting of the University of São Paulo (FEA/USP),
the National Association of the Federal Police Chiefs (ADPF),
the Financial Activities Control Board (COAF), and the
Federal Prosecutor’s Office (MPF).
Among the international speakers, the conference
had the participation of the members of the International
Federation of Accountants (IFAC), with headquarters in the
United States, the International Forum of Independent Audit
Regulators (IFIAR), with headquarters in the Netherlands,
the Financial Reporting Board (FRC), and the International
Accounting Standards Board (IASB), both based in the
United Kingdom.
Officially launched on July 18, the Ibracon’s
Transparency Award in Journalism and the University
Transparency Award reached its 6th edition with news in
its regulation.
In the “Journalism” category 5, the main change
referred to the registration process. Until the previous
edition, journalists registered their articles, but, for this year,
Ibracon was in charge of the pre-selection of materials,
in accordance with previously established criteria. In the
category “University Transparency Award”, one of the
changes was the extension of academic papers that could
be registered. In addition to the traditional monographs, the
Award started to receive scientific articles - also awarding,
in addition to the student, the project’s mentor. All changes
had as its main objective the expansion of participation
opportunities and dissemination of knowledge.

Vencedores 2015
Os ganhadores da 5ª edição do Prêmio Transparência
viajaram para Londres no período de 26 a 30 de setembro
de 2016. O grupo foi integrado por Paulo Roberto Matos
de Carvalho, estudante da Universidade de Brasília
(UNB) e seu professor orientador, José Alves Dantas, e a

Vencedores do Prêmio Transparência e representantes
do Ibracon junto com o CEO do FRC, Stephen Haddrill

Transparency Award winners and Ibracon representatives
along with FRC CEO, Stephen Haddrill
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The winners will be announced in 2017 and will
receive as a prize a five days trip to London. In the English
capital, they will participate in international Accounting
and Independent Auditing forums, visit international
entities representing the profession and attend other
technical and cultural programs. The award is supported
by IASB/IFRS and FRC.

2015 Winners

20º Congresso Brasileiro de Contabilidade, organizado pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) 20th Brazilian Congress of Accounting, organized by the Federal
Accounting Board (CFC)

jornalista Daniela Rocha, repórter da Revista RI – além da
professora Ana Carolina Vasconcelos Colares, da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas),
orientadora do aluno vencedor da 4ª edição, que não
pôde viajar em 2015.
O grupo participou de reunião com dirigentes do
FRC, com a presença do CEO, Stephen Haddrill, Eles
também visitaram a sede do IASB/IFRS, comparecendo
aos eventos promovidos pela entidade: o World
Standard-setters Meeting (WSS); o International Forum
of Accounting Standard Setters (IFASS); e o Accounting
Standards Advisory Forum (ASAF).

20º Congresso Brasileiro de Contabilidade
Desde 2012, ano de realização da 19ª edição do
Congresso Brasileiro de Contabilidade (CBC), ocorreram
muitos avanços na profissão, com o fortalecimento do
processo de convergência das normas internacionais
de Contabilidade e Auditoria. Por isso mesmo, a
recente edição do mais importante evento brasileiro do
segmento foi um momento de grande expectativa.
Reunindo cerca de 8 mil profissionais de todo o
Brasil, o 20º CBC, organizado pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), teve início em 11 de setembro, em
Fortaleza (CE), com o lema “Contabilidade: Transparência
para o Controle Social”.
Além da presença de membros do Conselho de
Administração do Ibracon, da Diretoria Nacional e
das Seções Regionais, o Congresso contou com a
participação de Idésio Coelho, presidente da Diretoria
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The winners of the 5th edition of the Transparency Award
traveled to London from September 26 to 30, 2016. The
group was formed by Paulo Roberto Matos de Carvalho, a
student at the University of Brasilia (UNB) and his mentor
teacher, José Alves Pereira, and the journalist Daniela Rocha,
a reporter of Revista RI - in addition to the professor Ana
Carolina Vasconcelos Colares, from Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC), mentor of the student
winner of the 4th edition, who could not travel in 2015.
The group participated in a meeting with FRC leaders,
with the presence of the CEO, Stephen Haddrill, They also
visited the IASB/IFRS headquarters, attending the events
promoted by the entity: the World Standard-setters Meeting
(WSS); the International Forum of Accounting Standard
Setters (IFASS); and the Accounting Standards Advisory
Forum (ASAF).

20th Brazilian Congress of Accounting
Since 2012, the year of the 19th edition of the Brazilian
Congress of Accounting (CBC), there have been many
advances in the profession, with the strengthening of the
process of convergence of the international Accounting and
Auditing standards. For this reason, the recent edition of
the segment’s most important event in Brazil was a time of
great expectation.
Gathering around 8 thousand professionals from
all over Brazil, the 20th CBC, organized by the Federal
Accounting Board (CFC), occurred on September 11, in
Fortaleza (CE), with the motto “Accounting: Transparency for
Social Control”.
In addition to the presence of members of Ibracon’s
Board of Directors, the National Board and Regional
Branches, the Congress had the participation of Idésio
Coelho, president of the Ibracon’s National Board
coordinating the panel “The New Independent Auditor’s
Report”, which also counted with the presence of other
Ibracon members, and on the opening solemn table of
the event, alongside the CFC chairman, José Martonio
Alves Coelho. Were also part of the honor table the
chairmans of the 27 Regional Accounting Boards (CRCs),
the CFC directors, authorities representing the federal
and state public power, and entities of the national and
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Nacional do Ibracon na coordenação do painel “O
Novo Relatório do Auditor Independente”, que também
contou com a presença de outros membros do Ibracon,
e na mesa solene de abertura do evento, ao lado
do presidente do CFC, José Martonio Alves Coelho.
Também fizeram parte da mesa de honra os presidentes
dos 27 Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs),
os conselheiros do CFC, autoridades representantes
do poder público federal e dos estados, e entidades
da classe contábil nacional e internacional, bem como
a homenageada com a medalha Mérito Contábil
“João Lyra”, a contadora e presidente da Academia
Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon), Maria Clara
Cavalcante Bugarim.
Participantes do Grupo Latinoamericano de Emisores
de Normas de Información Financiera (Glenif) realizaram
durante o evento um fórum sobre a Convergência das
International Financial Reporting Standards (IFRS) na
América Latina. O tema: “Situación Actual de las NIIF en
América Latina - Situação Atual das IFRS na América Latina”
foi debatido por membros do Glenif, incluindo Eduardo
Pocetti, vice-presidente da entidade e presidente do
Conselho de Administração (CA) do Ibracon.
A programação técnica e cultural reuniu os
mais respeitados nomes da área contábil nacional e
internacional; pensadores e escritores; detentores da
medalha “João Lyra”; coordenadores, mestres e doutores
da área de contabilidade de importantes Instituições de
ensino superior; autores de trabalhos técnico-científicos;
lideranças da classe contábil brasileira; empresários e
estudantes. A participação do Ibracon no conteúdo
do evento também se deu na apresentação do painel
“Normas Brasileiras e Internacionais e a Contabilidade
para PME” e, adicionalmente, na coordenação do
workshop “Inovação, Tecnologia e Oportunidades
Digitais”.
O Ibracon também foi representando na Feira de
Negócios, que ocorreu paralelamente ao 20º CBC,
apresentando novidades e soluções para a classe
contábil. O Instituto levou para a exposição informações
institucionais, sobre atividades de Educação
Profissional Continuada, sobre o Prêmio Transparência
de Jornalismo e Universitário, sobre o processo de
associação, entre outros temas.

Os 45 anos do Ibracon
Fundado em 13 de dezembro de 1971, o Ibracon celebrou
os 45 anos de atividades em 2016 com um almoço
realizado em São Paulo. A comemoração reuniu a
diretoria do Instituto e representantes de entidades
contábeis e de firmas de Auditoria, ex-presidentes do

international accounting class, as well as the honored
with the Accounting Medal of Merit “João Lyra”, the
accountant and president of the Brazilian Academy of
Accounting Sciences (Abracicon), Maria Clara Cavalcante
Bugarim.
Participants of the Group of Latin American
Accounting Standard Setters (Glenif) held a forum during
the event about the Convergence of International Financial
Reporting Standards (IFRS) in Latin America. The theme:
“Situación Actual de las NIIF en América Latina - Current
situation of IFRS in Latin America” was discussed by Glenif
members, including Eduardo Pocetti, entity’s vice-president
and chairman of Ibracon’s Board of Directors.
The technical and cultural program gathered the
most nationally and internationally respected names in
the accounting area; thinkers and writers; holders of the
“João Lyra” medal; coordinators, teachers and doctors in
the accounting area of major higher education institutions;
authors of technical and scientific works; leaders of the
Brazilian accounting class; entrepreneurs and students.
Ibracon’s participation in the event’s content also took place
in the presentation of the panel “Brazilian and International
Standards and Accounting for SMES” and, additionally, in
coordinating the workshop “Innovation, Technology and
Digital Opportunities”.

O Ibracon na Feira de Negócios, que ocorreu
paralelamente ao 20º CBC Ibracon at the Business Fair,
which occurred in parallel with the 20th CBC

Ibracon was also represented in the Business Fair, which
occurred in parallel to the 20th CBC, presenting news and
solutions to the accounting class. The Institute brought
to the fair institutional information about activities of
Continued Professional Education, about the Transparency
Award in Journalism and the University Transparency
Award, about the association process, among other topics.

45 years of Ibracon
Founded on December 13, 1971, Ibracon celebrated 45
years of activity in 2016 with a lunch held at the restaurant
Rubayat, in São Paulo. The celebration was attended
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Instituto e profissionais que contribuíram para a exitosa
trajetória da entidade.
Ao alcançar quase meio século de atuação,
o Ibracon rememora sua trajetória de desafios e
conquistas, que ajudaram a construir a história do
segmento no Brasil e, hoje, influencia as discussões
conduzidas nos mais respeitados fóruns mundiais
de Contabilidade e Auditoria. Foi esta a mensagem
principal do discurso proferido pelo presidente do
Conselho de Administração da entidade, Eduardo
Pocetti, que enfatizou aspectos relevantes da trajetória
e ressaltou a importância das gestões anteriores,
que atuaram sempre com o objetivo de fortalecer a
Auditoria Independente, e difundir sua relevância sob
a ética e a transparência. Por sua vez, o presidente da
Diretoria Nacional, Idésio Coelho, agradeceu a todos
que contribuíram e seguem assim fazendo para que
o Ibracon tenha alcançado 45 anos de ininterrupto
trabalho pela categoria e pela sociedade brasileira.
Entre os presentes, estavam o presidente do CFC,
José Martonio Alves Coelho; o presidente da Fundação
Brasileira de Contabilidade (FBC), Juarez Domingues
Carneiro; os presidentes do SesconSP, Marcio Massao
Shimomoto, do CRCSP, Gildo Freire de Araujo, e do
Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do
Sul (CRCRS), Antonio Palácios; o vereador, José Police
Neto; os membros do Conselho de Administração;
os presidentes das Seções Regionais do Ibracon; os
membros da Diretoria Nacional e da 5ª Seção Regional
do Instituto, bem como seus ex-presidentes do
Conselho de Administração e da Diretoria Nacional,
entre outros convidados.
História – O Ibracon surgiu da junção de dois
institutos que congregavam contadores que trabalhavam
com auditoria independente: o Instituto dos Contadores
Públicos do Brasil (ICPB) e o Instituto Brasileiro de
Auditores Independentes (IBAI). As entidades se uniram
para fortalecer a estrutura representativa em benefício
da profissão, dando origem ao Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil (IAIB) – hoje, o Ibracon.
A entidade foi criada para auxiliar no processo de
reorganização do mercado de capitais após a quebra da
Bolsa, em 1970, quando a auditoria independente passou
a ser obrigatória para as empresas de capital aberto e
o primeiro conjunto de normas sobre demonstrações
contábeis foi escrito e adotado por meio da Circular
Nº 179 do Banco Central do Brasil. Ao longo das
décadas, o Ibracon presenciou momentos cruciais nas
história socioeconômica do País, sempre atuando pelo
fortalecimento da profissão no Brasil e das estruturas de
mercado, por meio de diversas frentes de ação.
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O Ibracon celebrou os 45 anos de atividades em 2016
com um almoço realizado em São Paulo Ibracon celebrated

45 years of activity in 2016 with a lunch held in São Paulo

by the directors of the Institute and representatives of
accounting entities and Auditing firms, former chairmans
of the Institute and professionals who have contributed to
the successful trajectory of the entity.
While achieving almost half a century, Ibracon recalls
its trajectory of challenges and achievements, which
helped to build the segment’s history in Brazil and, today,
influence the discussions conducted in the most respected
global Accounting and Auditing forums. This was the
main message of the speech delivered by the chairman
of the entity’s Board of Directors, Eduardo Pocetti, who
emphasized the relevant aspects of the trajectory and
highlighted the importance of previous administrations,
which always acted with the objective of strengthening
the Independent Audit, and spread its relevance under
ethics and transparency. In turn, the president of the
National Board, Idésio Coelho, thanked everyone who
contributed and continue doing so for the Ibracon to have
reached 45 years of uninterrupted work for the category
and for the Brazilian society.
Among those present were the chairman of CFC, José
Martonio Alves Coelho; the chairman of the Brazilian
Accounting Foundation (FBC), Juarez Domingues
Carneiro; the chairmans of SesconSP, Marcio Massao
Shimomoto, of CRCSP, Gildo Freire de Araujo, and the
Rio Grande do Sul Regional Accounting Board (CRCRS),
Antonio Palácios; the councillor, José Police Neto; the
members of the Board of Directors; the chairmans of
Ibracon’s Regional Branches; the members of the National
Board and of the Institute’s 5th Regional Branches, as well
as its former chaimans of the Board of Directors and the
National Board, among other guests.
History - Ibracon arose from the merger of two
institutes that gathered accountants who worked with
independent audit: the Institute of Public Accountants
of Brazil (ICPB) and the Brazilian Institute of Independent
Auditors (IBAI). The entities have merged to strengthen the
representative structure for the benefit of the profession,
giving rise to the Institute of Independent Auditors of Brazil
(IAIB) - today, Ibracon.
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Nomeações
Em abril, durante reunião na sede do CRCSP, Idésio
Coelho, presidente da Diretoria Nacional do Ibracon,
foi escolhido para liderar o Conselho Curador da
Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (FACPC). Com mandato para o biênio 20162018, ele terá sob sua responsabilidade as diretrizes
do órgão máximo de deliberação e orientação, que
é integrado também por presidentes de outras
cinco entidades-membro: Associação Brasileira das
Companhias Abertas (Abrasca), Associação dos
Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado
de Capitais (Apimec Nacional), BM&F Bovespa, CFC e
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras (Fipecafi).
Em 16 de novembro, em Brasília, Idésio Coelho foi
nomeado membro do Board da IFAC para um mandato
de três anos (2016-2019). Para o presidente do Instituto,
a indicação representa, ao mesmo tempo, uma honra
e uma grande responsabilidade, no sentido de cumprir
a missão de servir a profissão contábil em âmbito local
e global. A nomeação ocorreu durante a assembleia
anual do órgão, que foi realizada em Brasília. Na ocasião,
Guy Almeida Andrade, ex-presidente do Conselho
de Administração do Ibracon (2012-2014), foi também
nomeado membro do Comitê de Nomeações da
entidade para mandato de mesmo período.
SMPC – em setembro, a diretora de Firmas de
Auditoria de Pequeno e Médio Portes (FAPMP) do
Ibracon, Monica Foerster, foi escolhida para presidir o
Small and Medium Practices Committee (SMPC), da IFAC
a partir de janeiro de 2017. Com mandato de três anos, a
nova presidente irá desempenhar um papel fundamental
na liderança e representação da entidade em atividades
de suporte ao desenvolvimento e fortalecimento das
firmas desse segmento e de seus principais clientes, as
Pequenas e Médias Empresas (PME), mundialmente.
Fortalecendo a representação brasileira na IFAC,
Leonardo Silveira do Nascimento, representante do CFC está
no International Public Sector Accounting Standards Board
(IPSASB) e conta com Ayres Moura, associado ao Ibracon,
como assistente técnico; e Robert Juenemann é membro do
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).

The entity was created to assist in the process of capital
market reorganization after the stock market crash, in 1970,
when independent audit became mandatory for publiclytraded companies and the first set of standards on financial
statements was written and adopted through Central Bank
of Brazil’s Resolution No. 179. Over the decades, Ibracon
witnessed pivotal moments in the Country’s socioeconomic
history, always acting for the strengthening of the
profession in Brazil and of the market structures, through
several fronts of action.

Nomination
In April, during a meeting at the CRCSP headquarters,
Idésio Coelho, president of Ibracon’s National Board, was
chosen to command the Board of Trustees of the CPC
Support Foundation (FACPC). With a term for the 20162018 biennium, he will have under his responsibility the
guidelines of the supreme deliberation and guidance body,
which is formed also by chairmans of five other member
entities: Association of Publicly Traded Companies (Abrasca),
Association of Capital Market Investment Analysts and
Professionals (Apimec Nacional), BM&F Bovespa, CFC and
Institute for Accounting, Actuarial and Financial Research
Foundation (Fipecafi).
On November 16, in Brasilia, Idésio Coelho was
nominated as a member of the IFAC Board for a term of
three years (2016-2019). For the chairman of the Institute,
the nomination represents, at the same time, an honor and
a great responsibility, in the sense to fulfill the mission of
serving the accounting profession in the local and global
scenario. The nomination occurred during the body’s
annual council meeting, which was held in Brasilia. On
that meeting, Guy Almeida Andrade, former chairman of
Ibracon’s Board of Directors (2012-2014), was also nominated
as a member of the Nominating Committee of the entity for
a same term.
SMPC – In September, the director of Ibracon’s Small
and Medium-Sized Auditing Firms (FAPMP), Monica Foerster,
was chosen to preside over IFAC’s Small and Medium
Practices Committee (Smpc), from January 2017. With a term
of three years, the new president will play a fundamental
role in leadership and representation of the entity in
supporting activities to the development and strengthening
of the firms in this segment and of its major clients, the
Small and Medium-Sized Entities (SMES), worldwide.
Strengthening the Brazilian representation in IFAC,
Leonardo Silveira do Nascimento, CFC representative, is on
the International Public Sector Accounting Standards Board
(IPSASB) and counts with Ayres Moura, Ibracon member, as
technical assistant; and Robert Juenemann is a member of the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).
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ano de 2016 foi um período de intensa atividade
no que se refere às ações de relacionamento
com todos os organismos que, de maneira
direta ou indireta, representam cada um dos campos
de atuação do Auditor Independente. Além da forte
intensificação da agenda de reuniões entre o Ibracon e
os órgãos reguladores, durante todo o ano o Instituto
registrou participação nas atividades realizadas pelas
demais entidades e agentes que afetam a profissão,
incluindo os representantes do poder público, em todas
as suas esferas.
Com a proposta de alinhar a atuação e alcançar
objetivos comuns a todos, este trabalho representa mais
um passo na direção de reduzir lacunas e ampliar cada
vez mais o diálogo e a interação com as organizações
nacionais e internacionais. O Ibracon está ciente da
importância da inserção do Brasil nos fóruns mundiais de
discussões que venham a afetar o mundo dos negócios e
a profissão que representa.

Regulação do mercado
Um dos principais focos das reuniões realizadas, ao
longo de 2016, com os órgãos reguladores da profissão
e do mercado, foi a apresentação do trabalho realizado
pelo Ibracon e o anúncio da intenção de manter, daqui
para diante, uma agenda comum, a fim de debater
questões que afetem o exercício da profissão e alinhar
as propostas de atuação.
Em 25 de maio, o Ibracon recebeu em sua sede, na
capital paulista, representantes da diretoria executiva do
Comitê de Aquisições e Fusões (CAF), entidade de caráter
privado, que atua na autorregulação do mercado de
capitais brasileiro. No encontro, o CAF apresentou seus
princípios fundamentais, visando à atuação conjunta em
frentes de interesse das duas entidades.
Depois de se reunir em São Paulo, com o presidente
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Leonardo
Pereira, em 28 de abril, os representantes do Instituto
participaram de um encontro em 25 de agosto, desta vez
na sede da autarquia, no Rio de Janeiro. Foram debatidos
temas vinculados ao exercício da atividade de Auditoria
Independente no âmbito do mercado de valores
mobiliários, a exemplo do Novo Relatório do Auditor
Independente. Outra reunião com a presidência da CVM
ocorreu em 26 de setembro, para tratar de assuntos
de interesse da profissão e do mercado regulado pela
autarquia. Em 13 de outubro, a pauta da reunião entre
Ibracon e CVM foi tratada pelo superintendente de
normas contábeis e de auditoria do órgão regulador.
Encerrando o ano, em 7 de dezembro, o Ibracon
participou da solenidade em comemoração de 40 anos
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016 was a period of intense activity as regards
relationship actions with all agencies which, directly
or indirectly, represent each of the Independent Auditor’s
fields of activity. In addition to the strong intensification
of the meetings schedule between Ibracon and the
regulatory agencies, throughout the year the Institute
participated in activities developed by other entities and
agents that affect the profession, including public power
representatives, in all its spheres.
With the proposal to align the performance and
achieve goals that are common to all, this work represents
a further step toward reducing gaps and increasingly
expanding the dialog and interaction with national
and international organizations. Ibracon is aware of the
importance of including Brazil in the global forums of
discussions that will affect the business world and the
profession it represents.

Market regulation
One of the main subjects of the meetings held throughout
2016 with the profession and the market regulatory
agencies was the presentation of the Ibracon’s work and the
announcement of the intention to maintain, from now on,
a common agenda, in order to discuss issues that affect the
performance of the profession and to align the proposals
for action.
On May 25, Ibracon received at its headquarters in
São Paulo representatives of the executive board of the
Mergers and Acquisitions Committee (CAF), a private entity
that operates in the autoregulation of the Brazilian capital
market. At the meeting, CAF presented its fundamental
principles, aiming at the joint action in subjects of interest
to both entities.
After meeting in São Paulo with the chairman of the
Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM),
Leonardo Pereira, on April 28, the representatives of the Institute
participated in a meeting on August 25, this time at the
entity’s headquarters, in Rio de Janeiro. Issues related to the
performance of the Independent Audit activity on the securities
market were discussed, for example the new Independent
Auditor’s Report. Another meeting with the CVM’s chairman
occurred on September 26, to discuss matters of interest to
the profession and of the market regulated by the entity. On
October 13, the meeting agenda between Ibracon and CVM
was handled by the accounting and auditing standards
superintendent of the regulatory agency. Ending the year, on
December 7, Ibracon attended a solemnity in celebration of 40
years of creation of CVM, when the book “O Livro CVM - 1976
a 2016”. In addition, the Institute held a last meeting with the
chairman Leonardo Pereira and the director Pablo Rentería, on
December 27, at the headquarters of the agency.
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da criação daquele órgão, quando foi lançado o livro
“O Livro CVM - 1976 a 2016”. Além disso, o Instituto realizou
uma última reunião de trabalho, com o presidente
Leonardo Pereira e o diretor Pablo Rentería, no dia 27, na
sede do órgão.
Também na capital fluminense, em agosto, a diretoria
do Ibracon e o coordenador do Grupo de Trabalho (GT)
Seguradoras, mantido pelo Instituto, participaram de
uma audiência com o novo titular da Superintendência
de Seguros Privados (Susep), Joaquim Mendanha Ataídes.
Além de uma apresentação para melhor entendimento
da missão, projetos e atividades conduzidas pelo Ibracon,
os participantes abordaram assuntos de interesse da
profissão e reafirmaram a relevância de uma agenda
permanente de reuniões. Esta também foi a pauta
debatida com outra autarquia federal, o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), em reunião
realizada a 23 de setembro, com o procurador-chefe,
Victor Santos Rufino, na sede do órgão, em Brasília. Nova
reunião com o CADE ocorreu em 11 de novembro.
A estada na capital federal também oportunizou
uma audiência com Sidnei Correa Marques, diretor
de Organização do Sistema Financeiro e Controle de
Operações do Crédito Rural (Diorf), do Banco Central
do Brasil (BCB). O objetivo foi destacar a importância
do estreito relacionamento com os órgãos reguladores
para o benefício da profissão, do mercado, e
consequentemente, da sociedade.
Uma reunião com a Câmara Consultiva de Mercado
de Governança de Estatais da BM&FBovespa deu início
à agenda do Ibracon em outubro. O foco da reunião
concentrou-se nos temas legais relacionados às estatais,
o que incluiu uma apresentação de Fernando Soares,
titular da Secretaria de Coordenação e Governança
das Empresas Estatais (SEST). Criada em julho de 2015, a
Câmara atua no âmbito do programa de aprimoramento
de governança corporativa de companhias estatais,
sendo composta por um máximo de 20 membros de
entidades, entre elas o Ibracon. Em 8 de dezembro, as
entidades voltaram a se reunir.
Em 23 de novembro, o Ibracon recebeu Alvir
Alberto Hoffmann, vice-presidente executivo da
Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em sua sede.
O encontro tratou do desenvolvimento de projetos
em conjunto para o fortalecimento da profissão, em
particular, para os auditores independentes que atuam
em instituições financeiras.

Defesa e valorização da profissão
O Ibracon participou de várias reuniões com entidades
representativas da profissão de Contabilidade e Auditoria

Also in the city of Rio de Janeiro, in August, the Ibracon’s
board of directors and the coordinator of the Working
Group (WG) Insurers, maintained by the Institute, attended
a hearing with the new incumbent of the Superintendence
of Private Insurances (SUSEP), Joaquim Mendanha Ataídes.
In addition to a presentation for better understanding of
the mission, projects and activities conducted by Ibracon,
the participants discussed issues of interest to the profession
and reaffirmed the importance of a permanent meeting
agenda. This was also the topic discussed with another
federal agency, the Administrative Council of Economic
Defense (CADE), at a meeting held on September 23,
with the attorney-in-chief, Victor Santos Rufino, at the
headquarters of the body, in Brasilia. A new meeting with
CADE took place on November 11.
The stay in the federal capital also brought the
opportunity for a hearing with Sydnei Correa Marques,
director of Financial System Organization and Control
of Rural Credit Operations (Diorf), of the Central Bank
of Brazil (BCB). The objective was to highlight the
importance of a close relationship with regulatory
agencies for the benefit of the profession, the market
and, consequently, of society.
A meeting with the BM&FBovespa’s Advisory Board
on State-Owned Companies Governance initiated the
Ibracon’s agenda in October. The focus of the meeting was
on legal issues related to state-owned companies, which
included a keynote from Fernando Soares, professor of the
State-Owned Companies Coordination and Governance
Secretariat (SEST). Created in July 2015, the Chamber
operates under the program of improvement of corporate
governance of state-owned companies, being composed
of a maximum of 20 members from entities, among them
Ibracon. On December 8, the entities met again.
On November 23, Ibracon received Alvir Alberto
Hoffmann, executive vice-president of the Brazilian
Federation of Banks (FEBRABAN) at its headquarters.
The meeting dealt with the development of joint projects
for the strengthening of the profession, in particular, for
Independent Auditors who work in financial institutions.

Protection and appreciation
for the profession
Ibracon participated in several meetings with entities
that represent the Independent Accounting and Auditing
profession, in addition to being present in several events,
thus emphasizing the strengthening of relations between
different players. These opportunities are fundamental
to help accounting professionals and organizations to
overcome the challenges and seek, together, solutions to
increase ever more the profession’s value.
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Independente, além de estar presente em diferentes
eventos, assim priorizando o fortalecimento das
relações entre distintos atores. Estas oportunidades são
fundamentais para auxiliar profissionais e organizações
contábeis a superarem os desafios e buscarem, juntas,
soluções para valorizar cada vez mais a profissão.
O primeiro compromisso da agenda 2016 ocorreu
em 19 de fevereiro, quando o Ibracon tomou parte na
solenidade em comemoração ao 67º aniversário do
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações
e Pesquisas no Estado de São Paulo (SesconSP) e
da Associação das Empresas de Serviços Contábeis
do Estado de São Paulo (AesconSP). O evento, que
aconteceu em São Paulo, marcou a posse do novo
presidente da entidade, Marcio Shimomoto. O Instituto
também prestigiou a inauguração da nova sede
Regional Sul do SesconSP, em 5 de agosto.
Ainda em agosto, no dia 23, o SesconSP realizou a
reunião plenária do Fórum Permanente em Defesa do
Empreendedor, na qual foi discutido o Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) para as Sociedades
Uniprofissionais. O Fórum é constituído por 67 entidades
empresariais e profissionais, e tem como objetivo o
combate à elevação da carga tributária.
Em 22 de setembro, o Ibracon também prestigiou
a solenidade de descerramento da foto do presidente
das entidades na gestão 2013-2015, Sérgio Approbato
Machado Júnior, na galeria dos ex-presidentes do
SesconSP/AesconSP. Outro evento relevante do Sindicato
foi a 68ª formatura da Ação Desenhando o Futuro, em 8

Reunião entre representantes da profissão contábil Meeting with members of
accounting profession

de novembro. Nessa edição, 150 adolescentes receberam
diploma de conclusão dos cursos oferecidos pelo Sescon
Solidário, programa que garante capacitação profissional
gratuita, em parceria com instituições de ensino.
Em março, o Ibracon prestigiou a cerimônia de posse
das diretorias do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) e de três Conselhos Regionais de Contabilidade
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Comemoração ao 67º aniversário do SesconSP/
AesconSP Solemnity to commemorate the 67th
anniversary of SesconSP/AesconSP

The first 2016 agenda’s commitment occurred on
February 19, when Ibracon took part in the solemnity to
commemorate the 67th anniversary of the Association
of Accounting Service and Advisory, Expert Witness,
Information and Research Firms (SesconSP) and the
Association of Accounting Service Firms of the State of São
Paulo (AesconSP). The event, which took place in São Paulo,
marked the taking office of the entity’s new chairman,
Marcio Shimomoto.
The Institute also attended the inauguration of SesconSP’s
new South Regional Office, on August 5.
Also in August, on the 23rd, SesconSP held the
plenary session of the Permanent Forum in Defense
of the Entrepreneur, in which the Tax on Services of
Any Kind (ISSQN) for Uniprofessional Companies was
discussed. The Forum is made up of 67 business and
professional entities, and has as its objective the fight
against raising the tax burden.
On September 22, Ibracon also attended the unveiling
solemnity of the photo of the chairman of the Entities in
the 2013-2015 Management, Sérgio Approbato Machado
Junior, at the gallery of the former chairmen’s of SesconSP/
AesconSP. Another relevant event of the Association was
the 68th graduation of the Designing the Future Action,
on November 8. In this edition, 150 adolescents received
a diploma for completing the courses offered by Sescon
Solidário, a program that ensures professional training free
of charge, in partnership with educational institutions.
In March, Ibracon attended the taking office ceremony
of directors of the Federal Accounting Board (CFC) and
three Regional Accounting Boards (CRCs). The new board
of the entity that nationally represents accountants was
officially presented on the 16th, in Brasilia, being chaired
by José Martonio Alves Coelho. The three Regional Boards
where directors took office were: Rio de Janeiro on the 11th,
with the re-election of the chairman Vitória Maria da Silva;
Minas Gerais, on the same date, with the taking office of the
chairmain Paulo Marques Noé; and São Paulo, on the 18th,
with the taking office of chairmain Gildo Freire de Araújo.
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(CRC). A nova diretoria da entidade que representa
nacionalmente os contabilistas foi apresentada
oficialmente no dia 16, em Brasília, sendo presidida por
José Martonio Alves Coelho. Os três Conselhos Regionais
que deram posse às suas diretorias foram: o do Rio de
Janeiro, no dia 11, com a reeleição da presidente Vitória
Maria da Silva; o de Minas Gerais, na mesma data, com a
condução ao cargo do presidente Rogério Marques Noé;
e o de São Paulo, dia 18, com a posse do presidente Gildo
Freire de Araújo.
Dois meses mais tarde, em 18 de maio, o Instituto
deu início a sua agenda anual de reuniões com o CFC,
quando os representantes do Instituto participaram
de uma audiência com o presidente do órgão, José
Martonio Alves Coelho, em Brasília. A pauta abordou
diversos assuntos de interesse da profissão, bem como
a sugestão de inclusão de uma palestra sobre o Novo
Relatório do Auditor na programação do 20º Congresso
Brasileiro de Contabilidade (CBC), realizado no segundo
semestre de 2016.
Em 17 de agosto, o Ibracon foi um dos participantes
da reunião promovida pelo CFC com os brasileiros
Amaro Gomes, membro do Conselho de Normas
Internacionais de Contabilidade (IASB), e Maria Helena
Santana, curadora da Fundação IFRS (International
Financial Reporting Standards Foundation). O objetivo
central do encontro foi discutir a sustentabilidade do
modelo brasileiro de adoção das normas IFRS, que vem
sendo facilitada, há dez anos, por meio do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), entidade da qual o
Ibracon e o CFC fazem parte. Os representantes fizeram
um panorama positivo da adoção do padrão IFRS pelo
Brasil e do trabalho que vem sendo realizado pelo CPC.
Em 19 de outubro, o Ibracon participou da assinatura
de acordo de Cooperação entre o CFC e o Observatório
Social do Brasil (OSB) e o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil (CFOAB). A intenção é oferecer
acompanhamento técnico aos Observatórios Sociais
(OS) já existentes e incentivar a criação de outros. Os OS
fomentam a participação do cidadão na fiscalização do
uso dos recursos públicos a partir de uma metodologia
de monitoramento de compras públicas nos municípios.
Além de prestigiar as posses dos novos presidentes,
os Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs) também
fizeram parte da agenda do Ibracon, começando pela
reunião de 21 de março, com Gildo Freire de Araújo.
Além da discussão sobre assuntos de interesse comum,
o encontro reafirmou o compromisso do Instituto de
contribuir com o trabalho de fortalecimento da profissão
contábil. As duas entidades voltaram a se reunir em 24 de
maio, quando a pauta abordou o cenário atual da área

Ibracon participa de reunião no CFC com membros
do IASB e da Fundação IFRS Ibracon participates in CFC

meeting with members of IASB and IFRS Foundation

Two months later, on May 18, the Institute has
started its annual meetings agenda with CFC, when the
Institute’s representatives participated in a hearing with
the chairmain of the entity, José Martonio Alves Coelho,
in Brasilia. The agenda addressed several issues of interest
to the profession, as well as the suggestion of inclusion of
a lecture about the New Auditor’s Report on the schedule
of the 20th Brazilian Congress of Accounting (CBC), held in
the second half of 2016.
On August 17, Ibracon was one of the participants
of the meeting promoted by CFC with the Brazilians
Amaro Gomes, a member of the International Accounting
Standards Board (IASB), and Maria Helena Santana, trustee
of the IFRS (International Financial Reporting Standards)
Foundation. The main objective of the meeting was to
discuss the sustainability of the Brazilian model of IFRS
standards adoption, which is being facilitated, for ten years,
through the Accounting Pronouncements Committee
(CPC), an entity of which Ibracon and CFC are part. The
representatives have given a positive picture of the adoption
of the IFRS standard by Brazil and of the work that is being
done by CPC.
On October 19, Ibracon attended the signing ceremony
of the Cooperation agreement between the CFC and the
Social Observatory of Brazil (OSB) and the Federal Board
of the Brazilian Bar Association (CFOAB). The intention is
to provide technical support to Social Observatories (OS)
that already exist and encourage the creation of others.
OSs foster citizen participation in monitoring the use of
public resources from a monitoring methodology of public
procurement in the municipalities.
In addition to attend the taking office of the new
chairmans, Regional Accounting Boards (CRCs) were
also part of Ibracon’s agenda, starting with the March 21
meeting, with Gildo Freire de Araújo. In addition to the
discussion of matters of common interest, the meeting
reaffirmed the commitment of the Institute to contribute
to the work of strengthening the accounting profession.
The two entities met again on May 24, when the agenda
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Ibracon participou da assinatura de acordo de Cooperação entre o CFC e
o Observatório Social do Brasil (OSB) e o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (CFOAB) Ibracon attended the signing ceremony of the

Cooperation agreement between the CFC and the Social Observatory of Brazil (OSB)
and the Federal Board of the Brazilian Bar Association (CFOAB)

de Auditoria e os desafios enfrentados pelas firmas. Em
12 de dezembro, o Ibracon prestigiou a celebração dos 70
anos de instalação do CRCSP, que aconteceu na sede da
entidade.
O Instituto também se reuniu com o CRCRJ, em 26
de setembro, quando apresentou aos dirigentes daquela
entidade o trabalho que desenvolve e destacou as ações
no âmbito da Educação Continuada.
A Federação Nacional das Empresas de Serviços
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias,
Informações e Pesquisas (Fenacon) foi outra entidade à
qual o Ibracon esteve alinhada, durante o Lançamento da
4ª edição da Agenda Política e Legislativa, em 19 de maio,
no Congresso Nacional, em Brasília. Na ocasião, foram
apresentadas mais de 160 propostas e um aplicativo
para smartphone, que permite acompanhar os projetos
de interesse da profissão que se encontram na pauta do
Congresso Nacional.
Em 22 de junho, representantes do Instituto
prestigiaram a posse da nova diretoria da Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais (Anbima). O órgão será presidido por
Robert van Dijk até 2018. Em 19 de julho, o Instituto
celebrou, na sede do CRCSP, os 97 anos do Sindicato
dos Contabilistas de São Paulo (Sindcont SP), em evento
do qual participaram lideranças da classe contábil e
representantes do poder público.
Em 30 de agosto, o Ibracon se reuniu com os
representantes do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), para dar início à revisão do Guia
de Orientação para os Comitês de Auditoria daquela
entidade, que está voltado ao desenvolvimento das
melhores práticas de governança corporativa. A revisão
visa à atender plenamente as demandas dos membros
de Comitês de Governança Corporativa e as de Auditores
Independentes. Trata-se de um importante marco para o
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approached the current scenario in the Auditing area
and the challenges faced by the firms. On December 12,
Ibracon attended the 70 years anniversary of the CRCSP
establishment, which happened at the headquarters of the
entity.
The Institute also met with CRCRJ, on September 26,
when it presented the work that it develops to the leaders
of that entity and highlighted the actions within the
framework of Continued Education.
The National Federation of Accounting Service and
Advisory, Expert Witness, Information and Research Firms
(Fenacon) was another entity to which Ibracon was aligned
during the Release of the 4th edition of the Political and
Legislative Agenda on May 19, at the National Congress
in Brasilia. At the time, more than 160 proposals were
presented, in addition to a smartphone application, which
allows you to track the projects of interest to the profession
that are in the National Congress’ agenda.
On June 22, the Institute’s representatives attended the
taking office ceremony of the new board of the Brazilian
Association of Capital and Financial Market Entities
(Anbima). The entity will be chaired by Robert van Dijk until
2018. On July 19, the Institute celebrated, at the CRCSP’s
headquarters, the 97th anniversary of the Association
of Accountants of São Paulo (Sindcont SP), in an event
attended by leaders of the accounting class and public
power representatives.
On August 30, Ibracon met with representatives of
the Brazilian Institute of Corporate Governance (IBGC), to
initiate the revision of the Guidance for Audit Committees
of that entity, which is directed to the development of the
best corporate governance practices. The revision aims
to fully meet the demands of the members of Corporate
Governance and Independent Auditors Committees. It is an
important milestone for the market, because it will present,
analytically and in a practical manner, the responsibilities,
assignments and the jurisdiction of Committees.
On October 24, Ibracon attended the delivery ceremony
of the 20th Transparency Award, sponsored by the National
Association of Finance Executives (Anefac), in partnership
with the Institute of Accounting Research (Fipecafi) and
Serasa Experian. With the theme “20 years of Transparency
- Commitment of the Company”, the initiative is aimed to
highlight the companies that demonstrate clarity in the
disclosure of their financial statements and, in this edition,
highlighted 25 companies.
In the following month, another prestigious event by
the Institute was the 18th Award from Abrasca - Annual
Report, competition in which the Ibracon integrates
the evaluation committee. Organized by the Brazilian
Association of Publicly Traded Companies (Abrasca),
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mercado, porquanto apresentará, de maneira analítica e
prática, as responsabilidades, atribuições e o campo de
atuação dos Comitês.
Em 24 de outubro, o Ibracon prestigiou a
cerimônia de entrega do 20º Troféu Transparência,
promovido pela Associação Nacional dos Executivos
de Finanças (Anefac), em parceria com a Fundação
Instituto de Pesquisas Contábeis (Fipecafi) e a Serasa
Experian. Com o tema “20 anos de Transparência –
Compromisso da Empresa”, a iniciativa é voltada a
distinguir as empresas que demonstram clareza na
divulgação de suas demonstrações contábeis e, nesta
edição, distinguiu 25 empresas.
No mês seguinte, outra evento prestigiado pelo
Instituto foi o 18º Prêmio da Abrasca - Relatório Anual,
concurso do qual o Ibracon integra o comitê avaliador.
Organizada pela Associação Brasileira das Companhias
Abertas (Abrasca), a premiação tem como objetivo
incentivar o aprimoramento na elaboração de relatórios
com maior clareza, transparência, qualidade e quantidade
de informações e caráter inovador, tanto na apresentação
expositiva quanto no projeto gráfico.
Ainda em novembro, o Instituto participou do XXXII
Encontro Nacional dos Contadores do Setor de Energia
Elétrica (Enconsel), em Florianópolis (SC). Estiveram
reunidos os profissionais da Contabilidade que atuam
em empresas do ramo elétrico no evento realizado
pela Associação Brasileira dos Contadores do Setor de
Energia Elétrica (Abraconee).

Homenagens aos profissionais
O Ibracon foi presença constante nas homenagens
prestadas, em 2016, pelos órgãos que representam o
poder público municipal, estadual e federal, e algumas
dessas ocasiões ocorreram em abril, quando celebra-se,
no dia 25, o Dia do Profissional da Contabilidade.
A Câmara Municipal de São Paulo escolheu o dia 11 para
prestar sua homenagem, em sessão solene presidida
pela vereadora e vice-presidente da Câmara Edir Sales,
que homenageou os representantes das entidades
contábeis, com uma placa alusiva à data. O Ibracon
Nacional e a 5ª Seção Regional foram homenageados
com o mérito.
A comemoração da data neste ano foi especial,
pois marcou também os 70 anos da instituição oficial
da profissão contábil, por meio da Lei nº 9.295, de 27
de maio de 1946, e da criação do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e seus Regionais (CRCs). Para celebrar
esta marca histórica, o Sindicato dos Contabilistas de
São Paulo (SindcontSP) promoveu um evento em sua
sede, em 25 de abril, que contou com a presença do

the award aims to encourage the improvement in the
preparation of reports with greater clarity, transparency,
quality and quantity of information and in an innovative
manner, both in the presentation and in graphic design.
Also in November, the Institute participated in the
31th National Meeting of Accountants of the Electric
Energy Sector (Enconsel), in Florianópolis (SC). The
meeting was attended by the Accounting professionals
who work for companies in the electrical field in an event
held by the Brazilian Association of Accountants of the
Electric Energy Sector (ABRACONEE).

Tributes to professionals
Ibracon was a constant presence in the tributes made,
in 2016, by bodies representing the municipal, state and
federal public power, and some of these occasions occurred
in April, when it is celebrated on the 25th, the Professional

Homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)
pelo Dia do Profissional da Contabilidade Tribute held by the Legislative
Assembly of the State of São Paulo (Alesp) for the Professional Accountant Day

Accountant Day. The Municipal Chamber of São Paulo has
chosen the 11th to honor, in a solemn session chaired by
councilor and Chamber’s vice-chairmain Edir Sales, who
honored the representatives of accounting entities, with
a commemorative plaque allusive to the date. Ibracon
Nacional and the 5th Regional Branch were honored with
the merit.
The date’s celebration this year was special, because
it also marked the 70th anniversary of the official
establishment of the accounting profession, by means of
Law No 9,295, dated May 27,1946, and the creation of the
Federal Accounting Board (CFC) and its Regional Offices
(CRCs). To celebrate this historical milestone, Association of
Accountants of São Paulo (Sindcont SP) has promoted an
event at its headquarters on April 25, which counted with
the presence of Ibracon and Accounting professionals from
the State, representatives from various accounting entities,
authorities and parliamentarians.
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Ibracon e de profissionais da Contabilidade de todo o
Estado, representantes de diversas entidades contábeis,
autoridades e parlamentares.
Outra importante homenagem pela data foi realizada
pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
(Alesp), por requerimento do Deputado Estadual Itamar
Borges, em 2 de maio. O Ibracon Nacional e 5ª Seção
Regional estavam entre as entidades que foram laureadas
durante a sessão solene, com uma placa alusiva à data.

Posse do presidente do TSE
Em 13 de maio, o Ibracon participou da solenidade de
posse do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
ministro Gilmar Mendes. A cerimonia aconteceu no
plenário do TSE, em Brasília.

Eventos voltados à mulher contabilista
A diretoria de FAPMP do Ibracon Nacional também
participou de eventos voltados à valorização da mulher
contabilista. Um deles foi o “1º Simpósio Genera –
Mulheres: Escolhas e Carreira”, realizado de 16 e 20 de
maio, na Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade (FEA) da Universidade da São Paulo (USP).
Em outubro, o Instituto participou da palestra “Sem medo
do câncer de mama”, parte da programação de atividades
da campanha Outubro Rosa. Organizado pelo Sindicato
das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas
no Estado de São Paulo (SesconSP) e Associação das
Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo
(AesconSP), por meio do Sescon Solidário, o evento teve
objetivo de conscientizar sobre a detecção precoce e
estimular a participação da população no controle do
câncer de mama. Finalmente, em novembro, o Ibracon
foi representado no Encontro da Mulher Contabilista do
Estado de São Paulo, realizado pelo Conselho Regional
de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP). Com
o tema “Fortalecendo Laços”, a proposta foi colocar a
mulher profissional da Contabilidade no centro da luta
pela igualdade de gêneros, promovendo o crescimento
da presença feminina na profissão.

Assembleia Anual da IFAC
Fortalecendo cada vez mais sua presença em fóruns
internacionais de regulação e defesa da profissão, o
Ibracon destaca, em 2016, o apoio à realização do IFAC
Council Meeting. Realizado entre os dias 16 e 18 de
novembro, pela primeira vez em um país da América
Latina, este é o principal evento institucional da entidade.
Com a presença de 170 entidades-membro da
IFAC, o evento ocorreu em Brasília, e contou com o
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Another important tribute for the date was held by
the Legislative Assembly of the State of São Paulo (Alesp),
at the request of the State Deputy Itamar Borges, on May
2. Ibracon Nacional and the 5th Regional Branch were
among those who were honored during the solemn session,
with a commemorative plaque allusive to the date.

Taking office of the TSE chairman
On May 13, the Ibracon attended to the ceremony of the
chairman of the Superior Electoral Court (TSE), justice
Gilmar Mendes. The ceremony took place at the TSE
plenary, in Brasilia.

Events aimed at accountant women
The FAPMP board of Ibracon Nacional has also
participated in events aimed at the appreciation of
accountant women. One of them was the “1st Genera
Symposium - Women: Choices and Career”, held on
May 16 and 20, at the Faculty of Economics, Business
Administration and Accounting (FEA) of the University
of São Paulo (USP). In October, the Institute participated
in the lecture “Without fear of breast cancer”, part of the
program of activities of the Campaign Pink October.
Organized by the Association of Accounting Service and
Advisory, Expert Witness, Information and Research Firms
(SesconSP) and the Association of Accounting Service
Firms of the State of São Paulo (AesconSP), through Sescon
Solidário, the event was aimed at raising awareness
about early detection and stimulating the participation
of the population in breast cancer control. Finally, in
November, Ibracon was represented at the Accountant
Woman Meeting in the State of São Paulo, carried out
by the Regional Accounting Board of the State of São
Paulo (CRCSP). With the theme “Strengthening Bonds”, the
proposal was to put the professional accountant woman
at the center of the struggle for equality, promoting the
growth of female presence in the profession.

IFAC Council Meeting
Strengthening even more its presence in international
forums for regulation and defense of the profession, Ibracon
highlights, in 2016, the support for the IFAC Board Meeting.
Held from November 16 to 18, for the first time in a Latin
American country, this is the main event of the entity.
With the presence of 170 IFAC’s member entities, the
event took place in Brasilia, and counted with the support
of CFC, Ibracon and the Brazilian Foundation of Accounting
(FBC). For the president of Ibracon’s national board, Idésio
Coelho, the fact that Brazil is hosting the IFAC annual
meeting demonstrates the relevance of our country in the
international Accounting and Auditing scenario.
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Assembleia Anual da IFAC IFAC Council Meeting

apoio do CFC, do Ibracon e da Fundação Brasileira
de Contabilidade (FBC). Para o presidente nacional
do Ibracon, Idésio Coelho, o fato de o Brasil abrigar a
assembleia anual da IFAC demonstra a relevância de
nosso país no cenário da Contabilidade e da Auditoria
internacional.
O evento contou ainda com uma palestra do
presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro
Gilmar Mendes, que abordou a conjuntura política e
econômica do Brasil e a evolução no processo eleitoral
no País, destacando a importância da contabilidade
nesse contexto.
Devido à contribuição para a realização do evento
e relevante prestação de serviços à classe contábil e
aos profissionais de Auditoria Independente, o Ibracon
recebeu homenagem de Olivia Kirtley, presidente da
IFAC. Além do Ibracon, o CFC e a Federação Brasileira de
Contabilidade (FBC) também foram homenageados.

The event also had a lecture from the Superior
Electoral Court (TSE) chairman, justice Gilmar Mendes,
who addressed Brazil’s current political and economic
scenario and the developments in the electoral process in
the country, highlighting the importance of accounting in
this context.
Due to its contribution to the performance of the
event and relevant services to the accounting class and
the Independent Auditing professionals, Ibracon received
a tribute from Olivia Kirtley, IFAC president. In addition to
Ibracon, CFC and the Brazilian Federation of Accounting
(FBC) were also honored.

Meetings with IFAC
Further to the meeting, Ibracon also met on different
occasions with representatives of IFAC. On June 21, the
meeting was with Ana María Elorrieta, member of the
board of that entity and with Robert Juenemann, member
of the International Ethics Standards Board for Accountants

Reuniões com a IFAC
Além da assembleia, o Ibracon reuniu-se em diferentes
ocasiões com representantes da IFAC. Em 21 de junho,
o encontro foi com Ana María Elorrieta, membro do
board deste organismo e com Robert Juenemann,

Olivia Kirtley, presidente da IFAC, entre os presidentes do
Ibracon Nacional, Idésio Coelho, e do CFC, José Martonio Alves
Coelho Olivia Kirtley, president of IFAC, among the presidents of
Ibracon Nacional, Idésio Coelho, and CFC, José Martonio Alves Coelho

IFAC Council Meeting, realizado pela primeira vez em um país da América
Latina IFAC Council Meeting, held for the first time in a Latin American country
(IESBA), appointed by the Brazilian Institute of Corporate
Governance (IBGC) - IESBA, an independent body that serves
the public interest, through the issuance of internationally
adequate ethical standards, and part of IFAC. The purpose
was to address issues of interest to the profession with IESBA,
discussing how Ibracon can contribute with information
and guidance to independent auditors and other
Accounting professionals. On November 18, the meeting
took place at the CFC headquarters, with the participation
of members of Ibracon’s Board of Directors and the presence
of chairmans from CFC, Fenacon and FBC, besides the IESBA
chairman, Stavros Thomadakis. The topics of interest were
also discussed remotely, like the video conference meeting
between the Institute, IESBA and the CVM board.
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membro do Conselho Internacional de Normas de Ética
(IESBA), indicado pelo Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC) – o IESBA, organismo independente
que serve ao interesse público, por meio da emissão de
normas éticas internacionalmente adequadas, é parte
da IFAC. O propósito foi tratar de temas de interesse da
profissão junto ao IESBA, discutindo-se como o Ibracon
pode contribuir com informações e orientações aos
auditores independentes e outros profissionais da
Contabilidade. Em 18 de novembro, a reunião ocorreu
na sede do CFC, com a participação de membros do
Conselho de Administração do Ibracon e a presença dos
presidentes do CFC, Fenacon e FBC, além do presidente
do IESBA, Stavros Thomadakis. As pautas de interesse
também foram debatidas a distância, como na reunião
por videoconferência realizada entre o Instituto, o IESBA e
a diretoria da CVM.
Por sua vez, a diretoria de Firmas de Auditoria de
Pequeno e Médio Portes (FAPMP) do Ibracon, participou,
em 10 e 11 de outubro, de uma reunião em Nova York.
Eleita presidente do Comitê de Pequenos e Médios
Negócios (da sigla em inglês SMPC) do IFAC, a executiva
esteve no encontro para discutir as estratégias de atuação
para seu mandato, com início em janeiro de 2017.
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Ibracon reuniu-se em diferentes ocasiões com
representantes da IFAC Ibracon met on different

occasions with representatives of IFAC

In turn, the Ibracon’s Small and Medium-sized
Auditing Firms (FAPMP) Board, participated on October 10
and 11 at a meeting in New York. Elected as chairman of
IFAC’s Small and Medium Practices Committee (SMPC), the
executive was at the meeting to discuss the strategies of
action during her term, beginning in January 2017.
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E

I

m tudo aquilo que realiza, em todos os eventos
dos quais toma parte, o Ibracon tem a sua atuação
fortemente marcada pela excelência técnica. Ao
participar de seminários, congressos, palestras, encontros
e reuniões com os mais diferentes interlocutores, o
Instituto leva como principal contribuição seus sólidos
conhecimentos, construídos ao longo de anos de
experiência. Por este motivo, as autoridades reguladoras, do
Brasil e do exterior, assim como as entidades que atuam nas
áreas de Contabilidade e Auditoria Independente enxergam
o Ibracon como uma autoridade técnica, na qual podem
buscar apoio na definição de normas do setor.
Assim foi em 2016, quando, por meio das ações
empreendidas pela área Técnica, o Ibracon contabilizou
2.508 horas de profissionais em reuniões técnicas, com
a participação de 673 pessoas nos 81 encontros que
oportunizaram as mais diferentes discussões sobre questões
que afetam a profissão e sua regulamentação. Este trabalho
é realizado por meio da Comissão Nacional de Normas
Técnicas (CNNT), do Comitê de Normas de Contabilidade
(CNC) do Comitê de Normas de Auditoria (CNA), além de 11
Grupos de Trabalho (GTs).

n everything it does, in all events in which it takes part,
Ibracon has its activity strongly marked by technical
excellence. When participating in seminars, congresses,
lectures, workshops and meetings with the most different
interlocutors, the Institute brings as a major contribution its
solid knowledge, built up over years of experience. For this
reason, the regulatory authorities, in Brazil and abroad, as well
as the entities that operate in the Accounting and Independent
Auditing areas see Ibracon as a technical authority, in which
they can seek support in the definition of industry standards.
So it was in 2016, when, through actions undertaken by
the Technical area, Ibracon counted 2,508 hours of technical
meetings, with the participation of 673 people in 81 meetings
that took the opportunity for the most different discussions
on issues that affect the profession and its regulations. This
work is carried out through the National Technical Standards
Commission (CNNT), the Accounting Standards Committee
(CNC), the Auditing Standards Committee (CNA), in addition to
11 Working Groups (GTs).

New Auditor’s Report
In September 2016, Ibracon acted strongly on the theme “New
Auditor’s Report”, an initiative of the International Federation
of Accountants (IFAC), which aims to meet user demands for
a publication that provides relevant information related to
the audit process being conducted. The Report incorporated
significant changes in format and content, aiming to enrich
the discussion between the auditor and the entity, especially in

Novo Relatório do Auditor
Em setembro de 2016, o Ibracon atuou fortemente no
tema “Novo Relatório do Auditor”, uma iniciativa da
Federação Internacional dos Contadores (IFAC), que visa
atender demandas dos usuários por uma publicação

GT/Comitê/Comissão/ GT/Committee/Commission

Nº de Reuniões

Total de Horas/
Reuniões

Total
Participantes

Total de Horas de
Profissionais

Number of
Meetings

Total Hours/ Meetings

Number of Participants

Total Hours of Professionals

GT Firmas de Auditoria de Pequeno e Médio Portes (FAPMP)

10

30

84

252

GT Fundos de Investimentos/ GT Investment Funds

7

21

47

141

GT Previdência/ GT Social Security

7

21

58

174

GT Instituições Financeiras/ GT Financial Institutions

1

1

4

4

GT Ética/ GT Ethics

3

9

17

51

GT Energia/ GT Energy

4

16

27

112

GT Incorporadoras/ GT Developers

10

30

95

285

GT Agribusiness/ GT Agribusiness

4

12

27

81

GT Seguradoras/ GT Insurers

4

9

51

112

GT Multidisciplinar/ GT Multidisciplinary

3

6

17

34

CNNT/ CNNT

11

77

131

917

CNA/ CNA

17

51

115

345

CNC/ CNC

8

8

43

43

81

283

673

2508

GT Small and Medium-Sized Auditing Firms (FAPMP)

Total/ Total
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que contemple informações relevantes relacionadas ao
processo de auditoria em condução. O Relatório incorporou
mudanças significativas no formato e no conteúdo, com
vistas a enriquecer a discussão entre o auditor e a entidade,
especialmente em relação à governança no debate dos
riscos identificados e na abordagem planejada para mitigálos. Em outras palavras, deixa mais claro o papel do auditor
e a responsabilidade da administração da companhia
auditada. Em ação coordenada pela IFAC, o Relatório passou
a vigorar no início de 2017, em diversos países, sendo aplicado
nas auditorias de demonstrações contábeis relativas aos
exercícios findos de 31/12/2016.
Antes e depois de apresentar oficialmente a nova
publicação, o Ibracon atuou de modo consistente em
sua divulgação, com materiais de suporte desenvolvidos
em parceria com o Conselho Federal de Contabilidade
(CFC). Entre eles está o documento “Aprimoramento das
comunicações no Novo Relatório do Auditor”, que esclarece
uma série de questões acerca das mudanças introduzidas; e
Principais Assuntos de Auditoria, que ilustra como o conceito
pode ser aplicado na prática, de acordo com a NBC TA 701.
A divulgação do Novo Relatório do Auditor também
ocorreu em importantes foros de interesse: o 20º Congresso
Brasileiro de Contabilidade, promovido pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC); o Comitê Consultivo do
Analista de Valores Mobiliários da Associação dos Analistas
e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais
(Apimec); o Conselho Diretor da Associação Brasileira das
Companhias Abertas (Abrasca); o Comitê de Orientação
para Divulgação de informações ao Mercado (CODIM),
o Banco Central do Brasil (BCB); o Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC), durante o 54º Encontro
dos Conselheiros Certificados; e a Associação Nacional
dos Executivos de Finanças (Anefac), por ocasião do 18º
Congresso da entidade.

Noclar
Em julho de 2016, o Conselho Internacional de Normas
de Ética (IESBA) publicou a nova regra para o código de
ética da categoria: Resposta ao Descumprimento de Leis
e Regulamentos (Noclar, da sigla em inglês). Construída ao
longo de seis anos, a partir de um processo de debate e
audiências públicas em diversos países, a Noclar tem previsão
para entrar em vigor em julho de 2017.
No Brasil, o responsável pela convergência da Noclar é o
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). O Ibracon, ao lado
do órgão, têm feito uma série de reuniões para debater esta
norma de alta qualidade técnica, com vistas a avaliar a sua
aplicação no País. Fazem parte deste trabalho as reuniões de
apresentação da Noclar que o Instituto, o CFC, ao lado de
representantes e do presidente do IESBA, Stavros Thomadakis,
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relation to governance in the discussion of the risks identified and
the planned approach to mitigate them. In other words, it makes
the role of the auditor and the responsibility of the management
of the audited company more clear. In action coordinated by
IFAC, the Report went into effect at the beginning of 2017, in
several countries, being applied in audits of financial statements
for the years ended 12/31/2016.
Before and after officially presenting the new publication,
Ibracon consistently acted in its dissemination, with supporting
materials developed in partnership with the Federal Accounting
Board (CFC). Among them is the document “Improvement of
communications in the New Auditor’s Report”, which clarifies
a series of questions about the changes introduced; and Key
Audit Matters, which illustrates how the concept can be applied
in practice, in accordance with NBC TA 701.
The disclosure of the New Auditor’s Report also occurred
in important forums of interest: the Securities Analyst Advisory
Committee of the Association of Capital Market Investment
Analysts and Professionals (Apimec); the Managing Board
of the Brazilian Association of Publicly-Traded Companies
(Abrasca); the Guidance Committee for the Disclosure of
Information to the Market (CODIM), the Central Bank of Brazil
(CBB); the Brazilian Institute of Corporate Governance (IBGC),
during the 54th Meeting of Certified Board Members; and the
National Association of Finance Executives (Anefac), on the
occasion of the 18th Congress of the entity.

Noclar
In July 2016, the International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA) published a new rule for the category’s
code of ethics: Responding to Non-Compliance with Laws
and Regulations - Noclar. Built over six years, from a process of
debate and public hearings in various countries, the Noclar is
expected to take effect in July 2017.
In Brazil, the entity responsible for the Noclar convergence
is the Federal Accounting Board (CFC). Ibracon, together
with the agency, has held a series of meetings to discuss this
high technical quality standard, with a view to assessing
its implementation in the country. Part of this work are the
Noclar presentation meetings that the Institute, the CFC, with
representatives and the IESBA chairman Stavros Thomadakis,
performed with business associations, labor unions, education
institutions, market analysts and regulatory agencies.

Technical Releases and Circular Letters
Throughout 2016, Ibracon issued six Circular Letters and
Technical Releases (CT) on different aspects of the profession.
In February, Circular Letter No. 01/2016 brought guidelines
on the audit of accounting estimates related to potential
impacts arising from contract cancelation in the real estate
development entities.
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realizaram com entidades empresariais, sindicais, instituições
de ensino, analistas de mercado e órgãos reguladores.

Comunicados Técnicos e Circulares
Ao longo de 2016, o Ibracon emitiu seis Circulares e
Comunicados Técnicos (CT) sobre diferentes aspectos
da profissão. Em fevereiro, a Circular nº 01/2016 trouxe
orientações sobre a auditoria de estimativas contábeis
relacionadas a eventuais impactos decorrentes de distratos
nas demonstrações contábeis de entidades de incorporação
imobiliária.
A Circular nº 02/2016, de março, orienta sobre a emissão
de cartas com recomendações para o aprimoramento de
controles internos em entidades registradas na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM).
Em 5 de maio, foi divulgada Circular sobre a Resolução
Normativa ANS nº 400, no que diz a respeito à Auditoria
Independente nas operadoras de plano de saúde. A ação
resulta de uma série de reuniões entre o Ibracon e a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Considerando os
pontos levantados pelo Instituto, a Agência produziria uma
cartilha informativa sobre os principais pontos da RN nº 400.
Em outubro, foi divulgado o CT nº 02/2016, que orienta os
profissionais sobre a emissão de relatório de auditoria relativo
às demonstrações contábeis regulatórias (DCRs), elaboradas
de acordo com o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico
(MCSE). Já o CT nº 03/2016, emitido em novembro, teve por
objetivo orientar os auditores independentes na emissão
de relatórios sobre os controles relacionados aos serviços
de depósito centralizado, custódia e escrituração de valores
mobiliários e de emissão de certificado de valores mobiliários,
para atendimento aos requerimentos das seguintes
Instruções (ICVM) emitidas pela CVM e vigentes a partir de
1º de julho de 2014: ICVM 541/2013, ICVM 542/2013 e ICVM
543/2013.
Em dezembro, a Circular nº 05/2016 trouxe orientações
sobre o Novo Relatório do Auditor, em especial quanto à
aplicação da seção Principais Assuntos de Auditoria (PAAs)
no âmbito do mercado regulado pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).

E-book Normas IFRS
A edição 2016 da publicação que traz as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro – lançada anualmente
pela Fundação IFRS, e traduzida para o Português pelo
Ibracon – trouxe como principal diferencial a IFRS 16
– Arrendamentos. Emitida pelo Conselho de Normas
Internacionais de Contabilidade (IASB) em janeiro de 2016,
a nova diretriz requer que as companhias tragam a maioria
dos seus arrendamentos para o balanço patrimonial,
reconhecendo novos ativos e passivos.

Circular Letter No. 02/2016, of March, provides guidance
on the issuance of letters with recommendations for the
improvement of internal controls in entities registered with the
Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM).
On May 5, Normative Resolution ANS No. 400, regarding
Independent Audit in health plan operators, was released.
The action results from a series of meetings between Ibracon
and the National Agency of Supplementary Health (ANS).
Considering the points raised by the Institute, the Agency
produced an information booklet about the main points of
RN No. 400.
In October, the Technical Release No. 02/2016 was issued,
which guides the professionals on the issuance of audit
report on regulatory financial statements (DCRs), prepared in
accordance with the Manual of Accounting for the Electricity
Sector (MCSE). The Technical Release No. 03/2016, issued in
November, had the objective to guide the independent auditors
in the issuance of reports on controls related to services of
centralized deposit, custody and bookkeeping of securities and
issuance of securities certificates, to meet the requirements of
the following Instructions (ICVM) issued by CVM and in force
from July 1, 2014: ICVM 541/2013, ICVM 542/2013 and ICVM
543/2013.
In December, Circular Letter No. 05/2016 brought guidance
on the New Auditor’s Report, in particular regarding the
application of the Key Audit Matters (KAMs) section within the
framework of the market regulated by the Brazilian Securities
and Exchange Commission (CVM).

IFRS Standards E-book
The 2016 edition of the publication that brings the International
Financial Report Standards - released annually by IFRS
Foundation and translated into Portuguese by Ibracon brought as the main differential the IFRS 16 - Leases. Issued by the
International Accounting Standards Board (IASB) in January 2016,
the new standard requires that companies disclose most of their
leases in the statement of financial position, recognizing new
assets and liabilities.
Other amendments were introduced to IFRS 15, IFRS 10
and IAS 28. All of them are condensed into a special section,
which is a summarized guide to the amendments introduced
to the international standards since the publication of the
2015 edition.
Only available in digital version, the e-book can be
obtained through Ibracon’s Virtual Store, with a lower price to
members of the Institute, and is integrated into the IDR (Ibracon
Digital Reader), which facilitates the reading of this and other
Institute’s publications. The IFRS Standards e-book is geared to
accountants, independent auditors, internal auditors, lawyers
and students of accounting, law, administration, economics or
other related specialties.
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Outras alterações ocorreram na IFRS 15, na IFRS 10 e na
IAS 28. Todas elas estão condensadas em uma seção especial,
que é um guia resumido das alterações promovidas nas
normas internacionais desde a publicação da edição de 2015.
Disponibilizado apenas em versão digital, o e-book pode
ser obtido por meio da Loja Virtual do Ibracon, com valor
diferenciado para os associados ao Instituto, e está integrado
ao IDR (Ibracon Digital Reader), que viabiliza a leitura desta e
de outras publicações do Instituto. O e-book Normas IFRS é
voltado aos contadores, auditores independentes, auditores
internos, advogados e estudantes de contabilidade, direito,
administração, economia ou outras especialidades afins.
O Ibracon é a única entidade brasileira autorizada
oficialmente pela Fundação IFRS a traduzir e publicar a obra.

Novo canal de informações técnicas
No início de 2016, o Ibracon lançou o Boletim Técnico, um
canal de comunicação que aborda as principais informações
que impactam a atuação dos profissionais de Contabilidade e

Ibracon is the only Brazilian entity officially authorized by
the IFRS Foundation to translate and publish the work.

New technical information channel
At the beginning of 2016, Ibracon released the Technical
Bulletin, a communication channel that covers the main
information that impacts the performance of Accounting
and Independent Auditing professionals. The quarterly
publication, which is digital and distributed to members by
email, has the purpose of disseminating news of regulatory
agencies and entities representing the profession in Brazil
and in the world.

New Brazilian Tax Code
On 28 March, the Jurists Commission Against Bureaucracy
(CJD) of the Federal Senate has concluded the proposal
amending the Brazilian Tax Code, with a series of measures
that are intended to streamline processes and eliminate red
tape, and is divided into a Complementary Law bill and a
Proposed Amendment to the Constitution. Of the 21 sections
found in the bills, ten contemplate all or some of the proposals
made by the National Federation of Accounting Service and
Advisory, Expert Witness, Information and Research Firms
(Fenacon), in partnership with the Brazilian Federation of
Accounting (FBC), Ibracon and CFC.

Contribution with IAASB
Ibracon was invited by IAASB to give its contribution to the
development of the document “Enhancing Audit Quality in the
Public Interest”. The project, which aims to improve the auditing
and quality control pronouncements, covers various issues
related to audit, but with a focus on three topics that IAASB
considered as priorities: Professional skepticism; Quality control
and Group Audits Exposure.

Initiatives aimed at FAPMP

Auditoria Independente. A publicação trimestral, que é digital
e distribuída aos associados por e-mail, tem a finalidade de
divulgar as novidades de órgãos reguladores e entidades
representativas da profissão no Brasil e no mundo.

Novo Código Tributário Nacional
Em 28 de março, a Comissão dos Juristas Pela
Desburocratização (CJD) do Senado Federal concluiu a
proposta que altera o Código Tributário Nacional, com uma
série de medidas que têm o objetivo de simplificar processos
e eliminar burocracias, e estão divididas em um anteprojeto
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To contribute to Small and Medium-Sized Auditing Firms
(FAPMP) continuous improvement process, Ibracon has
made available to its members the first modules of the
Manual for Audit Work of Lesser Complexity, especially
targeted at this segment. The publication has been
developed by the Institute under the coordination of the
FAPMP Working Group (GT), covering the main audit
steps and concepts, in accordance with the Brazilian and
international auditing standards in effect.
In June, another document produced by FAPMP GT
was issued: the list of services that are part of the actions of
independent auditors, for Audit clients and non-clients. In
addition to presenting the list of possible services to be offered
by the professional, the document provides an overview of
the activity.
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de Lei Complementar e uma Proposta de Emenda à
Constituição. Dos 21 artigos presentes nos projetos, dez
contemplam total ou parcialmente as propostas elaboradas
pela Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis
e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas (Fenacon), em parceria com a Federação Brasileira
de Contabilidade (FBC), o Ibracon e o CFC.

Contribuição com o IAASB
O Ibracon foi convidado do IAASB para dar sua contribuição
na construção do documento “Aprimoramento da Qualidade
da Auditoria no Interesse Público”. O projeto, que objetiva
aprimorar os pronunciamentos de auditoria e de controle
de qualidade, engloba diversas questões relacionadas à
auditoria, mas com foco em três tópicos que o IAASB julgou
prioritários: Ceticismo profissional; Controle de qualidade e
Auditoria de grupo.

Iniciativas voltadas às FAPMP
Para contribuir com o processo de aprimoramento contínuo
das Firmas de Auditoria de Pequeno e Médio Portes (FAPMP),
o Ibracon disponibilizou aos seus associados os primeiros
módulos do Manual para Trabalhos de Auditoria de Menor
Complexidade, especialmente voltado a este segmento. A
publicação vem sendo desenvolvida pelo Instituto sob a
coordenação do Grupo de Trabalho (GT) FAPMP. Nela são
abordadas as principais etapas e conceitos de auditoria, em
consonância às normas internacionais e brasileiras vigentes.
Em junho, foi divulgado outro documento produzido
pelo GT FAPMP: a lista de serviços que constam do rol de
atuação dos auditores independentes, para clientes e não
clientes de Auditoria. Além de apresentar a lista de possíveis
serviços a serem oferecidos pelo profissional, o documento
traz uma visão geral sobre a atividade.

Escrituração Contábil Digital
O ano de 2016 culminou na conclusão de um processo
de contribuição técnica do Ibracon com a Receita
Federal do Brasil (RFB): a definição dos novos parâmetros
relativos à entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD),
um trabalho realizado em parceria com o Conselho
Federal de Contabilidade (CFC). A alteração diz respeito à
obrigatoriedade do preenchimento do campo referente
ao nome do auditor independente, no caso de empresas
de grande porte. A mudança passou a constar de forma
obrigatória a partir da Versão 3.3.7 do Sped Contábil. Tal
decisão em muito contribui para o fortalecimento da
profissão no Brasil, pois reforça a importância de levar ao
conhecimento dos órgãos competentes pleitos essenciais
para melhorar o ambiente institucional em benefício da
sociedade como um todo.

Digital Accounting Bookkeeping
2016 culminated in the completion of an Ibracon’s process
of technical contribution with the Brazilian Federal Revenue
(RFB): the definition of new parameters relating to the Delivery
of Digital Accounting Bookkeeping (ECD), a work conducted
in partnership with Federal Accounting Board (CFC). The
change concerns the requirement of completing the field for
the independent auditor’s name, in the case of large enterprises.
The change began to appear in the Version 3.3.7 of Accounting
Sped. Such decision in much contributes to the strengthening
of the profession in Brazil, since it reinforces the importance of
bringing to the attention of competent bodies the claims that
are essential to improve the institutional environment for the
benefit of society as a whole.

TECHNICAL PARTICIPATIONS
Throughout the year, Ibracon participated in various events
organized by regulatory agencies, representative entities,
universities and other bodies linked to the profession, inside and
outside Brazil. On these occasions, the Institute’s representatives
bring their technical contribution in the form of lectures, panels
and other relevant means of exchanging information to clarify
the most different issues in the industry.

Cooperative Audit
In January, the Institute published the contents of the resolution
4,454, issued on December 17 of the prior year, by the Central Bank
of Brazil (BCB), which defines that the auditing firms registered
with the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM)
and accredited by BCB are authorized to provide “cooperative
audit” services to credit cooperatives, central credit cooperatives
and central confederations. Until then (according to the text of
the Public Consultation 48/2014, from CBB) this service could only
be performed by Cooperative Audit Entities (1360). This measure
is the result of the Institute’s efforts, which, together with CFC, has
been working to raise the quality standard in independent audit
services and broaden the field of professional activity.

IFAC Workshop
Ibracon was invited by IFAC to take part in a workshop held at
the headquarters of the College of Public Accountants of Costa
Rica (Ccpcr), in San Jose, Costa Rica, in February. The event
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PARTICIPAÇÕES TÉCNICAS
Ao longo do ano, o Ibracon participou de diversos
eventos organizados por órgãos reguladores, entidades
representativas, universidades e demais organismos
vinculados à profissão, dentre e fora do Brasil. Nessas
ocasiões, os representantes do Instituto levam sua
contribuição técnica na forma de palestras, painéis e outros
meios de intercâmbio de informações relevantes para
esclarecer as mais diferentes questões do setor.

Auditoria Cooperativa
Em janeiro, o Instituto divulgou o conteúdo da resolução
4.454, emitida em 17 de dezembro do ano anterior, pelo
Banco Central do Brasil (BCB), que define que as firmas de
auditoria registradas na Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) e credenciadas pelo BCB estão autorizadas a prestar
serviços de “auditoria cooperativa” às cooperativas singulares
de crédito, cooperativas centrais de crédito e confederações
de centrais. Até então (de acordo com o texto da Consulta
Pública 48/2014, do BCB) este serviço somente poderia ser
realizado por Entidades de Auditoria Cooperativa (EAC). Esta
medida resulta dos esforços do Instituto, que, ao lado do CFC,
vem atuando para elevar o padrão de qualidade nos serviços
de auditoria independente e ampliar o campo de atuação
profissional.

Workshop da IFAC
O Ibracon foi convidado pela IFAC a tomar parte de um
workshop realizado na sede do Colégio de Contadores
Públicos de Costa Rica (CCPCR), em São José, na Costa
Rica, em fevereiro. O evento contribuiu para fomentar o
relacionamento e realizar intercâmbio de informações com
profissionais de outros países da América Latina.

Seminário do CFC
Em março, o Ibracon participou do Seminário de Gestão e
Planejamento do Sistema CFC/CRCs, em Brasília. O objetivo
do encontro foi alinhar as metas propostas para as entidades
que integram o sistema CFC, ou seja, seus Conselhos
Regionais instalados em várias Unidades da Federação.

Workshop e Encontro da Abrasca
Em março, o Instituto participou do workshop “Criação
de valor em ambiente de baixo crescimento”, realizado no
auditório da BM&FBovespa, por iniciativa da Associação
Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca).
Para debater as principais tendências da CVM em 2016,
o Ibracon esteve presente no encontro promovido pela
Associação Brasileira de Companhias Abertas (Abrasca),
em parceria com o escritório Motta, Fernandes Rocha
Advogados, em abril, na capital paulista.
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Ibracon participa de um workshop realizado na sede do
Colégio de Contadores Públicos de Costa Rica (CCPCR)

Ibracon participates in a workshop held at the headquarters of
the College of Public Accountants of Costa Rica (CCPCR)

helped to foster the relationship and exchange of information
with professionals from other Latin America countries.

CFC Seminar
In March, Ibracon participated in the Management and
Planning Seminar of the CFC/CRCs system in Brasilia. The aim
of the meeting was to align the goals proposed for the entities
that are part of the CFC system, that is, their Regional Boards
present in various states.

Abrasca Workshop and Meeting
In March, the Institute participated in the workshop “Creating
value in a low growth environment”, held at the BM&FBovespa
auditorium, on the initiative of the Brazilian Association of
Publicly-Traded Companies (Abrasca).
To discuss the main CVM’s trends in 2016, Ibracon was
present at the meeting promoted by the Brazilian Association
of Publicly-Traded Companies (Abrasca), in partnership with the
law firm Motta, Fernandes Rocha Advogados, in April, in the
city of São Paulo.

Febraban Seminar
In the same month, Ibracon attended the 1st Accounting
Seminar, held in São Paulo, by the Brazilian Federation of
Banks (Febraban). Among the issues addressed at the event, a
highlight was IFRS 15, which resulted from the combined efforts
of IASB and FASB and brought new accounting guidelines for
recognition of revenues by the entities.

Glenif Activities
Also in April, representatives of the Group of Latin American
Accounting Standard Setters (Glenif) participated in a meeting
held in Colombia. The event was sponsored by the National
Institute of Public Accountants of Colombia (INCP). Eduardo
Pocetti, Glenif’s vice-president and chairman of Ibracon’s Board
of Directors, presented the panel “Exceptions to the application
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Seminário da Febraban
No mesmo mês, o Ibracon participou do 1º Seminário de
Contabilidade, realizado em São Paulo, pela Federação
Brasileira de Bancos (Febraban). Entre os assuntos abordados
no evento destaca-se a IFRS 15, que resultou do esforço
conjunto do IASB e do FASB e trouxe novas diretrizes
contábeis para fins de reconhecimento de receitas pelas
entidades.

Atividades do Glenif
Também em abril, representantes do Grupo Latinoamericano
de Emisores de Normas de Información Financiera (Glenif)
participaram de uma reunião realizada na Colômbia. O
evento foi promovido pelo Instituto Nacional de Contadores
Públicos da Colômbia (INCP). Eduardo Pocetti, vice-presidente
do Glenif, e presidente do Conselho de Administração do
Ibracon, apresentou o painel “Exceções na aplicação das IFRS
na América Latina: implicações e lições aprendidas”, ao lado
de membro do Uruguai e do Peru.
Representando o Glenif e o Ibracon, Pocetti também
participou do IV Seminário Internacional sobre IFRS e IFRS
para as PMEs, organizado pela Federação Argentina do
Conselho de profissionais de Ciências Contábeis, em Buenos
Aires. No evento, que ocorreu em julho, ele apresentou
o painel “A Adaptação das Normas Internacionais de
Informação Financeira nos bancos pelo mundo e na América
Latina”. Na ocasião, Pocetti também participou de reuniões
do diretório e assembleia de presidentes do Glenif, na sede da
Federação Argentina de Profissionais de Ciências Econômicas
(FACPCE), e de encontros com autoridades do Banco Central
e Comissão de Valores Mobiliários da Argentina.
Em agosto, o Glenif passou a contar com o trabalho
de um Grupo de Estudos (GE) para dar suporte às suas
atividades, cuja primeira reunião foi realizada no dia 18, na
sede do Conselho Federal de Cotabilidade (CFC), a fim de
definir as estratégias de atuação. O Glenif tem como principal
tarefa emitir pareceres sobre os documentos colocados em
audiência pública pelo Conselho de Normas Internacionais
de Contabilidade (IASB), a partir de um entendimento
comum dos membros do Grupo, que é integrado por 18
países latino-americanos.

of IFRS in Latin America: implications and lessons learned”,
together with members from Uruguay and Peru.
Representing Glenif and Ibracon, Pocetti also participated
in the IV International Seminar on IFRS and IFRS for SMEs,
organized by the Argentine Federation of Accounting Science
Professionals, in Buenos Aires. At the event, which occurred
in July, he presented the panel “Adaptation of International
Financial Reporting Standards in banks around the world and
in Latin America”. On the occasion, Pocetti also participated
in meetings of Glenif’s directory and house of presidents, at
the headquarters of the Argentine Federation of Economic
Science Professionals (FACPCE), and meetings with authorities
of Argentina’s Central Bank and Securities and Exchange
Commission.
In August, Glenif started to rely on the work of a
Studies Group (GE) to support its activities, the first meeting
was held on March 18th, at the Federal Accounting Board
(CFC) headquarters, in order to define the strategies of
action. Glenif has as its main task to issue opinions on the
documents placed in public hearing by the International
Accounting Standards Board (IASB), from a common
understanding of the members of the Group, which is
composed of 18 Latin American countries.

FBC Seminar
In June, Ibracon participated in the Accounting Seminar - Tax
and Audit - The major changes for 2016, carried out by the
Brazilian Foundation of Accounting (FBC), with the support of
the Bahia Regional Accounting Board (CRCBA) and the Bahia
Academy of Accounting Sciences (Abacicon). Held in Salvador,
the seminar had the objective of updating and empowering
the professionals in the implementation of the new rules of the
industry legislation.

IPSASB Meeting
Ibracon was represented at the first meeting of the
International Accounting Standards Board of the
Public Sector (IPSASB), IFAC’s agency that develops the
international accounting standards applied to the public
sector. Held in June, the meeting discussed issues such as the
applicability of the new standards on revenue recognition
(IFRS 15) and lease (IFRS 16) for the public sector.

Seminário da FBC
Em junho, o Ibracon participou do Seminário Contábil - Fiscal
e de Auditoria – As grandes alterações para 2016, realizado
pela Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), com o apoio
do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA)
e da Academia Baiana de Ciências Contábeis (Abacicon).
Realizado em Salvador, o Seminário teve o objetivo de
atualizar e capacitar os profissionais na aplicação das novas
regras da legislação do setor.

CPC Technical Meeting
Ibracon participated, in August, of a technical meeting
promoted by the Accounting Pronouncements Committee
(CPC) and the CPC Support Foundation (FACPC). The
objective was to highlight the main aspects of CPC 47 Revenue from Contracts with Customers, in addition to
addressing important issues of the draft document that
was in a public hearing.
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Área Técnica
Technical Area

Reunião do IPSASB

SesconSP Meeting

O Ibracon foi representado na primeira reunião do Conselho
Internacional de Normas Contábeis do Setor Público (IPSAS),
órgão da IFAC que desenvolve as normas internacionais
de contabilidade aplicadas ao setor público. Realizada em
junho, a reunião debateu temas como a aplicabilidade das
novas normas de reconhecimento de receita (IFRS 15) e o
arrendamento mercantil (IFRS 16) para o setor público.

In the same month, the Institute was present at the 25th
Meeting of Accounting Service Firms of the State of São Paulo
(EESCON). Held by the Association of Accounting Service and
Advisory, Expert Witness, Information and Research Firms of
the State of São Paulo (SesconSP), the event had as its theme
“Interact to evolve”, with a program that addressed technical
and management aspects.

Encontro Técnico do CPC

Lecture at the Federal Revenue

O Ibracon participou, em agosto, de um encontro técnico
promovido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e a Fundação de Apoio ao CPC (FACPC). O objetivo
foi destacar os principais aspectos do CPC 47 – Receita de
Contrato com Cliente, além de abordar questões importantes
da minuta de documento que se encontrava em audiência
pública.

In September, the technical participation of Ibracon took
place in two locations: the National Treasury AttorneyGeneral’s Office (PGFN) and the Brazilian Federal Revenue
(RFB), with a lecture on “IFRS 15 - Revenue from Contracts
with Customers”, a new standard that comes into force in
January 2018

Encontro do SesconSP
No mesmo mês, o Instituto esteve presente no 25º Encontro
das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo
(EESCON). Realizado pelo Sindicato das Empresas de Serviços
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias,
Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo (SesconSP),
o evento teve como tema “Interagir para evoluir”, com
programação que abordou aspectos técnicos e de gestão.

Palestra na Receita Federal
Em setembro, a participação técnica do Ibracon se deu
em dois locais: a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) e a Receita Federal do Brasil (RFB), com uma palestra
sobre “IFRS 15 - Receita de Contrato com Clientes”, nova
norma que entra em vigor em janeiro de 2018.

Conferência da UNCTAD
Em outubro, o Ibracon tomou parte da 33ª reunião do
Grupo de Trabalho Intergovernamental de Especialistas
em Padrões Internacionais de Contabilidade e Relatórios
(ISAR), da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio
e Desenvolvimento (UNCTAD). Também participaram do
encontro integrantes das diretorias do Conselho Regional
de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP), da
Controladoria do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e professores da Fundação
Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade,
Economia e Finanças (Fucape) e do Centro Universitário da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Seminário da Secretaria do Tesouro Nacional
O Instituto participou, também em outubro, do
III Seminário Brasileiro de Contabilidade e Custos
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UNCTAD Conference
In October, Ibracon took part at the 33rd meeting of
the Intergovernmental Working Group of Experts on
International Standards of Accounting and Reporting
(ISAR), of the United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD). Also attended the meeting
members of the boards of the Regional Accounting Board
of the State of São Paulo (CRCSP), Controlling area of
the National Economic Development Bank (BNDES) and
teachers of the Espírito Santo’s Institute of Accounting,
Economics and Finance Research Foundation (Fucape)
and the University Center of the Federal University of Minas
Gerais (UFMG).

National Treasury Secretariat Seminar
The Institute has participated, also in October, of the 3rd
Brazilian Seminar on Accounting and Costs Applied to
the Public Sector, conducted by the National Treasury
Secretariat (STN), in partnership with Federal Accounting
Board (CFC) and the School of Treasury Administration
(ESAF). The event aimed at improvement and generation
of knowledge relating to the convergence of good
accounting practices, with the aim of expanding the
capacity of public managers.

CPC International Seminar
Another important participation, still in October, was
at the 13th International CPC Seminar - International
Accounting Standards, organized by the Accounting
Pronouncements Committee’s Support Foundation
(FACPC). The event brought a vision of the current
stage of adoption of International Financial Reporting
Standards (IFRS) in Brazil and the most relevant changes
which are underway, according to the International
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Aplicados ao Setor Público, realizado pela Secretaria
do Tesouro Nacional (STN), em parceria com o
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a Escola
de Administração Fazendária (ESAF). O evento visou
ao aperfeiçoamento e à geração de conhecimentos
relativos à convergência as boas práticas contábeis,
com a finalidade de ampliar a capacitação de gestores
públicos.

Seminário Internacional do CPC
Outra importante participação, ainda em outubro, foi no
XIII Seminário Internacional do CPC - Normas Contábeis
Internacionais, organizado pela Fundação de Apoio ao
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (FACPC). O evento
trouxe uma visão do atual estágio de adoção das Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) no Brasil e
das mudanças mais relevantes que estão em andamento,
conforme a agenda do IASB e do Conselho de Normas
Internacionais de Contabilidade (CPC).

Accounting Standards Board (IASB) and the Accounting
Pronouncements Commitee’s (CPC) agendas.

IBGC Congress
Ibracon attended the 17th IBGC Congress on Corporate
Governance, conducted by the Brazilian Institute of
Corporate Governance (IBGC). The event took place in
October and had as its theme “Corporate Governance:
Essence and Appearance”, with the aim to alert the
participants about the fulfillment of their role and provoke
them to promote good governance practices in the current
global scenario of constant change.

IESBA Meeting with Market Players
Ibracon and the Federal Accounting Board (CFC)
supported the International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA), in the organization of an outreach
with market players. The meeting was held in November
in São Paulo. One of the issues discussed during the

Congresso do IBGC
O Ibracon participou do 17º Congresso IBGC de
Governança Corporativa, realizado pelo Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). O evento
ocorreu em outubro e teve como tema “Governança
Corporativa: Essência e Aparência”, com o objetivo de
alertar os participantes sobre o cumprimento do seu
papel e provocá-los a promover às boas práticas de
governança no atual cenário mundial de constantes
mudanças.

Reunião do IESBA com agentes do mercado
O Ibracon e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
apoiaram o Conselho Internacional de Normas de Ética
(IESBA), na organização de um outreach com agentes do
mercado. A reunião foi realizada em novembro, em São
Paulo. Um dos temas debatidos durante o encontro diz
respeito às Implicações da nova norma do IESBA “Resposta
ao descumprimento de leis e regulamentos” para o
papel dos auditores independentes e os profissionais da
contabilidade na sociedade.

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)

Conferência no Ministério da Transparência

Conference at the Ministry of Transparency

Também em novembro, o Ibracon participou da 3ª
Conferência Lei Empresa Limpa, realizada pelo Ministério
da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral
da União (CGU), em Brasília. O objetivo do evento foi
promover o diálogo e a troca de experiências entre os
setores público e privado sobre os novos paradigmas
trazidos pela Lei nº 12.846/2013 (Lei Empresa Limpa,
também conhecida como Lei Anticorrupção).

Also in November, Ibracon attended the 3rd Conference
on the Clean Company Law, held by the Ministry of
Transparency, Oversight and Comptroller General (CGU),
in Brasilia. The aim of the event was to promote dialog
and exchange of experiences between the public and
private sectors on the new paradigms brought by Law No.
12,846/2013 (Clean Company Law, also known as AntiCorruption Law).

Ibracon e CFC no outreach promovido pelo Conselho Internacional de
Normas de Ética (IESBA) Ibracon and CFC in the outreach promoted by the
meeting concerns the implications of the new IESBA
standard “Responding to non-compliance with laws
and regulations” to the role of independent auditors and
accounting professionals in society.
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F

az parte da missão do Ibracon contribuir com a
formação e o aprimoramento dos profissionais
da Contabilidade, mais notadamente os
auditores independentes. Em 2016, este objetivo
assumiu renovada e ampla dimensão, uma vez
que a obrigatoriedade de Educação Profissional
Continuada – que já valia para os profissionais da
Contabilidade registrados no Cadastro Nacional
de Auditores Independentes (CNAI) – passou a
abranger todos aqueles que exercem atividade de
Auditoria Independente e os responsáveis técnicos
pelas demonstrações contábeis e profissionais que
exerçam função de gerência ou chefia no processo
de elaboração dessas demonstrações em empresas
sujeitas a contratação de auditoria independente. São
elas as reguladas pelo Banco Central do Brasil (BCB),
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pela
Superintendência de Seguros Privados (Susep) ou as
consideradas de grande porte nos termos da Lei nº
11.638/07.
Em resposta a este desafio, o Instituto promoveu,
em nível nacional, e por meio de suas Regionais, uma
série de eventos e iniciativas voltadas à formação e
intercâmbio de experiência entre os profissionais. Além
disso, a entidade deu ênfase ao treinamento sobre o
Novo Relatório do Auditor, tema ao qual todas as Seções
Regionais (SR) dedicaram treinamento local, devido à
aplicação já nas auditorias do exercício findo em 31 de
dezembro de 2016.
Em todo o Brasil, o Ibracon realizou 98 atividades
de formação, totalizando 745,5 horas de programação
direcionada ao aprimoramento profissional. No ano, o
total de 2.626 profissionais participaram desta agenda.

I

t is part of Ibracon’s mission to contribute to the
training and the enhancement of Accounting
professionals, most notably the independent auditors. In
2016, this goal has a renewed and wider dimension, since
the obligation of Continuing Professional Education which was already valid to Accounting professionals
registered with the National Register of Independent
Auditors (CNAI) - now covers all professionals engaged
in the Independent Audit activity and those technically
responsible for financial statements and professionals
who exercise a management or leadership role in the
process of preparing these financial statements in
companies subject to engaging independent audit. They
are governed by the Central Bank of Brazil (BCB), the
Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM), the
Superintendence of Private Insurances (SUSEP), or those
considered major companies under Law No. 11,638/07.
In response to this challenge, the Institute promoted
at the national level, and through its Regional Branches,
a series of events and initiatives aimed at training and
exchange of experience between professionals. In addition,
the entity gave emphasis to training on the New Auditor’s
Report, subject to which all the Regional Branches (SR)
dedicated a local training, due to its application already in
audits of the year ended December 31, 2016.
Throughout Brazil, Ibracon carried out 98 training
activities, totaling 745.5 hours of programming directed
to professional improvement. In the year, a total of 2,626
professionals attended this agenda.
In addition to classroom courses, in company courses
were offered by the Regional Branches (RBs). 2016 was also
marked by the advance in the integration of the education
system by the RBs.

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA EM 2016
ACTIVITIES OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION IN 2016

Seção Regional
Regional Branch

Nº eventos
Nº events

Nº participantes
Nº participants

CH total

Course load

Média participantes/
evento

Average participants/event
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1ª SR/ 1st RB

1

29

4

29,0

2ª SR/ 2nd RB

13

411

74,5

31,6

3ª SR/ 3rd RB

11

244

150

22,2

4ª SR/ 4th RB

5

137

24

27,4

5ª SR/ 5th RB

55

1.485

328

27,0

6ª SR/ 6th RB

11

256

157

23,3

9ª SR/ 9th RB

2

64

8

32,0

Total/ Total

98

2.626

745,5

27,5
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Além da oferta de cursos presenciais e in company, o
ano de 2016 foi marcado pelo avanço na integração do
sistema educacional pelas Seções Regionais (SR).
Educação à Distância – Com vistas a ampliar
o acesso ao seu conteúdo, em abril o Ibracon
disponibilizou nova plataforma digital de Ensino à
Distância (EAD). Neste primeiro ano foram lançados
dois cursos, com temáticas ajustadas à demanda dos
profissionais da Contabilidade
O primeiro, “Contabilidade de empresas construtoras”,
com quatro horas de duração, visa ampliar o
conhecimento sobre contabilidade no setor e identificar
as principais características das empresas construtoras.
O programa “Auditoria para não auditores”, também
com a mesma carga horária, aborda noções gerais
sobre auditoria, as Normas Brasileiras de Contabilidade e
Auditoria, entre outros temas.
Além disso, o Instituto continuou trabalhando
em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi) na oferta de
programas e-learning. Em 2016 foram realizados os cursos
“Normas de Auditoria” – em quatro módulos separados
(Controle de qualidade e planejamento; Riscos; Execução
dos trabalhos de Auditoria; e Relatório do Auditor) ou na
versão integral – e “IFRS PME”. Ao todo, 1.233 profissionais
participaram dos treinamentos.

Excelência na prestação de serviços
As atividades de Educação Profissional Continuada
oferecidas pelo Ibracon são reconhecidas pelo mercado
como de alto valor agregado, não apenas pela temática,
sempre alinhada aos objetivos dos profissionais
para exercício pleno da profissão, mas também pela
experiência e qualidade técnica dos instrutores que
conduzem os treinamentos.
Os associados ao Ibracon também reconheceram,
em 2016, o diferencial dos treinamentos e participaram
ativamente das atividades em 2016, consolidando-se
como o principal público do Ibracon, apesar da grande
procura do mercado em geral.
Para ilustrar tal afirmação, utilizamos como base a
5ª Seção Regional do Ibracon, responsável pelo maior
número de associados ao Instituto.
Ainda utilizando como base os dados da 5ª
Seção Regional, a avaliação feita pelos profissionais
participantes sobre os treinamentos também reforça a
excelência na prestação de serviços do Instituto.
Considerando os aspectos: conteúdo, carga
horária, material didático e aplicabilidade do
conteúdo abordado, 96% dos participantes
consideraram “ótimo” ou “bom”.

Distance Education - with the objective to expand
the access to its contents, in April Ibracon has made
available a new digital platform for Distance Learning
(EAD). In this first year two courses were released with topics
tailored to the needs of Accounting professionals
The first, “Accounting of construction companies”, with
duration of four hours, aims to increase the knowledge
of accounting in the sector and identify the main
characteristics of construction companies. The program
“Auditing for non-auditors”, also with the same course load,
discusses general notions about auditing, the Brazilian
Accounting and Auditing Standards, among other topics.
The Institute also continued working in partnership
with the Institute of Accounting, Actuarial and Financial
Research Foundation (Fipecafi) in the offer of e-learning
programs. In 2016 the courses “Auditing Standards” - in four
separate modules (Quality control and planning; Risks;
Performance of audit work; and Auditor’s Report ) or in
the full version - and “IFRS SMEs” were held. All in all, 1,233
professionals attended the trainings.

Excellence in services
The activities of Continuing Professional Education offered
by Ibracon are recognized by the market as of high added
value, not only for its theme, always aligned with the goals of
professionals for the full performance of the profession, but
also for the experience and technical quality of instructors
who conduct the training.
Ibracon members also recognized, in 2016, the
differential of the trainings and participated actively in the
2016 activities, consolidating themselves as the primary
Ibracon’s audience, despite the high demand from the
market in general.
To illustrate this assertion, we use as a basis Ibracon’s
5th Regional Branch, responsible for the largest number of
members.
Still using as a basis the database from the 5th Regional
Branch, the assessment made by the professionals who
participated in the trainings also restates the excellence in
the services of the Institute.
Considering the aspects: content, course load, teaching
materials and applicability of the content covered, 96% of
the participants considered it “great” or “good”.
And when the topic was the instructors’ performance,
the approval was even greater: 99% of the participants
considered them “great” or “good”.
CEPC-CFC - In 2016, Ibracon gave continuity to the
participation in meetings of the Continuing Professional
Education Committee (CEPC), from the Federal
Accounting Board (CFC) to manage the program to the
Independent Audit area. Seven CEPC meetings were held,
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PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
CONTINUADA - 5ª SR (2016)

96% DAS AVALIAÇÕES FORAM
“ÓTIMO” OU “BOM”

96% OF THE ASSESSMENTS WERE “GREAT” OR “GOOD”

PARTICIPATIONS IN CONTINUING PROFESSIONAL
EDUCATION – 5th RB (2016)

0%
4%

34%

Mercado em geral
Market in general

66%

47%

49%

Bom/ Good

Associados ao Ibracon PJ ou PF

Regular/ Average

Ibracon members – Legal
entities or Individuals

E quando o assunto foi o desempenho dos
instrutores, a aprovação foi ainda maior: 99% dos
participantes consideraram “ótimo” ou “bom”.
CEPC-CFC – Em 2016, o Ibracon deu continuidade
à participação nas reuniões da Comissão de Educação
Profissional Continuada (CEPC), do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), para gerir o programa destinado à
área de Auditoria Independente. Foram realizadas sete
reuniões da CEPC, ocasiões em que foram analisados 796
processos, totalizando 5.264 cursos credenciados.

Eventos de Educação
Profissional Continuada
Seminário sobre IFRS 15 – O Ibracon e a Associação
Nacional dos Executivos de Finanças, Administração
e Contabilidade (Anefac) realizaram, em setembro,
um seminário para abordar os principais aspectos da
adoção da norma IFRS 15 - Receita de contrato com
clientes.
6º Encontro de Contabilidade e Auditoria
– Nos dias 7 e 8 de novembro aconteceu, em São
Paulo, o 6º Encontro de Contabilidade e Auditoria para
Companhias Abertas e Sociedade de Grande Porte.
Realizado pelo Ibracon e pela Associação Brasileira das
Companhias Abertas (Abrasca), o evento apresentou
uma visão estratégica da Contabilidade e da Auditoria no
Brasil e no mundo.
Visita de alunos à sede – Em outubro, o Ibracon
recebeu os alunos do curso de Graduação de Ciências
Contábeis da Universidade do Oeste (Unoesc), de Santa
Catarina. Na visita, os estudantes conheceram a atuação
do Ibracon e aprenderam mais sobre a profissão do
Auditor Independente. Grupos de Trabalhos, Ações
de Educação Profissional Continuada e as Relações
Institucionais com órgãos reguladores foram alguns dos
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Ótimo/ Great

Ruim/ Bad

99% DAS AVALIAÇÕES FORAM
“ÓTIMO” OU “BOM”

99% OF THE ASSESSMENTS WERE “GREAT” OR “GOOD”

1% 0%

37%

62%

Ótimo/ Great
Bom/ Good
Regular/ Average
Ruim/ Bad

occasions on which 796 cases were analyzed, totaling
5,264 accredited courses.

Continuing Professional Education Events
Seminar on IFRS 15 - Ibracon and the National
Association of Finance, Administration and Accounting
Executives (Anefac) held in September a seminar to discuss
the main aspects of the adoption of IFRS 15 - Revenue from
contracts with customers.
6th Accounting and Auditing Meeting - on
November 7 and 8, in São Paulo, the 6th Accounting and
Auditing Meeting for Publicly-Traded Companies and
Large Organizations was held. Performed by Ibracon and
by the Brazilian Association of Publicly-Traded Companies
(Abrasca), the event presented a strategic vision of
Accounting and Auditing in Brazil and in the world.
Visit of students to the headquarters - In October,
Ibracon received students of the Undergraduate Accounting
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temas abordados. Para finalizar, o grupo conheceu um
pouco mais sobre o Prêmio Transparência Universitário
do Ibracon, iniciativa destinada aos estudantes de 7º e
8º períodos de bacharelado em Ciências Contábeis em
Instituições de Ensino Superior regularmente registradas
no Ministério da Educação.

Regionais repercutem a 6ª Conferência
Brasileira de Contabilidade e Auditoria
Independente do Ibracon
Em 2016, algumas Seções Regionais do Ibracon
empenharam-se em ampliar o alcance da programação
apresentada na 6ª Conferência Brasileira de Contabilidade
e Auditoria Independente do Ibracon, replicando
localmente os principais assuntos abordados durante
o evento, realizado em 13 e 14 de junho, em São
Paulo. A primeira delas foi a 2ª SR, que promoveu um
seminário, em 12 de agosto, com esta finalidade. O
evento contou com a participação de palestrantes
especialistas nos temas, além de representantes das
entidades contábeis e profissionais do setor. O 3º Painel
de Auditoria e Contabilidade, realizado em 5 de outubro,
foi a oportunidade que teve a 3ª SR, sediada no Rio de
Janeiro, de adotar igual iniciativa. Para a 6ª SR, sediada
em Porto Alegre, esta oportunidade surgiu durante o IV
Seminário de Auditoria e Contabilidade, realizado em
28 de novembro, na sede do Sindicato das Empresas de
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio
Grande Sul (Sescon-RS).

Programs from Universidade do Oeste (Unoesc), of Santa
Catarina. During the visit, the students learned about the
Ibracon’s actions and learned more about the Independent
Auditor profession. Working Groups, Actions of Continuing
Professional Education and Institutional Relations with
regulatory agencies were some of the topics discussed. Finally,
the group learned a little more about the Ibracon’s University
Transparency Award, an initiative aimed to students from
7th and 8th semesters of the bachelor’s degree in Accounting
Sciences in Higher Education Institutions regularly registered
with the Ministry of Education.

Regional Branches replicate Ibracon’s
6th Brazilian Conference on Accounting
and Independent Auditing
In 2016, some Ibracon’s Regional Branches were engaged
in increasing the scope of the program presented at the
Ibracon’s 6th Brazilian Conference on Accounting and
Independent Auditing, replicating locally the main topics
discussed during the event, held on June 13 and 14, in São
Paulo. The first of these was the 2nd RB, which carried
out a seminar on August 12, with this purpose. The event
counted with the participation of experts speakers on the
topics, as well as representatives of accounting entities and
professionals in the sector. The 3rd Audit and Accounting
Panel, conducted on October 5, was an opportunity
that the 3rd RB, based in Rio de Janeiro, had to adopt an
equal initiative. For the 6th RB, based in Porto Alegre, this
opportunity came during the Fourth Audit and Accounting
Seminar, held on November 28, at the headquarters of the
Association of Accounting Service and Advisory, Expert
Witness, Information and Research Firms (SesconSP).
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m 2016, o Ibracon se consolidou como o principal
porta-voz no campo da Auditoria Independente.
Ao dar sua contribuição e prestar um importante
esclarecimento aos veículos oficiais da imprensa nacional,
além de estar presente nas mídias sociais, a entidade
se posiciona como fonte confiável de informações para
profissionais da área e para o público geral, atuando para
informar a população sobre o escopo do trabalho do
auditor independente.
Foi também o ano da internacionalização da
comunicação do Ibracon, com a divulgação de materiais
em inglês – a começar pelo novo folder institucional
bilíngue e pelo Relatório de Gestão 2015. Em diversas
plataformas e momentos, o Instituto levou aos leitores,
seguidores e à sociedade informações relevantes sobre a
profissão e o mercado no qual está inserido.

De janeiro a dezembro de 2016, a fanpage do Ibracon
no Facebook viu seu número de seguidores crescer
em 51%. Este percentual significa a expansão de 3.218

FACEBOOK
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FACEBOOK – NUMBER OF FOLLOWERS (2016)
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n 2016, Ibracon has consolidated itself as the main
spokesperson in the field of Independent Audit. By giving
its contribution and providing an important clarification
to the official channels of the national press, in addition to
being present in social media, the entity positions itself as a
reliable source of information for professionals of the area
and for the general public, working to inform the public
about the scope of the work of the independent auditor.
It was also the year of internationalization of the
Ibracon’s communication, with the dissemination of
materials in English - starting with the new bilingual
institutional folder and the 2015 Management Report. On
several platforms and moments, the Institute has given to the
readers, followers, and to society the relevant information on
the profession and the market in which it is inserted.

Social Media
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From January to December 2016, Ibracon’s fanpage on
Facebook saw its number of followers grow 51%. This
percentage means the expansion of 3,218 who followed
the entity, at the beginning of the year, to a total of 4,870
recorded in December - an increase of 1,652 likes.
The Linkedin page, which positions itself as an
important channel with the professionals of the area, closed
the year with 1,518 followers, 57% more than the 963 existing
in January. On Twitter, the quantity of persons following
Ibracon’s profile rose from 123 to 216, an increase of 75% in
twelve months.
Social networks were one of the major tools for
dissemination of the Transparency Award, aimed at
university students and journalists. Digital platforms have
also been used to transmit, live, the opening of the 6th
Ibracon’s Conference.
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que acompanhavam a entidade, no início do ano, para
um total de 4.870 computadas em dezembro - um
incremento de 1.652 likes.
A página do Linkedin, que se posiciona como um
importante canal com os profissionais da área, fechou
o ano com 1.518 seguidores, 57% a mais que os 963
existentes em janeiro. Já no Twitter, a quantidade de
pessoas que acompanham o perfil do Ibracon subiu de
123 para 216, um aumento de 75% em doze meses.
As redes sociais foram uma das principais ferramentas
de divulgação do Prêmio Transparência, voltado para
universitários e jornalistas. As plataformas digitais
também foram utilizadas para transmitir, ao vivo, a
abertura da 6ª Conferência do Ibracon.

Portal Ibracon
Em 2016, o portal Ibracon publicou, em média, 34 textos
por mês. No acumulado de 12 meses foram 415 matérias,
contra 372 publicadas em 2015 – um incremento de 11%.
A base de usuários cadastrados no site para
receber o conteúdo digital do Ibracon também
avançou. Encerrado o ano, o portal contava com
12.593 cadastros, um ganho nominal de 93 usuários na
comparação com o início do exercício.

Ibracon Portal
In 2016, the Ibracon portal published, on average, 34 articles
per month. In 12 months, articles published totaled 415,
against 372 published in 2015 - an increase of 11%.
The base of users registered on the site to receive
Ibracon’s digital content also increased. At the end of the
year, the portal had 12,593 subscribers, a nominal gain of 93
users in comparison with the beginning of the year.
The number of page views recorded significant
progress. In the year, there were 720,353 page views, an
average of 60 thousand per month. In 2015, the number of
views was 636,378.
In October, with the aim of facilitating access to
information relating to the New Auditor’s Report, the
Institute released a hotsite specifically for dealing with
the matter. The page centralizes information about the
activities conducted, in addition to documents and support
materials, activities of Continuing Professional Education,
videos, disclosure on the subject in the press and on
Ibracon’s communication channels .
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Mês/Month

Visualizações de páginas

Subjects disclosed on the Portal 2016

Jan/ Jan

40.117

Jan/ Jan

24

Fev/ Feb

51.518

Fev/ Feb

35

Mar/ Mar

65.260

Mar/ Mar

32

Abr/ Apr

56.313

Abr/ Apr

32

Mai/ May

70.379

Mai/ May

33

Jun/ Jun
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Jun/ Jun
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Jul/ July

54.429

Jul/ July

28

Ago/ Aug
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Ago/ Aug

33

Set/ Sept
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Set/ Sept

40

Out/ Oct

63.134

Out/ Oct

43

Nov/ Nov

66.665

Nov/ Nov

42

Dez/ Dec

45.503

Dez/ Dec

31

Total/Total

720.353

Total/Total

415

Pessoas cadastradas no Portal 2016
Persons registered on the Portal 2016

12.593

O número de visualizações da página registrou uma
evolução significativa. Foram, no ano, 720.353 pageviews,
média de 60 mil por mês. Em 2015, o acumulado do ano
foi 636.378.
Em outubro, com o intuito de facilitar o acesso às
informações referentes ao Novo Relatório do Auditor,
o Instituto lançou um hotsite específico para tratar
do assunto. A página centraliza informações sobre
as atividades conduzidas, além de documentos e
materiais de apoio, atividades de Educação Profissional
Continuada, vídeos, divulgação sobre o tema na
imprensa e nos veículos de comunicação do Ibracon.

Assessoria de Imprensa
O trabalho da assessoria de imprensa do Ibracon
resultou em 896 inserções na mídia nacional em 2016.
Na comparação de doze meses, as participações de
membros do Ibracon na mídia saltaram 102% em relação
a 2015, quando ocorreram 442 inserções.
A internet foi a mídia com maior participação no
total, com 826 veiculações do Instituto e seus portavozes. Os jornais vêm em seguida, com 63 inserções,
seguidos por revistas, nas quais o Instituto registra sete
participações. Traduzido em cifras, caso essas veiculações
fossem anúncios pagos, o total do espaço conquistado
equivaleria a R$ 7.081.864,53.
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Matérias divulgadas no Portal 2016

Page views

Press Office
The work of the Ibracon’s Press Office resulted in 896
inserts in the national press in 2016. In the twelve months
comparison, the participation of Ibracon members in the
media jumped 102% in relation to 2015, when there were
442 inserts.
Internet was the media with the biggest share of the
total, with 826 articles and texts put out by the institute
and its spokespeople. Newspapers come in second, with
63 inserts, followed by magazines, with seven inserts.
Translated into figures, had these inserts been paid ads,
the total space won over by the Institute would have been
equivalent to R$ 7,081,864.53.
In addition, in April, Ibracon participated in a workshop
promoted by the Magazine Capital Aberto, in São Paulo,
when it talked about the New Auditor’s Report.
The advancement of Ibracon’s media presence
was not only quantitative. Ibracon served as a source
in specific sections about the segment, as the New
Auditor’s Report, and on issues of general interest of
society, such as the prevention of fraud in companies and
combating corruption. Ibracon’s name was mentioned
on mainstream media, with highlight to Agência O Globo
and Agência Estado, the newspapers Valor Econômico,
Folha de S. Paulo , DCI and Estado de S. Paulo , the
magazines Época Nogócios, IstoÉ Dinheiro, Capital Aberto
and LEC - Legal, Ethics and Compliance , the radio Jovem
Pan, in addition to segmented portals, such as Mercado
Contábil and Notícias Fiscais and communication
channels of the profession’s representative entities.
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Evolução mensal

INSERÇÕES NA MÍDIA

Monthly evolution

INSERTS ON THE MEDIA

Jan/dez 2016

Jan/dec 2016

Jan/dez 2015

Jan/dec 2015

Internet/ Internet

826

Internet/ Internet

385

Jornal/ Newspaper

63

Jornal/ Newspaper

37

Revista/ Magazine

7

Revista/ Magazine

18

Rádio/ Radio

2

Total/ Total

442

Total/ Total

896

Além disso, em abril, o Ibracon participou de
workshop promovido pela Revista Capital Aberto, em São
Paulo, quando falou sobre o Novo Relatório do Auditor.
O avanço da presença midiática do Ibracon não foi
apenas quantitativo. O Ibracon serviu de fonte em pautas
específicas sobre o segmento, como sobre o Novo
Relatório do Auditor, e em temas de interesse geral da
sociedade, como prevenção de fraudes em empresas e
combate à corrupção. O nome do Ibracon foi veiculado
em mídias de grande circulação, com destaque para
a Agência O Globo e Agência Estado, os jornais Valor
Econômico, Folha de S. Paulo, DCI e O Estado de S. Paulo,
as revistas Época Negócios, IstoÉ Dinheiro, Capital Aberto
e LEC - Legal, Ethics and Compliance, a rádio Jovem Pan,
além de portais segmentados, como Mercado Contábil e
Notícias Fiscais e veículos de comunicação de entidades
representativas da profissão.
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EQUIVALÊNCIA COMERCIAL
COMMERCIAL EQUIVALENCE

R$ 8.000.000,00
R$ 7.000.000,00

R$ 7.081.864,53

R$ 6.000.000,00
R$ 5.000.000,00
R$ 4.000.000,00
R$ 3.000.000,00

Artigos assinados pelos membros do Ibracon
O Ibracon também se inseriu no debate público sobre
auditoria e transparência através da publicação de
artigos. Foram oito textos no decorrer do ano.
Em fevereiro, o presidente da Diretoria Nacional,
Idésio Coelho, assinou os artigos “Compliance nunca
é tardia” e “O que conta é a atitude”. Em março,
Marco Antonio Fabbri, diretor de Desenvolvimento
Profissional da 5ª Seção Regional, contribuiu com o
artigo “Transparência e compliance criam empregos
no Brasil”. No mês de maio, foi a vez de Coelho
escrever sobre “Compliance e trabalho do auditor”
e, no mês seguinte sobre “Transparência e ética no
desenvolvimento”.
No segundo semestre, o presidente da Diretoria
Nacional divulgou mais três artigos: “Contabilidade
pública é instrumento para uma sociedade melhor”,
“Novo relatório do auditor, transparência e compromisso
com a sociedade” e “Novas normas contábeis do setor
público e os direitos da cidadania”, que foi publicado no
site da Federação Internacional dos Contadores (IFAC).

R$ 2.000.000,00

R$ 2.235.087,60

R$ 1.000.000,00
R$ 0,00
2015

2016

Articles signed by the Ibracon professionals
Ibracon is also inserted in the public debate about audit and
transparency through the publication of articles. There has
been eight articles in the course of the year.
In February, the president of the National Board,
Idésio Coelho, signed the articles “Compliance is never
late” and “What counts is the attitude”. In March, Marco
Antonio Fabbri, Professional Development Director of
the 5th Regional Branch, contributed with the article
“Transparency and compliance create jobs in Brazil”. In
May, it was the turn of Idésio Coelho to write “Compliance
and the auditor’s work”, and in the following month,
“Transparency and ethics in Development”.
In the second half, the President of the National Board
released three more articles: “Public accounting is a tool
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Esses artigos foram publicados em veículos de
expressão nacional, como O Estado de S. Paulo, Folha de
S. Paulo e DCI.

Revista Transparência
De periodicidade trimestral e com tiragem de 3.500
exemplares, a Revista Transparência circulou pelo sexto
ano consecutivo.
Em suas páginas, o leitor encontra entrevistas com
especialistas do mercado de Contabilidade e Auditoria
Independente nos níveis nacional e internacional e
reportagens que abordam os principais temas de
interesse do profissional da área, além de pautas
técnicas e artigos. A edição nº 24 marcou os 45 anos de
fundação do Ibracon e apresentou um novo projeto
gráfico. Na nova configuração, a publicação passou a
trazer a relação das firmas de auditoria associadas ao
Ibracon, contribuindo para maior visibilidade do quadro
associativo do Instituto.
Em 2016, a revista publicou entrevistas com
profissionais renomados, como: Hans Hoogervorst,
presidente do Conselho de Normas Internacionais
de Contabilidade (IASB); Lewis H. Ferguson, membro
do Board do Fórum Internacional de Reguladores de
Auditoria Independente (IFIAR); Ana Maria Melo Netto
Oliveira, presidente do Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro (CRSFN); Gilmar Mendes, presidente
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); Mauro Rodrigues
da Cunha, presidente-executivo da Associação de
Investidores no Mercado de Capitais (AMEC); Nelson
Carvalho, professor, parecerista e membro do CA de
renomadas companhias; Eliseu Martins, professor
honorário da Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP);
Leonardo Silveira do Nascimento, coordenador-geral
de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação
Brasileira da Secretaria do Tesouro Nacional (STN),
entre outros.
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for a better society”, “New auditor’s report, transparency
and commitment to society” and “New public sector
accounting standards and rights of citizenship”
, which was published on the International Federal of
Accountants (IFAC) website.
These articles were published in channels of national
expression, such as O Estado de S. Paulo, Folha de S.
Paulo and DCI .

Transparency Magazine
Of quarterly periodicity and with an issue of 3,500 copies,
the Transparency Magazine was issued for the 6th
consecutive year.
In its pages, the reader finds interviews with market
experts of the Accounting and Independent Auditing
market at the national and international levels and articles
that address the main issues of interest to the professional
of the area, in addition to technical guidelines and articles.
The Edition No. 24 marked the 45th anniversary of Ibracon’s
founding and presented a new graphic design. In the new
configuration, the publication began to bring the list of
legal entities that are Ibracon members, contributing to a
greater visibility of the Institute’s members.
In 2016, the Magazine published interviews with
renowned professionals, such as: Hans Hoogervorst,
chairman of the International Accounting Standards
Board (IASB); Lewis H. Ferguson, member of the Board of
the International Forum of Independent Audit Regulators
(IFIAR); Ana Maria Melo Netto Oliveira, chairman of the
Financial System Resources Board (CRSFN); Gilmar Mendes,
chairman of the Superior Electoral Court (TSE); Mauro
Rodrigues da Cunha, chairman of the Association of Capital
Market Investors (AMEC); Nelson Carvalho, professor,
reviewer and member of the Board of Directors of renowned
companies; Eliseu Martins, honorary professor of the
Faculty of Economics, Administration and Accounting of
the University of São Paulo (FEA/USP); Leonardo Silveira do
Nascimento, general coordinator of Accounting Standards
Applied to the Brazilian Federation of the National Treasury
Secretariat (STN), among others.
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PUBLICAÇÃO DO IBRACON – INSTITUTO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO BRASIL

ANO 6 Nº 24 R$ 18,00

EM CONSTANTE
EVOLUÇÃO
EM ALTA

Comitês de Auditoria
ganham maior
relevância no cenário
econômico brasileiro

LONGO CAMINHO

Em entrevista exclusiva,
presidente do Iasb,
Hans Hoogervorst, fala
da evolução das IFRS

IFAC COUNCIL MEETING
Encontro formaliza
indicação de Idésio
Coelho para o
board da Ifac
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1a Seção Regional

1st Regional Branch

Em 2016, entre as atividades empreendidas pela 1ª
Seção Regional destaca-se o treinamento sobre o Novo
Relatório do Auditor e a participação ativa nas reuniões
de entidades congraçadas da região. A representante
regional do Ibracon marcou presença nos encontros
promovidos pelos Conselhos Regionais de Contabilidade
(CRCs), a exemplo da Comissão de Auditoria do CRC do
Ceará, atuando na defesa dos interesses dos auditores
independentes.
A 1ª SR agrega dez estados: Ceará, Piauí, Rio Grande
do Norte, Maranhão, Pará, Amazonas, Amapá, Roraima,
Acre e Rondônia.

In 2016, among the activities undertaken by the 1st Regional
Branch, the training on the New Auditor’s Report and the active
participation in meetings of consecrated entities in the region are
the highlights. Ibracon’s regional representative marked presence
in the meetings promoted by Regional Accounting Boards (CRCs),
following the example of the Ceará CRC Audit Committee, acting
in the defense of independent auditors’ interests.
The 1st RB covers ten states: Ceará, Piauí, Rio Grande do
Norte, Maranhão, Pará, Amazonas, Amapá, Roraima, Acre
and Rondônia.

2a Seção Regional
Em 2016, a regional do Ibracon avançou em diversas
frentes. No âmbito da Educação Profissional
Continuada, houve procura acima das expectativas
para os cursos voltados à auditoria, todos válidos para
o cumprimento do Programa de Educação Profissional
Continuada (PEPC). No total, 411 profissionais
participaram das atividades ao longo de 74,5 horas de
treinamento.
O relacionamento da 2ª Seção Regional com os órgãos
reguladores e demais entidades locais foi trabalhado
de modo consistente. Destaca-se a participação, em
janeiro, na cerimônia de posse do Conselho Regional
de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE) para o biênio
2016/2017 e, também, o evento dos 83 anos do Sindicato
dos Contabilistas no Estado de Pernambuco (Sindicont PE),
em setembro.
Em maio, a regional passou a integrar o primeiro
Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) do Pernambuco,
uma iniciativa da Delegacia da Receita Federal do Brasil
do Recife e da Faculdade Nova Roma, a fim de oferecer
experiências de prática profissional aos estudantes e
prestação de serviços comunitários.
O contato com os associados também ganhou
destaque, em junho, com a realização da I Conferência
de Contabilidade e Auditoria Independente. Levando
para a região, pela primeira vez, parte da programação
da 6ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria
Independente, o evento contou com mais de 100
participantes.
Apesar da situação econômica do País, a Regional
conseguiu manter estável o número de associados. Além
disso, com o maior número de cursos oferecidos e a
realização da conferência, foi possível manter o equilíbrio
financeiro da Regional.
Com sede em Recife (PE), a 2a SR representa também
os associados dos estados de Alagoas, Paraíba e Sergipe.
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2ª SR realizou I Conferência de Contabilidade e
Auditoria Independente 2nd RB held the 1st Conference
on Accounting and Independent Auditing

2nd Regional Branch
In 2016, the Ibracon’s regional branch progressed on several
fronts. In the context of the Continuing Professional Education,
there was a demand above expectations for the courses
focused on auditing, all valid for the compliance with the
Continuing Professional Education Program (PEPC). In total, 411
professionals attended the activities over 74.5 training hours.
The relationship of the 2nd Regional Branch with regulatory
agencies and other local entities was consistently worked on.
With highlights to the participation, in January, at the taking
office ceremony of the Pernambuco Regional Accounting
Board (CRCPE) for the 2016/2017 biennium and, also, the 83rd
anniversary party of the Association of Accountants of the State
of Pernambuco (Sindicont-PE), in September.
In May, the regional branch joined the first Nucleus
of Accounting and Tax Support (NAF) of Pernambuco, an
initiative of the Brazil’s Federal Revenue Office of Recife and
Faculdade Nova Roma, in order to offer professional practice
experiences to students and community service.
The contact with members also gained prominence, in
June, with the holding of the 1st Conference on Accounting
and Independent Auditing. Taking to the region, for the first
time, part of the program of the 6th Brazilian Conference
on Accounting and Independent Auditing, the event was
attended by over 100 participants.
Despite the economic situation of the country, the Regional
Branch managed to keep stable the number of members.
In addition, with the largest number of courses offered and
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the holding of the conference, it was possible to maintain the
financial equilibrium of the Regional Branch.
With headquarters in Recife (PE), the 2nd RB also represents
members of the states of Alagoas, Paraíba and Sergipe.
3ª SR realizou o 3º Painel de Auditoria e Contabilidade
3rd RB held the 3rd Audit and Accounting Panel

a

3 Seção Regional
Na 3a Seção Regional do Ibracon, que reúne os profissionais
dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, os
destaques de 2016 ficaram por conta dos cursos e eventos
realizados. Dentro do Programa de Educação Profissional
Continuada (PEPC) foram atendidos 244 profissionais,
que passaram por 150 horas de treinamento. Em outubro
aconteceu o 3º Painel de Auditoria e Contabilidade, onde
foram discutidos assuntos apresentados no 6ª Conferência
Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente do
Ibracon e as alterações nas IFRS 9, 15 e 16. O evento contou
com a participação de representantes da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), Banco Central do Brasil (BCB),
Superintendência de Seguros Privados (Susep) e Conselho
Federal de Contabilidade (CFC). O ano foi marcado também
pela quarta edição do curso para Formação de Auditores,
voltado para estudantes de Ciências Contábeis.
Ao longo do exercício, a diretoria participou de eventos
realizados por entidades congraçadas dos dois estados. Além
do esforço contínuo para aumentar o quadro associativo
da Regional, a 3ª SR realizou obras de melhoria na secretaria
e auditório, contribuindo para atender adequadamente os
profissionais e associados da Regional.

4a Seção Regional
Em 2016, no âmbito da capacitação, a 4a Seção Regional
realizou três cursos em Belo Horizonte e três em Brasília,
com um total de 137 participantes. A diretoria da regional do
Ibracon esteve presente na solenidade de posse da nova
diretoria eleita para o biênio 2016/2017 do Conselho Regional
de Contabilidade de Minas Gerais (CRCMG) e, também, em
quatro solenidades de colação de grau do curso de Ciências
Contábeis da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC-MG). Além disso, a Regional participou de cinco reuniões
do Comissão de Educação Profissional Continuada (CEPC) do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em Brasília.
Em outubro, a diretoria da regional participou do
“Seminário de Auditoria e Controladoria”, realizado pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pelo CRCMG, com
o objetivo de estimular as discussões sobre a contabilidade e
a auditoria independente, oportunidade em que apresentou
palestra sobre o Novo Relatório do Auditor.
A 4a SR reúne os estados de Minas Gerais, Tocantins e
Goiás, bem como o Distrito Federal.

3rd Regional Branch
At the Ibracon’s 3rd Regional Branch, which gathers
professionals of the states of Rio de Janeiro and Espírito
Santo, the highlights of 2016 were the courses and events
held. Within Continuing Professional Education Program
(PEPC) 244 professionals, who have gone through 150 hours
of training, attended the courses. In October the 3rd Audit
and Accounting Panel was held, where topics presented
in Ibracon’s 6th Brazilian Conference on Accounting and
Independent Auditing and amendments to IFRS 9, 15 and 16
were discussed. The event was attended by representatives
of the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM),
the Central Bank of Brazil (CBB), Superintendence of Private
Insurances (SUSEP) and Federal Accounting Board (CFC). The
year was also marked by the fourth edition of the course for
Training of Auditors, aimed at Accounting Sciences students.
Throughout the year, the board participated in events
held by consecrated entities of the two states. In addition to
the continuous effort to increase membership of the Regional
Branch, the 3rd RB carried out improvement works in the
secretariat and auditorium, contributing to better serve the
professionals and members of the Regional Branch.

4th Regional Branch
In 2016, within the framework of training, the 4th Regional
Branch held three courses in Belo Horizonte and three in
Brasilia, with a total of 137 participants. The board of Ibracon’s
regional branch was present at the taking office ceremony
of the new board elected for the 2016/2017 biennium of the
Regional Accounting Board of the State of Minas Gerais
(CRCMG) and, also, in four graduation ceremonies of the
course of Accounting Sciences of the Pontificia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC-MG). Additionally, the Regional
Branch participated in five Continuing Professional Education
Committee from the Federal Accounting Board (CEPC/CFC)
meetings, in Brasilia.

4ª SR participa de solenidade de posse do CRCMG 4th RB was present at
the taking office ceremony of the CRCMG new board elected
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In October, the regional branch’s board attended the
“Audit and Controllership Seminar”, held by the Federal
Accounting Board (CFC) and CRCMG, with the aim of
stimulating discussions about accounting and independent
auditing, opportunity in which it presented a lecture on the
New Auditor’s Report.
The 4th RB represents the states of Minas Gerais,
Tocantins, and Goiás, as well as the Federal District.

5a Seção Regional

5th Regional Branch

Em 2016, a 5ª Seção Regional, que representa 62% das
firmas associadas ao Ibracon, se envolveu em uma série de
atividades de cunho institucional e educacional, levando
o nome do Ibracon a diversas esferas da sociedade. Ao
todo foram 51 representações, ampliando em 70% sua
participação quando comparada ao ano de 2015.
No âmbito dos relacionamentos institucionais, a
regional participou de solenidades realizadas pelo Sindicato
das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no
Estado de São Paulo (SesconSP) e Associação das Empresas
de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo (AesconSP)
/ 67º aniversário; Federação dos Contabilistas do Estado de
São Paulo (Fecontesp) / 68º aniversário e inauguração da
nova sala da sede; (68º aniversário e inauguração de nova
sala da sede); Fundação da Associação dos Peritos Judiciais
do Estado de São Paulo (Apejesp) (59º aniversário); SindcontSP (97º aniversário); Câmara Municipal de São Paulo (Dia
do Profissional da Contabilidade). Também acompanhou
a visita do vereador da cidade de São Paulo, Andrea
Matarazzo (PSD), à sede do Ibracon.
Além de se reunir com o Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC), para tratar da revisão do
guia de orientação para os Comitês de Auditoria, a diretoria
da regional participou de três seminários promovidos pelo
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São
Paulo (CRCSP), com temas sobre Educação Continuada e
legislação, além do 1º Fórum Paulista de Perícia Contábil,
realizado em parceria com a Associação dos Peritos Judiciais
do Estado de São Paulo (Apejesp). Prestigiou também o 25º
EESCON – Encontro das Empresas de Serviços Contábeis
do Estado de São Paulo (realizado pelo Sescon-SP). Ciente
da importância da atuação cidadã, a 5ª SR participou da
assembleia de constituição do Observatório Social do Brasil
– São Paulo (OSB-SP), organismo apartidário que busca
contribuir com a melhoria da gestão pública.
A regional representou o Ibracon em sessão solene da
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA),
de Ribeirão Preto (SP), e prestigiou a formatura das turmas
do Programa Sescon Solidário. Realizou, ainda, palestra para
os estudantes do Centro Universitário Senac – Unidade

In 2016, the 5th Regional Branch, which represents 62% of
Ibracon’s associated firms, became involved in a series of
institutional and educational activities, taking Ibracon’s name
to various sectors of society. All in all were 51 representations,
expanding by 70% its participation when compared to 2015.
In the context of institutional relationships, the regional
branch participated in ceremonies held by Sescon-SP/
Aescon-SP (67th anniversary); Fecontesp (68º anniversary
and inauguration a new headquarters’ room); Foundation of
the Association of Judicial Experts of the State of São Paulo
(Apejesp) (59th anniversary); Sindcont-SP (97th birthday);
Municipal Chamber of São Paulo (Professional Accountant’s
Day). It also accompanied the visit of the councilman of
the city of São Paulo, Andrea Matarazzo (PSD), to Ibracon’s
headquarters.
In addition to meeting with the Brazilian Institute of
Corporate Governance (IBGC) to discuss the review of the
Guidance for Audit Committees handbook, the regional
branch’s board participated in three seminars promoted by the
Regional Accounting Board of the State of São Paulo (CRCSP),
with themes about Continuing Education and legislation,
in addition to the 1st São Paulo’s Forum of Accounting
Investigation, carried out in partnership with the Association
of Judicial Experts of the State of São Paulo (Apejesp). Also
honored the 25º EESCON - Meeting of the Accounting Service
Firms of the State of São Paulo (held by SesconSP). Aware of
the importance of citizen actions, the 5th RB attended the
constitution assembly of the Social Observatory of Brazil São Paulo (OSB-SP), the non-partisan agency that seeks to
contribute to the improvement of public management.
The regional branch represented Ibracon in a solemn
session of the Faculty of Economics, Administration and
Accounting (FEA), in Ribeirão Preto (SP), and honored the
graduation ceremony of classes of the Program Sescon
Solidário. The branch also held a lecture for students of Senac
University Center - Santo Amaro.
Bodies maintained by the 5th RB, the Board of
Independent Auditors (CAIND), the Board of Corporate
Governance (CGC) and the Board of Accountants (CC) also
carried out, during the period, lectures and workshops on
technical matters and of interest of professionals.

63ª Formatura da Ação Desenhando o Futuro do Programa
Sescon Solidário 63rd Annual Session of the Action Designing the
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Santo Amaro. Organismos mantidos pela 5ª SR, a Câmara dos
Auditores Independentes (CAIND), a Câmara de Governança
Corporativa (CGC) e a Câmara de Contadores (CC) também
realizam, durante o período, palestras e workshops sobre
temas técnicos e de interesse dos profissionais.
No âmbito do Programa de Educação Profissional
Continuada (PEPC) foram realizadas 55 atividades durante
o ano, com um total de 1.485 participantes, em 328 horas
de treinamento. Estes dados revelam que 63% das firmas
associadas ao Ibracon, sediadas no Estado de São Paulo,
utilizaram os treinamentos ofertados em 2016.
A 5a Seção Regional do Ibracon representa os estados
de São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

6a Seção Regional
Na 6a Seção Regional, que abrange os estados do
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, as relações
institucionais e cursos foram os destaques de 2016.
Durante todo o ano, representantes da Regional
compareceram às reuniões, encontros e solenidades
de entidades do setor e de diferentes instituições de
ensino superior da região Sul. A Seção também tomou
parte da reunião que deliberou sobre a nova sede do
Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do
Sul (CRCRS), fortalecendo o papel do instituto como
agente do setor na região.
No que se refere ao Programa de Educação Profissional
Continuada (PEPC), a Regional recebeu 256 profissionais
para a realização de treinamentos, totalizando 157 horas de
atividades.
A agenda de cursos contou com aulas sobre o
Novo Relatório do Auditor, as normas IFRS 15 e IFRS 13,
atualização das NBCTG’s, fusões e aquisições, entre
outros temas.
Sobressai a realização, em novembro, do IV Seminário
de Auditoria e Contabilidade, na sede do Sindicato das
Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do
Estado do Rio Grande do Sul (SesconRS), com o objetivo
de replicar os principais assuntos abordados durante a
6ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria
Independente do Ibracon.

9a Seção Regional
Com jurisdição no estado da Bahia, a 9a SR do Ibracon
esteve presente na cerimônia de posse da nova Diretoria
do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA)
para o mandato 2016-2017, em fevereiro.
O destaque fica por conta de atividades educacionais.
Em agosto, a Regional ofereceu aos associados
treinamento sobre o Novo Relatório do Auditor.

6ª SR promoveu o IV Seminário de Auditoria e Contabilidade
6th RB promoted the IV Audit and Accounting Seminar

In the context of the Continuing Professional Education
Program (PEPC), 55 activities were carried out during the year,
with a total of 1,485 participants, in 328 hours of training.
These data reveal that 63% of the firms associated to Ibracon,
headquartered in the state of São Paulo, used the trainings
offered in 2016.
Ibracon’s 5th Regional Branch represents the states of São
Paulo, Parana, Mato Grosso and Mato Grosso do Sul.

6th Regional Branch
At the 6th Regional Branch, which covers the states of Rio
Grande do Sul and Santa Catarina, the institutional relations
and courses were the highlights of 2016. Throughout the year,
representatives of the Regional Branch attended meetings,
workshops and celebrations of industry entities and several
institutions of higher education in the Southern region. The
Branch also took part in the meeting which deliberated on
the new Rio Grande do Sul Regional Accounting Board
(CRCRS) headquarters, strengthening the role of the Institute
as an agent of the industry in the region.
In regard to PEPC, the Branch received 256 professionals
for trainings, totaling 157 hours of activities.
The courses schedule counted with classes on the New
Auditor’s Report, IFRS 15 and IFRS 13, update of NBCTGs,
mergers and acquisitions, among other topics.
It is highlighted the performance, in November, of the
4th Audit and Accounting Seminar, at Trade Union of The
Association of Accounting Service and Advisory, Expert
Witness, Information and Research Firms of Rio Grande do
Sul (SesconRS) headquarters, with the aim of replicating the
main issues discussed during Ibracon’s 6th Conference on
Accounting and Independent Auditing.

9th Regional Branch
With jurisdiction in the state of Bahia, Ibracon’s 9th RB was
present at the taking office ceremony of the new directors of
the Bahia Regional Accounting Board (CRCBA) for the 20162017 term, in February. Highlight to educational activities. In
August, the Regional Branch offered to the members training
on the New Auditor’s Report.
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Conselho de Administração

Membros

Board of Directors

Members
Adeíldo Osório de Oliveira
Ernesto Rubens Gelbcke
Fernando Dantas Alves Filho
Juarez Lopes de Araújo
Pedro Augusto de Melo
Raul Corrêa da Silva
Rogério Costa Rokembach
Idésio da Silva Coelho

Presidente
President
Eduardo Augusto Rocha Pocetti

Secretário
Secretary
Jorge Luiz Canabarro Menegassi

54

Paolo Giuseppe Lima de Araújo
Marcelo Galvão Guerra
Paulo Buzzi Filho
Paulo Cezar Santana
Sergio Antonio Dias
Marcelo de Deus Saweryn
Antomar de Oliveira Rios
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Diretoria Nacional
National Board

Diretor de Administração
e Finanças

Presidente

Administration and Finance Director
Francisco de Paula dos Reis Júnior

President
Idésio da Silva Coelho Júnior

Diretor Técnico
Technical Director
Rogério Hernandez Garcia

Diretor de Desenvolvimento
Profissional

Diretora de Firmas de
Auditoria de Pequeno
e Médio Portes (FAPMP)
Small and Medium-sized
Auditing Firms (SMPs) Director
Monica Foerster

Professional Development Director
Carlos Alberto de Sousa
Tadeu Cendón Ferreira (a partir de
agosto de 2016)

Diretor de Regionais

Diretor de Comunicação

Superintendent
Marco Aurelio Fuchida

Communication Director
Francisco Antonio Maldonado
Sant’Anna

Regional Branches Director
Adelino Dias Pinho

Superintendente
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1ª Seção Regional
st

2 Regional Branch

3rd Regional Branch

Diretor Presidente

Diretor Presidente

Diretor Presidente

President
Paolo Giuseppe Lima
de Araújo

President
Marcelo Galvão Guerra

President
Paulo Buzzi Filho

Diretor Técnico

Diretor Técnico

Diretor Técnico

Technical Director
João Acrísio Rocha

Technical Director
José Vital Pessoa Melo
Monteiro Filho

Technical Director
Paulo José Machado

Diretor de
Administração
e Finanças

Diretor de
Administração
e Finanças

Administration and
Finance Director
Francisco Moisés
de Almeida Gomes

Administration and Finance
Director
Arnaldo Marques Guimarães

Administration and
Finance Director
Nelson Fernando
M. Pfaltzgraff

Diretor de
Desenvolvimento
Profissional

Diretor de
Desenvolvimento
Profissional

Professional Development
Director
Nelson Mitimasa Jinzenji

Professional Development
Director
Luis Aurênio Alves Barretto

Diretores

Diretores

Directors
Pedro Paulo Thiago Gueiros
Malta Mendes
Francisco da Silva Pimentel
Adriana Rodrigues
Pereira da Silva

Directors
José Luiz de Souza Gurgel
Alexandre Vinícius
R. de Figueiredo
Paulo Roberto M. Garrucho

Professional Development
Director
Pretextato Salvador Quaresma
Gomes de Oliveira Mello

Diretores
Directors
Jorge Ivan Teles de Sousa
Vicente Luiz Reis Lauria

nd

3ª Seção Regional

1 Regional Branch

Diretor de
Desenvolvimento
Profissional
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Diretor de
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e Finanças
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4ª Seção Regional

5ª Seção Regional

6ª Seção Regional

9ª Seção Regional

4 Regional Branch

5 Regional Branch

6 Regional Branch

9th Regional Branch

Diretor Presidente

Diretor Presidente

Diretor Presidente

Diretor Presidente

President
Paulo Cezar Santana

President
Sergio Antonio Dias

President
Marcelo de Deus Saweryn

President
Antomar de Oliveira Rios

Diretor Técnico

Diretor Técnico

Diretor Técnico

Diretora Técnica

Technical Director
José Ricardo Faria Gomez

Technical Director
Carlos Augusto Pires

Technical Director
Paulo Ricardo Pinto Alaniz

Technical Director
Shirley Nara Santos Silva

Diretor de
Administração
e Finanças

Diretor de
Administração
e Finanças

Diretor de
Administração
e Finanças

Diretor de
Administração
e Finanças

Administration and
Finance Director
Antonio Hilário Maia

Administration and
Finance Director
Marcos Venício Sanches

Administration and
Finance Director
Luiz Fernando Silva Soares

Administration and
Finance Director
Manoel Pereira da Silva Filho

Diretor de
Desenvolvimento
Profissional

Diretor de
Desenvolvimento
Profissional

Diretor de
Desenvolvimento
Profissional

Diretor de
Desenvolvimento
Profissional

Professional Development
Director
Flávio de Aquino Machado

Professional Development
Director
Marco Antonio de
Carvalho Fabbri

Professional Development
Director
Ronei Xavier Janovik

Professional Development
Director
Francisco Silva de Souza

Diretores

Diretores

Diretores:

Directors
Roberto Augusto Ayub
Tanha Maria Lauermann
Schneider

Directors:
Alexandre Lomanto
Maimone Neto
Cristiano Seabra
Di Girolamo

th

Diretores
Directors
Anderson Luiz de Menezes
Hélio do Vale Ribeiro
Myrian Buenos Aires Moutinho

th

Directors
Valdir Campos Costa
Luiz Claudio Gaona Granados
Osvaldo Roberto Nieto

th
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Endereços
Addresses

Nacional

3ª Seção Regional

National Office

3rd Regional Branch
Av. Passos, 101, cj 504
20051-040, Rio de Janeiro, RJ
Fone/Fax: (21) 2233-5833,
(21) 2233-5917, (21) 2233-5357
ibraconterceira@ibraconterceira.com.br

Ibracon - Instituto dos
Auditores Independentes
do Brasil
Rua Maestro Cardim, 1170,
9º andar
01323-001, Bela Vista, São Paulo, SP
Fone/Fax: +55 (11) 3372-1223
www.ibracon.com.br

Seções Regionais
Regional Branches

1ª Seção Regional
1st Regional Branch
Rua Azevedo Bolão, 28
60450-675, Fortaleza, CE
Fone/fax: (85) 3065-1099,
(85) 98833-4414
ibraconprimeira@ibracon.com.br

2ª Seção Regional
2nd Regional Branch
Rua José Aderval Chaves, 78, sl. 405
51111-030, Recife, PE
Fone: (81) 3327-1174, (81) 99191-0311
ibraconsegunda@ibracon.com.br

4ª Seção Regional
4th Regional Branch
Rua Santa Catarina, 1630,
sl. 104/105
30170-081, Belo Horizonte, MG
Fone: (31) 3275-3070
ibraconquarta@ibracon.com.br

5ª Seção Regional
5th Regional Branch
Rua Maestro Cardim, 1170,
9º andar
01323-001, São Paulo, SP
Fone: (11) 3372-1223
ibraconquinta@ibracon.com.br

6ª Seção Regional
6th Regional Branch
Rua dos Andradas, 718, cj. 402
90020-004, Porto Alegre, RS
Fone: (51) 3228-3140
ibraconsexta@ibracon.com.br

9ª Seção Regional
9th Regional Branch
Rua Methódio Coelho, 91
Ed. Prado Empresarial, sl. 607
40279-120, Salvador, BA
Fone: (71) 3353-2126
ibraconnona@ibracon.com.br
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Rua Maestro Cardim, 1170 - 9º andar
01323-001 - Bela Vista - São Paulo - SP
Fone/Fax: +55 (11) 3372-1223
www.ibracon.com.br

