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

O

mundo inteiro passa por um intenso processo de
transformações, um contexto no qual impera a
busca cada vez mais aprofundada pela renovação
das relações econômicas e humanas. Nos dias de hoje,
a boa governança corporativa, a lisura nas associações
comerciais, o planejamento estratégico e o compliance
são as palavras de ordem para as empresas globalizadas.
São instrumentos que contribuem para prevenir os riscos
de qualquer tipo nos diferentes modelos de negócios e
parcerias firmadas entre as nações. Por sua vez, a ética, o
comprometimento e a transparência podem ser citados
como alguns dos valores que devem permear uma
sociedade que se pretende evoluída e cada vez mais
humanizada.
Estas duas perspectivas de conduta são
contempladas em todas as atividades realizadas pelo
Ibracon - Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil em quase 50 anos de existência. Este relatório, que
resgata o trabalho empreendido no último ano, em todas
as áreas de atuação nas quais o Instituto está inserido,
demonstra com clareza seu empenho em promover
o desenvolvimento e a valorização da Auditoria
Independente no Brasil. Mais do que isso, representa
o resultado dos esforços do Instituto para ser parte
integrante, e também um dos condutores, deste mesmo
processo global de mudanças.

T

he world undergoes an intense process of
transformations, a context in which the increasingly
thorough search for the renewal of economic and human
relations reigns. Nowadays, good corporate governance,
honesty in the trade associations, strategic planning
and compliance are the words of order to the globalized
companies. They are instruments that contribute to
preventing risks of any kind in the different business models
and establishing partnerships between the nations. In turn,
ethics, commitment and transparency can be mentioned as
some of the values that must permeate a society that claims
to be evolved and increasingly humanized.
These two perspectives of conduct are included in all
activities carried out by Ibracon - Institute of Independent
Auditors of Brazil in almost 50 years of existence. This
report, which recalls the work undertaken last year in all
areas of activity in which the Institute is inserted, clearly
shows its commitment to promoting the development and
appreciation of Independent Audit in Brazil. More than
that, it represents the result of the Institute’s efforts to be an
integral part, and one of the drivers, of the global process
of change.
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Abertura
Opening

Final de um
produtivo ciclo

End of a
productive cycle

E

I

n December 2017, Ibracon has officially completed another
cycle of hard work, marked by the end of the term of office of
the Board of Directors, National Board and Regional Sections for
the last triennium. The results achieved with these efforts, and all
the accumulated experience with the achievement of initiatives
in different areas of operation will be fundamental to strengthen
even more the Institute and the Independent Audit activity in this
new stage.
This report shows, concisely, Ibracon’s main achievements,
distributed into the following chapters: Institutional, Institutional
Relations, Technical Area, Professional Development, Corporate
Communications and Regional Sections. On the following pages,
it is possible to better know each of these areas and their activities,
which are carried out from a work marked by strong synergy.
Each of their content should not be assimilated separately.
Conversely, following its Strategic Planning, Ibracon works in an
integrated manner, promoting a complement between actions,
sections, activities and objectives.
Institutionally, continuous internal improvements were
undertaken, always aiming at optimizing operations, something
that is naturally extended to the members. In the institutional
relations with the most varied stakeholders – from Brazil and from
other countries – partnerships were strengthened, collaboration
agreements were signed and knowledge development was
extended. This exchange of information is also one of the power
sources of the technical area, which in turn provides feedback
to the Accounting professionals and the market. Crowing this
work, the Brazilian Conference on Accounting and Independent
Auditing is held annually and a constantly renewed agenda
of Continued Professional Education activities to increasingly
strengthen the Independent Audit professional – always with
the important support of the Regional Sections, which amplify
Ibracon’s operations throughout the national territory. Finally, a
well-structured corporate communication model gives visibility to
the efforts and results of this work.

Foto/photo: Ibracon

m dezembro de 2017, o Ibracon concluiu
oficialmente mais um ciclo de intenso trabalho,
marcado pelo final da gestão do Conselho de
Administração, da Diretoria Nacional e das Seções
Regionais para o último triênio. Os resultados
conquistados com estes esforços, e toda a experiência
acumulada com a concretização de iniciativas em
diferentes áreas de atuação, serão fundamentais para
fortalecer ainda mais o Instituto e a atividade de Auditoria
Independente nesta nova etapa.
Este relatório demonstra, de maneira sintética,
as principais conquistas alcançadas pelo Ibracon,
distribuídas nos seguintes capítulos: Institucional,
Relações Institucionais, Área Técnica, Desenvolvimento
Profissional, Comunicação Corporativa e Seções
Regionais. Nas páginas a seguir, é possível conhecer
melhor cada uma destas áreas e suas atividades, que
são realizadas a partir de um trabalho marcado por forte
sinergia. O conteúdo de cada uma delas não deve ser
assimilado isoladamente. Ao contrário, seguindo seu
Planejamento Estratégico, o Ibracon trabalha de maneira
integrada, promovendo uma complementariedade entre
ações, seções, atividades e objetivos.
Institucionalmente, foram promovidas contínuas
melhorias internas, procurando sempre otimizar as
operações, algo que se estende naturalmente para
os associados. Nas relações institucionais com os
mais diferentes interlocutores – do Brasil e de outros
países – parcerias foram fortalecidas, acordos de
colaboração foram firmados e a busca por atualização
de conhecimentos foi ampliada. Este intercâmbio de
informações é uma das fontes de alimentação da área
técnica, que também retroalimenta os profissionais da
Contabilidade e o mercado. Coroando este trabalho,
é promovida anualmente a Conferência Brasileira de
Contabilidade e Auditoria Independente e uma agenda
sempre renovada de atividades de Educação Profissional
Continuada para fortalecer cada vez mais o profissional
de Auditoria Independente – sempre com o importante
apoio das Seções Regionais, que amplificam a atuação do
Ibracon para todo o território nacional. Por fim, um bem
estruturado modelo de comunicação corporativa dá
visibilidade aos esforços e aos resultados deste trabalho.

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

Conquistas que
pavimentam o caminho
para o futuro

Achievements
that pave the way
for the future

A

A

o encerrar o triênio 2015-2017 na presidência do
Conselho de Administração gostaria de deixar
registrada a perspectiva extremamente positiva que
tenho em relação ao futuro da Auditoria Independente.
Esta percepção resulta da análise das conquistas do Ibracon
que estão relacionadas nesta publicação. São avanços em
diferentes aspectos, que se mostram como consequência
do trabalho realizado pelo Conselho de Administração, a
Diretoria Nacional, as Seções Regionais e os colaboradores
do Instituto.
No início desta gestão, definimos um Planejamento
Estratégico que deveria funcionar como um norte das ações
a serem empreendidas para cumprirmos nossa missão
institucional. Hoje, três anos depois, percebo que existem
muitos motivos para estarmos otimistas. O conjunto de
acertos alcançado com o intenso trabalho de todas as
áreas que integram o Instituto nos faz acreditar que este
é um caminho que terá seus horizontes cada vez mais
expandidos.
Gostaria de salientar alguns aspectos que considero
preponderantes para fundamentar meus argumentos.
Começo citando a expansão de nosso quadro de
associados, que foi ampliado e vem atraindo jovens
profissionais e estudantes de Ciências Contábeis, assim
garantindo que nosso trabalho se perpetue e permeie cada
vez mais a sociedade como um todo.
Quero registrar as relevantes ações no sentido de
incrementar o relacionamento, o diálogo e o intercâmbio
de conhecimentos com as entidades que representam a
Contabilidade, destacando nosso órgão maior de regulação,
o Conselho Federal de Contabilidade, principal entidade
interlocutora, com o qual trabalhamos em forte sinergia.
Também mantemos permanente diálogo com o mercado
de capitais e as distintas instâncias do poder público,
interagindo com os órgãos reguladores, como a Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), a Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP), a Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) e a Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (PREVIC), bem como com as instituições do
sistema financeiro, a exemplo do Banco Central do Brasil.
Movido pelo mister de valorizar a Auditoria
Independente, o Ibracon colocou todo o empenho
na efetivação dos principais pilares de sustentação
de seu Planejamento Estratégico. Isso se traduz no
fortalecimento das relações político-institucionais, na
ampliação de atividades de cunho técnico e programas de
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t the end of the 2015-2017 triennium as the chairman of
the Board of Directors, I would like to let recorded a very
positive perspective that I have in relation to Independent
Audit’s future. This perception is the result of analysis of
Ibracon’s achievements that are listed in this publication.
These are advancements in different aspects, which are the
result of the work carried out by the Board of Directors, the
National Board, the Regional Sections and by the Institute’s
employees.
When this administration began, we defined a
Strategic Planning which should operate as the guide of the
actions to be undertaken to fulfill its institutional mission.
Today, three years later, I realize that there are many reasons
for being optimistic. The set of successes achieved with the
hard work of all areas that integrate the Institute makes
us believe that this is a path that will have its landscape
increasingly expanded.
I would like to emphasize some aspects that I consider
important to substantiate my arguments. For a start, I
mention the expansion of our membership, which was
increased and is attracting young professionals and
Accounting Sciences students, thus ensuring that our work
will continue and increasingly permeate society as a whole.
I want to mention the relevant actions in order to
increase the relationship, the dialog and the knowledge
exchange with the entities that represent Accounting,
highlighting our highest regulation body, the Federal
Council of Accounting, which is the main discussion
partner, with which we work in strong synergy. We
also maintain a permanent dialog with the capital
market and the different instances of the public power,
interacting with the regulatory bodies, such as the
Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM), the
Superintendence of Private Insurances (SUSEP), the Brazilian
Electricity Regulatory Agency (ANEEL) and the National
Superintendence for Pension Funds (PREVIC), as well as with
the financial system institutions, such as the Central Bank
of Brazil.
Moved by the fundamental to highlight the
Independent Audit, Ibracon put every effort in carrying out
the main pillars of support of its Strategic Planning. This
means the strengthening of political-institutional relations,
the expansion of the technical activities, professional
development programs and the creation of Working Groups
focused on different projects and market segments, such as
the Small and Medium-sized Auditing Firms (FAPMP).
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Eduardo Pocetti

Presidente do Conselho de Administração/
Chairman of the Board of Directors

One of the foundations of our Strategic Planning is the
expansion of the international inclusion of the Institute, with
active participation in global forums of discussion, mainly
conducted by the International Federation of Accountants
(IFAC), the Group of Latin American Accounting Standard
Setters (Glenif), the International Accounting Standards
Board (IASB) and the Inter-American Association of
Accounting (AIC).
This set of activities, plus the correct communication to
stakeholders and to society as a whole, has ensured Ibracon
to consolidate its position as a technical reference for the
Independent Audit activity, which makes us very proud.
For all these reasons, there is no mistake in saying
that this administration adds new gains to the legacy
received from the previous one, expanding even more a
valuable legacy of achievements of our Institute. If today
Independent Audit has its importance recognized by society,
it is with a sense of enthusiasm for the accomplishment
that I understand the influences of our work, result of a long
path of search for continuous improvements.
The achievements are many, but challenges remain.
Fortunately, we are prepared to overcome them. Thank you
to all who have been at our side during this fruitful period.
I also leave my gushing welcome to the new leadership of
Ibracon, wishing them to follow a trajectory of success. I will
remain as the chairman of the Board of Directors, position
for which I was reelected. Thank you for the confidence in
my work and I want you to know that we are together in
our bigger mission, which is to promote the Independent
Audit and show the substantial contribution of our activity
for the sustained development of the country.

Foto/photo: Flavio Roberto Guarnieri

desenvolvimento profissional, e na criação de Grupos de
Trabalho focados em diferentes projetos e segmentos de
mercado, a exemplo das Firmas de Auditoria de Pequeno
e Médio Portes (FAPMP).
Uma das bases de nosso Planejamento Estratégico
está na expansão da inserção internacional do Instituto,
com a participação ativa em fóruns globais de discussão,
principalmente os promovidos pela International
Federation of Accountants (IFAC), pelo Grupo
Latinoamericano de Emisores de Normas de Información
Financiera (Glenif), pelo International Accounting
Standards Board (IASB) e pela Associação Interamericana
de Contabilidade (AIC).
Este conjunto de atividades, somado à correta
comunicação aos públicos de interesse e à sociedade
como um todo, tem garantido ao Ibracon consolidar
sua posição como referência técnica para a atividade de
Auditoria Independente, o que muito nos orgulha.
Por todos estes motivos, não é equívoco dizer que
esta gestão soma novos ganhos ao legado recebido da
anterior, engrandecendo ainda mais uma valiosa herança
de conquistas de nosso Instituto. Se hoje a Auditoria
Independente tem sua relevância reconhecida pela
sociedade, é com um sentimento do entusiasmo pelo
dever cumprido que percebo as influências de nosso
trabalho, resultado de uma longa trajetória de busca por
contínuas melhorias.
As conquistas são muitas, mas os desafios persistem.
Felizmente, estamos preparados para vencê-los. Muito
obrigado a todos que estiveram ao nosso lado durante este
profícuo período. Deixo também minhas efusivas boasvindas às novas lideranças dos Ibracon, desejando que
sigam por uma trajetória de êxitos. Seguirei na presidência
do Conselho de Administração, cargo para o qual fui
reeleito. Agradeço a confiança em meu trabalho e quero
que saibam que estaremos unidos em torno de nossa
missão maior, que é promover a Auditoria Independente e
mostrar a substancial contribuição de nossa atividade para
o desenvolvimento sustentado do País.
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Palavra dos Presidentes
Word from the Presidents

Um período de
importantes avanços

A period of important
advancements

E

T

ste Relatório de Gestão traz um balanço das
atividades empreendidas em 2017 e também presta
contas de minha gestão como presidente da Diretoria
Nacional do Ibracon. Esta publicação sintetiza os resultados
de um Planejamento Estratégico orientado pela busca
contínua de avanços em todas as áreas nas quais o Instituto
atua. É gratificante registrar que concretizamos com êxito as
metas propostas, assim contribuindo para a valorização dos
profissionais brasileiros e para o fortalecimento da Auditoria
Independente.
Em 2015, quando tomei posse no cargo, ao lado
dos demais membros da Diretoria Nacional, assumi
o compromisso de expandir as conquistas da gestão
anterior. Assim, buscamos fortalecer o intercâmbio com
órgãos reguladores, e com as entidades que representam
a Contabilidade e a Auditoria Independente, em âmbito
mundial. Intensificamos o relacionamento com as
universidades e a imprensa, assim como os entes do
Poder Público, a exemplo do Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (COAF), que garantiu ao Instituto
o Diploma de Mérito COAF, que agraciou o Instituto em
2017 com o Diploma de Mérito COAF, em reconhecimento
por sua atuação no combate à lavagem de dinheiro e ao
financiamento do terrorismo no Brasil.
Tivemos, ainda, a oportunidade de participar de
importantes alianças e parcerias com organismos voltados
ao aprimoramento da informação e ao compartilhamento
de conhecimento técnico. Na esfera internacional
alcançamos novo patamar de interação e conseguimos
avanços na presença e influência brasileira no plano global.
Nos últimos três anos, também procuramos ampliar
o escopo de nossa atuação como organismo técnico,
publicando estudos inéditos sobre diferentes aspectos da
Auditoria Independente. Igualmente relevantes foram os
esforços do Instituto na difusão do tema Novo Relatório do
Auditor, da norma Noclar – Resposta ao Descumprimento
de Leis e Regulamentos e das Normas Internacionais de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS). Deste
modo, firmamos relevante posição como referência técnica
para a atividade de Auditoria Independente.
Além disso, fortalecemos o relacionamento com a
imprensa, enfatizamos ações dirigidas aos nossos públicos
de interesse, a partir de um sólido planejamento de
comunicação. Nesse escopo, destacam-se a realização
de cursos e encontros para jornalistas, a consolidação
do Prêmio Transparência, o incremento da presença do
Instituto nas mídias sociais e nossas publicações.
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his Management Report is an assessment of the
activities undertaken in 2017, and also a rendering of
accounts of my term of office as the President of Ibracon’s
National Board. This publication summarizes the results of a
Strategic Planning that aimed at the continuous search for
advancements in all areas in which the Institute operates.
It is gratifying to record that we’ve successfully achieved the
proposed goals, thus contributing to the appreciation of
the Brazilian professionals and to the strengthening of the
Independent Audit.
In 2015, when I took office, alongside other members of
the National Board, I took the commitment to expanding the
achievements of the previous administration. Thus, we sought
to strengthen the exchange with regulatory bodies, and
with the entities that represent Accounting and Independent
Audit at global levels. We intensified the relationship with
universities and the press, as well as Public Power bodies,
such as the Financial Activities Control Board (Coaf), which
graced the Institute in 2017 with COAF Diploma of Merit,
in recognition for its performance in combating money
laundering and the financing of terrorism in Brazil.
Moreover, we had the opportunity to participate in
important alliances and partnerships with organizations
focused on improving information and sharing technical
knowledge. At the international level we achieved new
heights of interaction and advances in the Brazilian presence
and influence at the global level.
In the last three years, we also sought to expand
the scope of our work as a technical body, publishing
unprecedented studies on different aspects of Independent
Audit. Also relevant were the Institute’s efforts in the
dissemination of the topics New Auditor’s Report, Noclar
– Response to Noncompliance with Laws and Regulations
standard and International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS). In this way, we have established a relevant
position as a technical reference for the Independent Audit
activity.
In addition, we strengthened the relationship with the
press, emphasizing the actions directed to our stakeholders,
as of a solid communication planning. In this scope, we
highlight the holding of courses and meetings for journalists,
the consolidation of the Transparency Award and increase of
the Institute’s presence on social media and our publications.
The Institute was also an active presence at industry
events, in which members of its Board of Directors are
often invited to present technical lectures, reinforcing our
position as a leading partner in the areas of Accounting and
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Idésio Coelho,

presidente da Diretoria Nacional/
President of the National Board

Independent Audit. In this context, it stands out the holding
of the Brazilian Conference on Accounting and Independent
Audit, organized annually by the Institute.
Another important initiative was to provide consistent
support to Small and Medium-sized Auditing Firms (FAPMP),
which has a close relationship with the greater attention
given to the seven Regional Sections (RS), the fundamental
connection between Ibracon Nacional and its members
throughout the country.
The Continued Professional Education (CPE) remained
as one of the priorities of Ibracon. In the three years of our
administration, 260 courses were carried out, with the
attendance of 6,387 participants. In total, 1,895 hours were
provided to skills improvement.
The continuous improvement, years after year, allows
Ibracon to remain as one of the main agents in discussions
that affect the business world, influencing the advancement
in Accounting and Independent Audit, governance and
transparency from public and private sector companies and
institutions.
I would like to demonstrate my gratitude to the relevant
support received from the Federal Accounting Council
which was always at our side in all the activities and
achievements of this triennium.
I leave my wishes for a term of great success to the
new Ibracon’s president, Francisco Sant’Anna, to the other
members of the National Board and to the new Regional
Section leaders.
I express my gratitude to God who has been with us all
the time and everywhere. My sincere thanks to the Board
of Directors, all directors who walked beside me during the
2015-2017 Term, to the employees and members, to Ibracon
for this period so full of learning, support and overcoming.

Foto/photo: Flavio Roberto Guarnieri

O Instituto também foi presença ativa em eventos
do setor, em que os membros de sua Diretoria são
frequentemente convidados a apresentar palestras
técnicas, reforçando nossa posição como principal
interlocutor nas áreas de Contabilidade e Auditoria
Independente. Sobressai neste âmbito, a realização
da Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria
Independente, organizada anualmente pelo Instituto.
Outra importante iniciativa foi o consistente apoio às
Firmas de Auditoria de Pequeno e Médio Portes (FAPMP),
trabalho que tem relação estreita com a maior atenção
dada às sete Seções Regionais (SR), a fundamental
conexão entre o Ibracon Nacional e seus associados em
todo o País.
A Educação Profissional Continuada (EPC) mantevese como uma das prioridades do Ibracon. Nos três anos
de nossa gestão foram realizados 260 cursos, com a
participação de 6.387 participantes. No total, 1.895 horas
foram dedicadas ao aprimoramento de competências.
O contínuo aperfeiçoamento, ano após ano, permite
que o Ibracon mantenha-se como um dos principais
agentes nas discussões que afetam o mundo dos
negócios e a nossa profissão, influenciando avanços
na Contabilidade e na Auditoria independente, na
governança e na transparência das empresas e, ainda, nas
instituições dos setores público e privado.
Gostaria de expressar o meu reconhecimento
ao relevante apoio recebido do Conselho Federal de
Contabilidade, que esteve sempre ao nosso lado em
todas as atividades e conquistas desse triênio.
Deixo votos de uma gestão de grande sucesso para
o novo presidente do Ibracon, Francisco Sant´Anna, para
os demais membros da Diretoria Nacional e para as novas
lideranças das Seções Regionais.
Expresso minha gratidão a Deus que esteve ao nosso
lado todo o tempo e em todos os lugares. Meus sinceros
agradecimentos ao Conselho de Administração, a todos
os diretores que caminharam ao meu lado durante a
Gestão 2015-2017, aos colaboradores e associados ao
Ibracon por esse período tão repleto de aprendizado,
apoio e superação.
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Institucional

Institutional Aspects

E

I

m 2017 encerrou-se o triênio correspondente à
gestão de Eduardo Pocetti na presidência do
Conselho de Administração e de Idésio Coelho na
presidência da Diretoria Nacional do Ibracon. Por este
motivo, mais do que registrar as atividades realizadas no
último exercício, esta publicação também faz um balanço
do período como um todo. Nesse espaço de tempo,
o Instituto teve suas ações guiadas pelo Planejamento
Estratégico definido em 2015 e que englobou diretrizes
para os dois anos subsequentes. O documento foi
elaborado com a proposta de traçar metas e objetivos
para as diferentes frentes em que o Instituto atua, com
destaque para as áreas de representação institucional,
comunicação, educação profissional, ambiente
regulatório e sustentabilidade.
A partir destes pilares, o Ibracon alcançou
importantes avanços em prol do fortalecimento da
Auditoria Independente brasileira. Reconhecido pelos
associados por sua representatividade e credibilidade, o
Instituto contribui de modo significativo na consolidação
e divulgação de informações técnicas atualizadas. O
período englobado pela última gestão enfatizou a
realização de atividades técnicas em geral, servindo
como uma bússola para orientar os profissionais
sobre temas emergentes e de impacto na atividade
de Auditoria Independente. A agenda de atuação
internacional do Ibracon, também intensificada durante
a última gestão, permitiu manter os associados em linha
com as discussões globais que influenciam o dia a dia da
área.
Além de reafirmar e expandir parcerias estratégicas
com entidades nacionais e internacionais, nos últimos

n 2017 the triennium corresponding to Eduardo Pocetti’s
term as the chairman of the Board of Directors and Idésio
Coelho as the president of Ibracon’s National Board has
ended. For this reason, more than record the activities carried
out in the last financial year, this publication also makes an
assessment of the period as a whole. In this period of time, the
Institute had its actions guided by the Strategic Planning set
in 2015 and that included guidelines for the two subsequent
years. The document was prepared with the proposal of
outlining goals and objectives for the different fronts on
which the Institute operates, with highlights to the areas of

NOVOS ASSOCIADOS POR
IDADE (ENTRANTES EM 2017)
NEW MEMBERS BY AGE (ENTRANTS IN 2017)

20 a 29/ 20 - 29

6

8%

30 a 39/ 30 - 39

29

36%

40 a 49/ 40 - 49

28

35%

Acima de 50/ Over 50

17

21%

Total/ Total

80

100%

NOVOS ASSOCIADOS
(ENTRANTES EM 2017)
NEW MEMBERS (ENTRANTS IN 2017)

Masculino Feminino Perfil
Male

Female

Profile

Auditores/ Auditors

48%

10%

58%

Contadores/ Accountants

21%

4%

25%

Estudantes/ Students

8%

6%

14%

Governança/ Governance

4%

0%

4%

RELATÓRIO GERAL DE ASSOCIADOS 2017
GENERAL REPORT ON MEMBERS 2017

Regional

Auditores

Contadores

Estudantes

Licenciados

Câmara de Governança

Total

1ª SR/ 1st RB

22

35

0

0

0

57

2ª SR/

55

24

2

0

0

81

Regional Branch

2nd RB

3ª SR/ 3

10

Auditors

Accountants
(no auditors)

Students

Chartered
Accounts

Governance Chamber

Total

RB

100

77

8

1

2

188

4ª SR/

4th RB

103

48

1

0

0

152

5ª SR/

5th RB

549

221

13

14

7

804

6ª SR/ 6th RB

79

34

6

0

0

119

9ª SR/ 9th RB

23

17

0

0

0

40

Total PF/ Total Ind.

931

456

30

15

9

1441

rd

Nacional/ National Firmas de Auditoria/Audit Firms

117

Total Geral/ Grand Total

1558

Foto/photo: Flavio Roberto Guarnieri
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7ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente do Ibracon/Ibracon´s 7th Brazilian Conference on Accounting and Independent Auditing

três anos o Instituto renovou seu quadro associativo,
com um trabalho voltado à atração de novos membros,
e hoje conta com uma significativa representação de
associados em uma faixa etária entre 20 e 39 anos. Parcela
importante deste grupo é formada por estudantes de
Ciências Contábeis e jovens profissionais, um público
essencial ao desenvolvimento e perpetuação das
atividades de Contabilidade e Auditoria Independente
no Brasil. No ano de 2017, a Conferência Brasileira de
Contabilidade e Auditoria Independente, principal evento
do Ibracon, deu continuidade ao crescimento percebido
no ano anterior, e em sua sétima edição contou com um
aumento de 7% no número de participantes.
O último exercício foi também o momento de
realizar importantes estudos sobre temas técnicos
que impactaram de modo significativo a atividade de
Auditoria Independente. O Ibracon, como referência
técnica, traçou o panorama dos Comitês de Auditoria
Estatutários no Brasil e analisou os Principais Assuntos
de Auditoria (PAAs) contemplados no Novo Relatório do
Auditor emitido sobre as demonstrações contábeis com
exercício findo em 31 de dezembro de 2016.
Tendo em vista o contínuo aprimoramento do
Instituto em todas as suas frentes, outro destaque
de 2017 foi a Pesquisa Ibracon: “Perfil, demandas e
oportunidades”, que permitiu mapear as demandas e
desafios dos profissionais de Contabilidade que atuam
em Auditoria Independente, essenciais para que o
Ibracon possa se manter como principal porta-voz desses
profissionais no Brasil.

Representatividade
Por suas atividades e propostas de atuação, o Instituto
continua atraindo associados de diferentes faixas etárias

institutional representation, communication, professional
education, regulatory environment and sustainability.
From these pillars, Ibracon achieved important
advances in favor of strengthening the Brazilian
Independent Audit. Recognized by its members for its
representativeness and credibility, the Institute contributes
in a significant way in the consolidation and dissemination
of updated technical information. The period encompassed
by the last administration emphasized the development
of technical activities in general, serving as a compass to
guide the professionals about emerging and impactful
topics on the Independent Audit activity. Ibracon’s agenda
of international operations, also intensified during the last
administration, allowed to keep members aligned with the
global discussions that affect the day-to-day in the area.
In addition to reaffirm and expand strategic
partnerships with national and international entities, in the
last three years the Institute has renewed its membership,
with a work focused on attracting new members, and
today has a significant representation of members in the
age range between 20 and 39 years. An important part
of this group is formed by Accounting Sciences students
and young professionals, an important audience for
the development and continuation of Accounting and
Independent Audit activities in Brazil. In 2017, the Brazilian
Conference on Accounting and Independent Auditing,
Ibracon’s main event, gave continuity to the growth seen in
the previous year, and in its seventh edition counted with an
increase of 7% in the number of participants.
Last year was also the time to conduct important
studies on technical topics that significantly impacted the
independent audit activity. Ibracon, as a technical reference,
traced the panorama of the Statutory Audit Committees
in Brazil and analyzed the Key Audit Matters (KAMs)
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e perfis profissionais. Entre os membros ingressantes no
último ano, destaque aos profissionais entre 30 e 49 anos
de idade, que representaram 71% dos entrantes. Houve
também um maior número de associação de estudantes
de Ciências Contábeis (14%, em comparação aos 8%
de 2016) e de profissionais que atuam em governança
corporativa, que representaram 4% do total.
Um conjunto de associados plural faz com que,
cada vez mais, o Ibracon compreenda as demandas
dos profissionais da Contabilidade nos mais diversos
estágios da carreira e consiga atender as diferentes
necessidades, seja através das atividades de Educação
Profissional Continuada, Comunicados Técnicos,
Grupos de Trabalhos, estudos e pesquisas, em prol do
desenvolvimento da profissão contábil no Brasil e em
benefício da sociedade.

Tecnologia da Informação
Em 2017, a área de Tecnologia da Informação (TI) do
Instituto desempenhou um papel estratégico para atender
as demandas de agilidade, flexibilidade, efetividade e
inovação. A atuação integrada com todos os demais
setores e atividades, permitiu a melhoria no fluxo de
trabalho e nos principais gargalos enfrentados no dia a
dia. Um exemplo, viabilizado em parceria com a área de
Administração e Finanças, está na distribuição de boleto
digital para pagamento, que é disponibilizado para todos
os associados na área restrita do Portal Ibracon. Esta é
uma das medidas para cumprir a redução gradual na
quantidade de documentos impressos. Além de tornar
mais ágil diversos procedimentos, a alternativa adotada
contribui com a minimização do impacto ambiental.
Ao lado da implantação e do envio customizado do
boleto digital, outros avanços atingidos pela área de TI
merecem ser citados:
• Aumento da capacidade de armazenamento de
documentos digitais, o que também implica na questão
da sustentabilidade;
• Adequação no banco de dados, permitindo e
integração com outros sistemas;
• Acesso dos associados, via Portal, aos temas em
discussão pela Área Técnica;
• Integração de operações e disponibilização de
facilidades em diferentes Regionais, sendo: módulo
Educacional (3ª SR e 4ª SR), módulo Financeiro (1ª SR),
cobrança registrada (3ª SR), bem como implantação de
e-Social e do serviço de atendimento online, melhoria no
processo de contabilização, entre outras.
As ações da área de TI também foram fundamentais
durante a 7a Conferência Brasileira de Contabilidade
e Auditoria Independente Conferência, quando os
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included in the New Auditor’s Report issued on the financial
statements for the year ended December 31, 2016.
In view of the Institute’s continuous improvement in all
its fronts, another 2017 highlight was the Ibracon’s Research:
“Profile, demands and opportunities”, which allowed to map
the demands and challenges of accounting professionals
who work in independent audit, essential for Ibracon to
remain as the main advocate of these professionals in Brazil.

Representativeness
Through its activities and action proposals, the Institute
continues to attract members of different age groups and
professional profiles. Among the new members of last year,
emphasis to the professionals between 30 and 49 years old
that represented 71% of the new members. There was also a
greater number of memberships from Accounting Sciences
students (14%, compared to 8% in 2016) and professionals
who work in corporate governance, which represent 4% of
the total.
A set of diverse members increasingly causes Ibracon
to understand the demands of Accounting professionals in
the different stages of their career and is able to meet the
different needs, either through the Continued Professional
Education activities, Technical Releases, Work Groups,
studies and researches, in favor of the development of the
accounting profession in Brazil and in benefit of society.

Information Technology
In 2017, the Institute’s Information Technology (IT) area
has played a strategic role in order to meet the agility,
flexibility, efficiency and innovation demands. The
integrated operations with all other sectors and activities
has allowed the improvement in the workflow and in the
main bottlenecks faced on the day-to-day. One example,
made possible in partnership with the Department of
Administration and Finance, is the distribution of digital bill
for payment, which is made available to all members in the
Ibracon Portal’s restricted area. This is one of the measures
to fulfill the gradual reduction in the number of printed
documents. In addition to make several procedures more
agile, the alternative adopted contributes to minimizing
environmental impact.
Besides the implementation and sending of the custom
digital bill, other advancements achieved by the IT area
deserve to be mentioned:
• Increase in the digital documents storage capacity,
which also involves the sustainability issue;
• Adequacy in the database, enabling integration with
other systems;
• Access of the members, via the Portal, to the topics
under discussion by the Technical Area;

IBRACON RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

recursos digitais permitiram a realização de um quiz
em tempo real, por meio de um aplicativo para
smartphones, em que os participantes avaliaram cada
painel e enviaram perguntas aos palestrantes. Além de
automatizar a recepção do evento, facilitando o acesso
dos conferencistas, a tecnologia está preparada para o
recebimento de inscrições de pessoas de outros países.

Administração e Finanças
A área de Administração e Finanças contribuiu, de maneira
consistente, para o crescimento do Ibracon em 2017. Com
o aprimoramento introduzido no ano anterior, tornou-se
possível disponibilizar ao corpo diretivo, todos os meses, os
relatórios de controles orçamentários para acompanhamento
da evolução do Instituto e tomada de decisões.
Em 2017, foi possível dar continuidade e consolidar
os projetos iniciados em anos anteriores como as
obrigatoriedades de entrega da Escrituração Contábil
Digital e Fiscal (ECD e ECF) no que tange as pessoas
jurídicas imunes e isentas, por meio das atualizações e
adaptações no sistema Enterprise Resource Planning (ERP);
Para dar mais visibilidade sobre as movimentações
e projetos realizados pelo Instituto no decorrer do ano,
em 2017 continuou-se a disponibilizar as demonstrações
contábeis do Ibracon aos associados.
Também em 2017 foi elaborado e dado início ao
projeto de integração da área administrativa e financeira
das Seções Regionais com o órgão nacional que visa
proporcionar a melhoria dos serviços prestados aos
associados.

Gestão de Pessoas
Para desempenhar as diretrizes de sua missão
institucional, o Ibracon investe na contratação de capital
humano dotado de competências profissionais que
incluam a valorização da ética e da transparência em
suas relações de trabalho, sempre em sintonia com os
princípios defendidos pela entidade. Em contrapartida,
seguindo a política interna de gestão de pessoas, o
Instituto proporciona aos colaboradores um ambiente de
trabalho propício à plena realização das atividades diárias,
contemplando aspectos como motivação, capacitação
e benefícios de acordo com suas funções, bem como o
reconhecimento por méritos profissionais.

Desenvolvimento dos colaboradores
Todos os profissionais que trabalham no Instituto
concluíram ou estão cursando a graduação em suas
respectivas áreas de competências. Por defender e
valorizar a educação e o desenvolvimento continuados,
o Ibracon também estimula a inserção de seus

• Integration of operations and provision of features in
different Regional Sections, such as: Educational Module
(3rd and 4th RS), Financial module (1st RS), registered billing
(3rd RS), as well as implementation of e-Social and online
customer service, improvement in the accounting process,
among others.
The actions of the IT area were also crucial during the
7th Brazilian Congress on Accounting and Independent
Auditing, when digital resources allowed the performance
of a quiz in real time, through a smartphone application, in
which the participants evaluated each panel and submitted
questions to the speakers. In addition to automating the
event’s hosting, facilitating the access of lecturers, the
technology is prepared to receive registrations of people
from other countries.

Administration and Finance
The Administration and Finance area has contributed,
consistently, to Ibracon’s growth in 2017. With the
improvements introduced in the previous year, it became
possible to make available to the board, every month,
budgetary control reports for monitoring the Institute’s
development and decision-making.
In 2017, it was possible to continue and consolidate the
projects started in previous years such as the requirements
of filing of the Digital and Tax Bookkeeping (ECD and ECF)
regarding immune and exempt legal entities, through
updates and adaptations in the Enterprise Resource
Planning (ERP) system;
To give more visibility on the movements and projects
carried out by the Institute in the course of the year, in 2017
Ibracon ‘s financial statements continued to be provided to
its members.
Also in 2017, the project of integration of the Regional
Sections’ financial and administrative areas with the
national body was prepared and initiated, aiming to
provide an improvement of the services provided to
members.

People Management
To perform its institutional mission’s guidelines, Ibracon
invests in hiring human capital with professional skills
that include appreciation of ethics and transparency
in their working relations, always in harmony with the
principles defended by the entity. On the other hand,
following the people management internal policy, the
Institute provides to its employees a work environment
conducive to the full performance of daily activities,
covering aspects such as motivation, training and
benefits in accordance with their duties, as well as
recognition of professional merits.
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colaboradores em programas de pós-graduação.
Deste modo, 57% dos profissionais estão inscritos
ou já realizaram cursos de MBA, lato ou stricto senso.
A partir de critérios pré-definidos, os colaboradores
podem candidatar-se a subsídios para frequentar tais
programas educacionais. Além disso, o Ibracon incentiva
a participação em treinamentos e atividades relacionadas
às áreas de atuação dos funcionários.

Perfil das equipes
Quando analisamos o perfil etário dos colaboradores
do Instituto podemos confirmar a valorização dos
conhecimentos e da experiência, com a presença maciça
de profissionais com 30-40 anos (58% do total). Por
outro lado, 15% dos colaboradores têm entre 20-30 anos,
demonstrando o estímulo dado à contratação de jovens
talentos. O quadro se equilibra com a presença de 15%
de profissionais com 40-50 anos e outros 12% com mais
de 50 anos. Em relação ao gênero, é marcante a presença
feminina (74% do total).

Professional development
All professionals who work at the Institute have completed
or are enrolled in a undergraduate school in their respective
areas of competence. By defending and promoting the
continued education and development , Ibracon also
stimulates its employees to enroll in graduation programs.
In this way, 57% of professionals are enrolled or have
completed MBA courses (both non-degree and masters /
PhD). From pre-defined criteria, employees can apply for
grants to attend such educational programs. Moreover,
Ibracon encourages participation in trainings and activities
related to the employees’ areas of expertise.

Team profile
When we analyze the Institute employees’ age profile,
we can confirm the appreciation for knowledge and
experience, with the massive presence of professionals on
the 30 - 40 years old range (58% of the total). On the other
hand, 15% of employees are between 20 - 30 years of age,
demonstrating the stimulus given to the recruitment of
young talent. This is balanced out with the presence of 15%
of professionals on the 40 - 50 years of age and 12% with
more than 50 years old. In relation to gender, the presence of
women is remarkable (74% of the total).

Benefícios
Entre os benefícios complementares à remuneração
dos colaboradores, o Ibracon disponibiliza a todos
que desejarem a possibilidade de adesão ao seguro
de vida e acidentes pessoais e ao plano de saúde, que
é extensível a familiares. Outras subvenções incluem
reembolso creche por 12 meses (a contar do retorno da
licença maternidade), auxílio transporte e abono refeição
(para jornada superior a seis horas diárias). De acordo
com as diretrizes nas normas nacionais de Segurança
do Trabalho, são realizados periodicamente cursos e
treinamentos sobre prevenção de acidentes. E, para

Benefits and allowances
Among the additional benefits to the employees’
compensation, Ibracon offers to all who want it the
possibility of adhere to the life and personal accident
insurance and to the healthcare plan, which can be
extended to family members. Other subsidies include
nursery reimbursement for 12 months (starting at the return
from maternity leave), transportation and meal allowance

PERFIL DOS COLABORADORES
EMPLOYERS PROFILE

Idade/Age

Gênero/Gender
70

80
70
60

60

(74%)

50

40

40

30

30

20

20

(26%)

10

(15%)

(15%)

(12%)

Entre 40-50
anos/

Acima de 50
anos/

0

10
0
Mulheres/Women

14

(58%)

50

Homens/Men

Entre 20-30
anos/
20-30

Entre 30-40
anos/
30-40

40-50

Over 50
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promover o fortalecimento das relações interpessoais,
gerando motivação pessoal e empatia entre as diferentes
áreas, os colaboradores participam de confraternizações
internas, como a celebração de aniversários e outras
datas especiais.

Firmas de Auditoria de Pequeno
e Médio Portes (FAPMP)
O Ibracon vem fortalecendo e ampliando as ações
voltadas às Firmas de Auditoria de Pequeno e Médio
Portes (FAPMP), como forma de prestar maior apoio
às empresas assim definidas, que são maioria neste
segmento, assim como em muitos outros ramos de
atividade no Brasil.
Por este motivo, valorizar as pequenas e médias
empresas deve ser uma das principais preocupações de
todas as entidades que têm consciência de seu papel
fundamental na movimentação da economia e na
geração de empregos, renda e novas oportunidades para
os brasileiros.
Com esta premissa, o Instituto contribui para que
estas empresas tenham melhores condições de acesso
e desenvolvimento em um mercado que é altamente
competitivo. Um exemplo a ser citado é a divulgação
do manual “Escolhendo o serviço certo – comparando
os serviços de Auditoria, Revisão, Compilação e
Procedimentos Previamente Acordados”, elaborado
pela Federação Internacional dos Contadores (IFAC).
Destinado ao uso das FAPMP, e disponível gratuitamente
no Portal da entidade, o material descreve estes
diferentes tipos de serviços, de acordo com as normas
internacionais pertinentes, e os benefícios de cada um.
Outra publicação relevante para este segmento de
empresas é o Manual para Trabalhos de Auditoria de
Menor Complexidade, que teve seu quinto e último
módulo atualizado e divulgado em 2017. O material foi
desenvolvido pelo Instituto, sob a coordenação do Grupo
de Trabalho (GT) FAPMP, e aborda as principais etapas
e conceitos de auditoria, em consonância às normas
internacionais e brasileiras de auditoria vigentes.
A produção, atualização e divulgação destes
materiais é um dos temas abordados nas reuniões
periódicas do GT FAPMP, que acontecem na sede da
entidade. Nestas ocasiões são colocados em debate
assuntos de interesse destas firmas.
Durante a 7ª Conferência Brasileira de Contabilidade
e Auditoria Independente, em junho, a programação
incluiu temas voltados para as especificidades das
FAPMP, assim como nas edições anteriores. O compliance
regulatório para estas empresas foi o foco da última
edição. Em 2016, o tema foi gestão e crescimento

(for shits that exceed six hours per day). In accordance
with the guidelines on the Occupational Safety national
standards, courses and trainings on prevention of accidents
are periodically held. And, to promote the strengthening of
interpersonal relationships, creating personal motivation
and empathy among the different areas, employees
participate in social events, such as birthday celebrations
and other special dates.

Small and Medium-Sized
Auditing Firms (FAPMP)
Ibracon is strengthening and extending the actions directed
to the Small and Medium-sized Auditing Firms (FAPMP) as
a way to provide greater support to companies defined in
that manner, which are the majority in this segment, as well
as in many other lines of business in Brazil.
For this reason, appreciating small and medium-sized
entities must be one of the main concerns of all entities,
which are aware of their key role in moving the economy and
creating jobs, income and new opportunities for Brazilians.
With this assumption, the Institute contributes so
that these companies have better conditions for access
and development in a market that is highly competitive.
An example to be mentioned is the release of the manual
“Choosing the right service – comparing Audit, Review,
Compilation and Agreed-upon Procedures services”,
prepared by the International Federation of Accountants
(IFAC). For the use of FAPMPs, and available at the entity’s
Portal, the material describes these different types of
services, in accordance with the relevant international
standards, and each one’s benefits.
Another relevant publication for this segment of
companies is the Manual for Lower Complexity Audit Work,
which had its fifth and last module updated and released in
2017. The material was developed by the Institute, under the
coordination of the FAPMP Working Group (WG), and covers
the main audit steps and concepts, in line with current
international and Brazilian auditing standards.
The production, updating and release of these
materials is one of the topics discussed at the periodic
meetings of the FAPMP WG, which take place at the entity’s
headquarters. On these occasions, subjects of interest to
these firms are debated.
During the 7th Brazilian Conference on Accounting and
Independent Auditing in June, the program included topics
focused on FAPMP specificities, as in previous editions.
Regulatory compliance for these companies has been the
focus of the latest edition. In 2016, the topic was FAPMP
management and sustainable growth. And, in the previous
year, the approach was turned to the opportunities and
challenges experienced by FAPMPs internationally.
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sustentável das FAPMP. E, no ano anterior, a abordagem
voltou-se para as oportunidades e desafios vivenciados
pelas FAPMP internacionalmente.

7a Conferência Brasileira de
Contabilidade e Auditoria

Foto/photo: Flavio Roberto Guarnieri

Realizada em 26 e 27 de junho, a 7a Conferência Brasileira
de Contabilidade e Auditoria Independente, promovida
pelo Ibracon, aconteceu no Teatro Bradesco, capital
paulista, reunindo 40 palestrantes e 807 profissionais
da área – um aumento de 7% no número de inscritos.
Vindos de todo o Brasil e do exterior, os conferencistas
assistiram a painéis sobre diferentes dimensões das
atividades de contabilidade e auditoria independente,
com ênfase nos aspectos tecnológicos e éticos. O
evento teve apoio do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) e da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC) e
contou com patrocínio da empresa Datev, do Sindicato
das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no
Estado de São Paulo (Sescon-SP) e da Associação das

Idésio Coelho, presidente da Diretoria Nacional, na 7ª
Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria
Independente Idésio Coelho, president of the National Board,
at the 7th Brazilian Conference on Accounting and Independent
Auditing
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7th Brazilian Conference on Accounting
and Independent Auditing
On June 26 and 27, the 7th Brazilian Conference on
Accounting and Independent Auditing, promoted by
Ibracon, was held at Teatro Bradesco, in São Paulo,
bringing together 40 speakers and 807 professionals in
the area – an increase of 7% in the number of attendees.
Coming from all over Brazil and from abroad, the lecturers
attended panels on different dimensions of accounting
and independent audit activities, with emphasis on
technological and ethical aspects. The event had the
support from the Federal Council of Accounting (CFC) and
the Brazilian Accounting Foundation (FBC) and had the
sponsorship from the company Datev, the Association of
Accounting Service Firms and Advisory, Expert Witness,
Information and Research Firms of the State of São Paulo
(Sescon-SP) and the Association of Accounting Service
Firms of the State of São Paulo (Aescon-SP) and Trevisan
Escola de Negócios.
The opening was conducted by Ibracon’s president
and José Martonio Alves Coelho, CFC’s president. In his
speech, the Ibracon’s president emphasized the role of the
Accounting professional in the current national situation,
remembering that, among its priorities, ethics and fairness
in the control of public spending and capital flows should
prevail, in addition to care in the mediation between the
public and private sectors, for there is no development and
democratic fullness when corruption prevails. The CFC’s
president noted that the synergy between the two entities
has contributed greatly to raising the technical quality of
the Brazilian auditors and accountants’ work, in addition
to promoting the development of Accounting Sciences in
Brazil.
The president of the Brazilian Securities and Exchange
Commission (CVM), Leonardo Pereira, attended the opening
of the second day of the event and, in his speech, recalled
the importance of Independent Audit for the capital
market, highlighting the implementation of IFRS as an
important step for building an increasingly reliable business
environment.
The Conference’s program was marked by the
relevance of the topics and its speakers. On the first day,
digital resource trends and their impact on Independent
Audit and on the information age were featured in
lectures and debates, which counted with representatives
of companies and entities such as IBM, International
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), Central
Bank of Brazil (BCB), Federal Public Prosecutor’s Office
(MPF), National Association of Federal Police Chiefs (ADPF),
Association of Accounting Service Firms and Advisory,
Expert Witness, Information and Research Firms of the State

Foto/photo: Flavio Roberto Guarnieri
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Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo
(Aescon-SP), e da Trevisan Escola de Negócios.
A abertura foi conduzida pelo presidente do Ibracon
e por José Martonio Alves Coelho, presidente do CFC.
Em seu pronunciamento, o presidente do Ibracon
enfatizou o papel do profissional da Contabilidade na
atual conjuntura nacional, lembrando que, entre suas
prioridades, devem preponderar a ética e a lisura no
controle dos gastos públicos e dos fluxos de capitais,
além do cuidado na mediação entre as esferas pública
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of São Paulo (Sescon-SP ) and Association of Accounting
Service Firms of the State of São Paulo (Aescon-SP).
The topic regulatory compliance for Small and
Medium-Sized Auditing Firms (FAPMP) ended the event’s
first day. With the participation of regulatory bodies and
members of small and medium-sized auditing firms, the
panel addressed the regulatory environment’s requirements
and demands and the challenges imposed to FAPMP, but
that also extended to all types of companies of different
sizes and lines of business.
The second day was devoted to technical matters,
such as the International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS), IFRS news, NOCLAR - Response to noncompliance with laws and regulations standard and
the first experiences arising from the application of the
New Auditor’s Report. Representatives of entities such as
the National Treasury Secretariat, Ministry of Finance of
Santa Catarina, the International Accounting Standards
Board (IASB), International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA), Financial Activities Control Board
(COAF), Faculty of Economics and Administration of the
University of São Paulo (FEA-USP), Brazilian Accounting
Pronouncements Committee (CPC), CFC and CVM were
among the speakers.
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Launched in July, Ibracon’s Journalism and University
Transparency Award reached its 7th edition, with support
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e privada, pois não há desenvolvimento e plenitude
democrática quando impera a corrupção. O presidente
do CFC lembrou que a sinergia entre as duas entidades
tem contribuído sobremaneira para a elevação da
qualidade técnica do trabalho dos auditores e contadores
brasileiros, além de favorecer o desenvolvimento das
Ciências Contábeis no Brasil.
O presidente da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), Leonardo Pereira, participou da abertura do
segundo dia do evento e, em seu discurso, lembrou da
importância da Auditoria Independente para o mercado
de capitais, destacando a implantação das IFRS como um
passo importante para a construção de um ambiente de
negócios cada vez mais confiável.
A programação da Conferência foi marcada pela
relevância dos temas e dos seus palestrantes. No primeiro
dia, as tendências dos recursos digitais e seu impacto na
Auditoria Independente e na era da informação foram
destaque nas palestras e debates, que contaram com
representantes de empresas e entidades como IBM,
International Auditing and Assurance Standards Board
(IAASB), Banco Central do Brasil (BCB), Ministério Público
Federal (MPF), Associação Nacional dos Delegados
de Polícia Federal (ADPF), Sindicato das Empresas de
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo
(Sescon-SP) e Associação das Empresas de Serviços
Contábeis do Estado de São Paulo (Aescon-SP).
O tema compliance regulatório para Firmas de
Auditoria de Pequeno e Médio Portes (FAPMP) encerrou
o primeiro dia de evento. Com a participação de órgãos
reguladores e sócios de firmas de auditoria de pequeno e
médio portes, o painel tratou dos requisitos e exigências
do ambiente regulatório e os desafios impostos às
FAPMP, mas que também se estendem a todos os tipos
de empresas, de diferentes portes e ramos de atuação.
O segundo dia foi dedicado a assuntos técnicos,
como as Normas Internacionais de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público (IPSAS), atualidades das IFRS,
norma Noclar - Resposta ao descumprimento de leis e
regulamentos e as primeiras experiências decorrentes
da aplicação do Novo Relatório do Auditor. Entre os
palestrantes estavam representantes de entidades
como a Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria de
Estado da Fazenda de Santa Catarina, o International
Accounting Standards Board (IASB), International Ethics
Standards Board for Accountants (IESBA), Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (COAF), Faculdade
de Economia e Administração da Universidade de São
Paulo (FEA-USP), Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), CFC e CVM.
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and the Financial Reporting Council (FRC). The topic of this
edition was “Independent Audit and related services.”
In 2017, the entries to the “University” category
became completely online, making it unnecessary to send
the printed materials by mail, as it happened until the
previous edition. As in 2016, in addition to monographs, the
award also started to consider individual scientific papers
produced by students of the 7th and 8th periods of the
Bachelor of Accounting Sciences, considering the topic of
the edition, thus expanding the enrollment possibilities. In
the “Journalism” category, for the second consecutive year,
Ibracon was responsible for the pre-selection of five articles
within the topic of the edition.
With the release of the results in 2018, the winners will
win a five-day trip to London. The student who authors the
best work, his mentor teacher and the winning journalist
will participate in Accounting and Independent Audit
forums, visit representative entities and carry out technical
and cultural programs. The “University” category has
the additional award of five user licenses of the e-book
“International Financial Reporting Standards (IFRS)” to the
library of the winner’s educational institution, and one
license for each the second and third places.

Transparency Award 2016 winners
The winners of the 6th edition of the Transparency Award,
of 2016, were in London between September 25 and 29.
The group was formed by the student Dielson Mignoni,
of the University of Caxias do Sul (UCS), in Rio Grande do
Sul (RS), his mentor teacher, Fernando Andrade Pereira,
and the journalist Auani Cusma de Paula, reporter from
Revista LEC - Legal Ethics Compliance. Representing
Ibracon, traveled Eduardo Pocetti, chairman of the Board
of Directors, Adriana Caetano, Technical manager, and
Fernanda Queiroz Rivelli, Corporate Communications
manager.
The group participated in three events organized by
the International Accounting Standards Board (IASB) /
IFRS Foundation: World Standard-Setters Meeting (WSS);
International Forum of Accounting Standard Setters
(IFASS); and Accounting Standards Advisory Forum (ASAF).
Moreover, the delegation met with IASB chairman, Hans
Hoogervors, and directors and managers of the entity. A
visit to the University College London was also performed.

Ibracon at the 25th Convecon
Between October 9 and 11, the 25th Convention of São
Paulo State Professionals (Convecon) took place in São
Paulo, which was attended by the chairman of the Board
of Directors, and the president of the National Board, and
other members of the Institute.
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Lançado em julho, o Prêmio Transparência de Jornalismo
e Universitário do Ibracon chegou à sua 7a edição, com
apoio do International Accounting Standards Board (IASB)
e do Financial Reporting Council (FRC). A temática desta
edição foi “Auditoria Independente e serviços correlatos”.
Em 2017, as inscrições da categoria “Universitário”
passaram a ser completamente online, tornandose desnecessário o envio dos materiais impressos
pelo correio, como acontecia até a edição anterior.
Assim como em 2016, além de monografias, o
prêmio também passou a considerar artigos
científicos individuais produzidos por estudantes
dos 7o e 8o períodos do bacharelado em Ciências
Contábeis, contemplando a temática da edição,
assim ampliando as possiblidades de inscrição. Na
categoria “Jornalismo”, pelo segundo ano consecutivo,
o Ibracon ficou responsável pela pré-seleção de cinco
reportagens dentro da temática da edição.
Com a divulgação dos resultados em 2018, os
vencedores ganharão uma viagem de cinco dias a
Londres. O estudante autor do melhor trabalho, seu
professor orientador e o jornalista premiado participarão
de fóruns de Contabilidade e Auditoria Independente,
visitarão entidades representativas e realizarão programas
técnico-culturais. A categoria “Universitário” tem o
prêmio adicional de cinco licenças de uso do e-book
“Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS)”
para a biblioteca da instituição de ensino do vencedor,
e uma licença cada um, para o segundo e o terceiro
colocados.

Vencedores do Prêmio Transparência 2016
Os ganhadores da 6a edição do Prêmio Transparência,
de 2016, estiveram em Londres entre os dias 25 e 29 de
setembro. O grupo foi integrado pelo estudante Dielson
Mignoni, da Universidade de Caxias do Sul (UCS), no Rio
Grande do Sul (RS), seu professor orientador, Fernando
Andrade Pereira, e pelo jornalista Auani Cusma de Paula,
repórter da Revista LEC - Legal Ethics Compliance.
Representando o Ibracon, viajaram Eduardo Pocetti,
presidente do Conselho de Administração, Adriana
Caetano, gerente Técnica, e Fernanda Queiroz Rivelli,
gerente de Comunicação Corporativa.
O grupo participou de três eventos promovidos
pelo International Accounting Standards Board (IASB)/
IFRS Foundation: World Standard-setters Meeting (WSS),
International Forum of Accounting Standard Setters
(IFASS) e Accounting Standards Advisory Forum (ASAF).
Além disso, a comitiva se reuniu com o presidente do
IASB, Hans Hoogervors, e com diretores e gerentes da
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7o Prêmio Transparência Ibracon

Vencedores da 6ª edição do Prêmio Transparência em Londres/
winners of the 6th edition of the Transparency Award in London

With the motto “Writing the history and future of
Accounting”, the event had a busy schedule, with 24 lectures
and 18 workshops conducted by 49 speakers. More than
2000 professionals were present. The event is organized
by the Regional Council of Accounting of the State of
São Paulo (CRCSP) in partnership with Ibracon, among
other accounting entities. São Paulo Accounting Institute
(IPC), Federation of Accountants of the State of São Paulo
(Fecontesp), Union of Accountants of São Paulo (SindcontSP), Association of Accounting Service Firms and Advisory,
Expert Witness, Information and Research Firms of the
State of São Paulo (Sescon-SP), Association of Accounting
Service Firms of the State of São Paulo (Aescon-SP) and
the Association of Legal Experts of the State of São Paulo
(Apejesp).
On the occasion, the president of Ibracon’s 5th Regional
Section was part of the opening session of the Convention,
alongside representatives of entities such as the CRCSP and
CFC. He addressed the future of the accountant profession,
highlighting that professional development depends on
tools such as the Sufficiency Exam, Technical Qualification
and Continued Professional Education.
“IFRS 15: changes in recognition of revenues from
contracts with customers” “The New Independent Auditor’s
Report and the challenges to be overcome”, “Digital audit”,
“Compliance of State-Owned Companies and Law 13,303 /
2016” and “Audit in Small and Medium-sized Entities” were
topics addressed by Ibracon members during the event.
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entidade. Também foi realizada uma visita à University
College London.

Ibracon na 25a Convecon

Held in São Paulo on October 18, the 7th Accounting and
Auditing Meeting for Publicly-Held Companies and Large
Corporations, was organized by Ibracon and the Brazilian
Association of Publicly-Held Companies (Abrasca).
In addition to the opening, led by Ibracon’s chairman
and Abrasca’s vice president, the Institute was present in the
whole program.
The “Noclar – Responding to Non-Compliance
with Laws and Regulations” standard, “IFRS 16: Tax
and accounting impacts in the companies” and
the “Proposals for improving the quality of financial
statements information” were topics presented by Ibracon
representatives during the meeting.
International meeting: “Economic development and
the capital market – IFRS, transparency and financial
stability”.
The meeting, organized in partnership with the IFRS
Foundation took place in November in the city of São Paulo.
The opening of the event was performed by Michel Prada,
Chairman of the Board of Trustees of the IFRS Foundation.
After that, Hans Hoogervorst, chairman of the International
Accounting Standards Board (IASB) addressed the process of
adoption of IFRS standards for over 150 jurisdictions, including
Brazil, and highlighted the contribution of the standards to
bring more transparency and efficiency to the capital market.
Marcelo Barbosa talked about economic development and
his challenges in the forefront of the Brazilian Securities and
Exchange Commission (CVM), entity that he presides since
September 2017.

Foto/photo: Ibracon

Entre os dias 9 e 11 de outubro aconteceu, em São Paulo,
a 25a Convenção dos Profissionais do Estado de São Paulo
(Convecon), que contou com a presença do presidente
do Conselho de Administração, e do presidente da
Diretoria Nacional, além de outros membros do Instituto.
Com o mote “Escrevendo a história e o futuro da
Contabilidade”, o evento teve uma agenda intensa,
com 24 palestras e 18 workshops conduzidos por 49
palestrantes. Mais de 2 mil profissionais estiveram
presentes. O evento é organizado pelo Conselho
Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
(CRCSP) em parceria com o Ibracon e outras entidades
contábeis: Instituto Paulista de Contabilidade (IPC),
Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo
(Fecontesp), Sindicato dos Contabilistas de São Paulo
(Sindcont-SP), 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 (Aescon-SP) e Associação dos Peritos
Judiciais do Estado de São Paulo (Apejesp).
Na ocasião, o presidente da 5a Seção Regional do
Ibracon compôs a mesa de abertura da Convenção,
ao lado de representantes de entidades como o
CRCSP e o CFC. Ele abordou o futuro da profissão do
contador, destacando que o aprimoramento profissional
depende de ferramentas como o Exame de Suficiência,

Ibracon and Abrasca: 7th Accounting
and Auditing Meeting

Idésio Coelho, presidente do Ibracon, durante a 25ª Convecon/Idésio Coelho, president of Ibracon, during the 25th Convecon
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de Qualificação Técnica e da Educação Profissional
Continuada.
“IFRS 15: as mudanças no reconhecimento de
receitas em contratos com clientes”, “O Novo Relatório do
Auditor Independente e os desafios a serem superados”,
“Auditoria digital”, “Compliance das estatais e a Lei
13.303/2016” e “Auditoria nas empresas de pequeno e
médio portes” foram temas abordados por membros do
Ibracon durante o evento.

Ibracon e Abrasca: 7o Encontro de
Contabilidade e Auditoria
Realizado em São Paulo, a 18 de outubro, o 7º Encontro
de Contabilidade e Auditoria para as Companhias
Abertas e Sociedades de Grande Porte, foi organizado
pelo Ibracon e a Associação Brasileira de Companhias
Abertas (Abrasca).
Além da abertura, conduzida pelo presidente do
Ibracon e pelo vice-presidente da Abrasca, o Instituto se
fez presente em toda a programação.
A norma “Noclar – Resposta ao descumprimento
de leis e regulamentos”, a norma “IFRS 16: Impactos
Tributários e Contábeis nas empresas” e as “Propostas
de melhoria da qualidade das informações das
demonstrações contábeis” foram temas apresentados
por representantes do Ibracon durante o Encontro.

Encontro internacional: “Desenvolvimento
econômico e o mercado de capitais – IFRS,
transparência e estabilidade financeira”
O encontro, promovido em parceria com a IFRS
Foundation aconteceu em novembro, na cidade de São
Paulo. A abertura do evento foi feita por Michel Prada,
presidente do Conselho Curador da IFRS Foundation. Na
sequência, Hans Hoogervorst, presidente do International
Accounting Standards Board (IASB) abordou o processo
de adoção das normas IFRS por mais de 150 jurisdições,
incluindo o Brasil, e ressaltou a contribuição das normas
para trazer mais transparência e eficiência ao mercado de
capitais. Marcelo Barbosa falou sobre desenvolvimento
econômico e seus desafios à frente da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), entidade que preside desde
setembro de 2017.
O seminário fez parte da uma programação da
reunião dos Trustees da Fundação IFRS, grupo responsável
pela governança e estratégia do Internacional
Accounting Standards Board (IASB), realizada de 7 a 9 de
novembro, em São Paulo.
O encontro teve a participação de líderes
empresariais, representantes de entidades, membros da
academia, profissionais da Contabilidade e jornalistas.

The seminar was part of a schedule of the meeting of
Trustees of the IFRS Foundation, group responsible for the
governance and strategy of the International Accounting
Standards Board (IASB), held from November 7 to 9, in São
Paulo.
The meeting was attended by business leaders,
representatives from entities, members of the academia,
Accounting professionals and journalists.
The event brought together not only CVM’s current
president, but also three former presidents of the agency:
Leonardo Pereira (20122017 term); Maria Helena Santana
(20072012 term), who is a member of IFRS Foundation’s
Board of Trustees; and Roberto Teixeira da Costa (1977/1979
term), the first president of the agency and former member
of IFRS Foundation’s Board of Trustees.

IFRS2017 E-book
In November, Ibracon started the sale of the e-book IFRS
Standards 2017 Edition, translated by the entity – the only
entity in Brazil authorized to edit the publication. The
work, composed by parts “A” and “B”, contains the official
pronouncements issued on January 1, 2017. Among the
updates of this edition, are the Clarification to IFRS 15 –
Revenue from Contracts with Customers; Applying IFRS 9 –
Financial Instruments with IFRS 4 – Insurance contracts and
Amendments to IFRS 2, IAS 7, IAS 12 and IAS 40.
The e-book, sold at R$ 100 to members and R$ 145
to non-members, in addition to allowing the search for
keywords and enable the addition of text notes, is integrated
into the IDR - Ibracon Digital Reader, which enables reading
in smartphones, including other Ibracon publications.
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Idésio Coelho, presidente do Ibracon, durante a 25ª Convecon/Idésio Coelho, president of Ibracon, during the 25th Convecon

O evento reuniu não apenas o atual presidente da
CVM, como também três ex-presidentes da autarquia:
Leonardo Pereira (gestão 2012/2017), Maria Helena
Santana (gestão 2007/2012), que é membro do Conselho
Curador da IFRS Foundation, e Roberto Teixeira da Costa
(gestão 1977/1979), primeiro presidente da autarquia e exmembro do Conselho Curador da IFRS Foundation.

E-book IFRS 2017
Em novembro, o Ibracon iniciou as vendas do e-book
Normas IFRS Edição 2017, traduzido pela entidade –
a única no Brasil autorizada a editar a publicação.
A obra, composta pelas partes “A” e “B”, contém os
pronunciamentos oficiais emitidos em 1º de janeiro
de 2017. Entre as novidades desta edição estão o
Esclarecimento à IFRS 15 – Receita de Contrato com
Clientes; Aplicando a IFRS 9 – Instrumentos Financeiros
com a IFRS 4 - Contrato de Seguro e Alterações à IFRS 2,
IAS 7, IAS 12 e IAS 40.
O livro eletrônico, vendido a R$ 100 para associados e
a R$ 145 a não-associados, além de permitir a busca de
palavras-chave e possibilitar a adição de notas ao texto, é
integrado ao IDR – Ibracon Digital Reader, que viabiliza a
leitura em smartphones, inclusive de outras publicações
do Ibracon.

Pesquisa Ibracon: Perfil,
demandas e oportunidades
No mês de outubro os associados do Ibracon foram
convidados a contribuir com a Pesquisa Ibracon: Perfil,
demandas e oportunidades. O levantamento teve
por objetivo levantar informações sobre as principais
mudanças e desafios enfrentados pelos profissionais de
Contabilidade e Auditoria Independente, nos âmbitos de
tecnologia, organização empresarial, recursos humanos,
regulação e mercado.
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Ibracon research: Profile,
demands and opportunities
In October, Ibracon members were invited to contribute to
the Ibracon Research: Profile, demands and opportunities.
The research aimed to gather information on the major
changes and challenges faced by Accounting and
Independent Audit professionals in the areas of technology,
business organization, human resources, regulation and
market.
By mapping the professionals’ sector, profile and
demands, the research results will support the Institute’s
guidelines and strategies, in institutional actions, on several
fronts.
Carried out with a sample of approximately 300
respondents, the survey showed that for 59% of members
surveyed, Ibracon fully protects the interests of the
Independent Audit activity: the average satisfaction was at
8.16 (from 0 to 10).
The survey also revealed the main reasons that lead
members to be part of Ibracon, which include access to
updated information on the area; the pursuit of technical
knowledge; access to courses at subsidized amounts;
opportunities to expand business relationships; and
credibility that Ibracon has with clients. These results
corroborate the relevance that the Ibracon members give to
technical updates, confirming that the achievements of the
last administration are aligned with the Strategic Planning
guidelines, which remains giving priority to these aspects in
all activities that the Institute develops.

Studies and publications
In 2017, Ibracon issued two important studies concerning
independent audit. Conducted by the Institute itself, the
surveys have the mission of guiding professionals and draw
scenarios that support the development of the profession
and of the Brazilian capital market.
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Ao mapear o setor, perfil e demandas dos
profissionais, os resultados da pesquisa irão subsidiar
pautas e estratégias do Instituto, em ações institucionais,
em diversas frentes de atuação.
Realizada com um universo amostral de
aproximadamente 300 entrevistados, a pesquisa mostrou
que, para 59% dos associados respondentes, o Ibracon
defende plenamente os interesses da atividade de
Auditoria Independente: a média geral de satisfação ficou
em 8,16 (entre 0 a 10).
O levantamento também revelou os principais
motivos que levam os associados a integrar o Ibracon,
entre eles estão o acesso a informações atualizadas da
área; a busca de conhecimentos técnicos; o acesso aos
cursos com valores subsidiados; as oportunidades de
ampliar o relacionamento profissional; e a credibilidade
que tem o Ibracon junto aos clientes. Estes resultados
corroboram a relevância que os associados ao Ibracon
dão à atualização técnica, confirmando que as conquistas
da última gestão estão em linha com as diretrizes do
Planejamento Estratégico, que segue dando prioridade
a estes aspectos em todas as atividades que o Instituto
realiza.

Estudos e publicações
Em 2017, o Ibracon divulgou dois importantes estudos
referentes a auditoria independente. Realizados pelo
próprio Instituto, os levantamentos têm a missão de
orientar profissionais e traçar cenários que auxiliem o
desenvolvimento da profissão e do mercado de capitais
brasileiro.
Publicado em junho, o estudo sobre os Principais
Assuntos de Auditoria (PAAs) contemplados no Novo
Relatório do Auditor apresentou a análise de 23 tipos
distintos de PAAs, obtendo o diagnóstico geral e por
setor de atividade dos tópicos de maior importância
identificados por auditores independentes. Foram
analisados os relatórios de auditoria de 546 companhias
abertas, incluindo as 100 maiores empresas listadas na B3
(antiga BM&F Bovespa). Nesse universo de 1.329 PAAs, foi
constatada a média de 2,43 PAA por companhia.
O Estudo sobre a adoção do Comitê de Auditoria
Estatutário (CAE), divulgado em outubro, apresentou
os principais benefícios, motivações e dificuldades
relativas à adoção do CAE, com base na experiência
das empresas listadas na B3. O estudo inédito no Brasil
trouxe dados e conclusões sobre o tema. Das empresas
consultadas, 90,9% veem benefícios nas atividades do
CAE para acompanhar auditores independentes. Entre
as conclusões, está o fato de que o principal motivo
para a constituição de um CAE é a determinação do

Manual lançado pelo Ibracon e o IBGC/
Manual released by Ibracon and IBGC

Published in June, the study about Key Audit Matters
(KAMs) included in the New Auditor’s Report presented the
analysis of 23 different types of KAMs, obtaining the overall
diagnosis and by sector of activity of the most important
topics identified by independent auditors. Audit reports of
546 publicly-held companies were analyzed, including the
100 largest companies listed at B3 (former BM&F Bovespa). In
this universe of 1,329 KAMs, it was found the average of 2.43
KAMs per company.
The Study on Statutory Audit Committee (CAE)
adoption, released in October, presented the main benefits,
motivations and difficulties relating to the CAE adoption,
based on the experience of companies listed at B3. Of the
surveyed companies, 90.9% see benefits in the CAE activities
to accompany independent auditors. Among the findings,
is the fact that the main reason for the establishment of a
CAE is the determination of the Board of Directors, and also
that its cost is not considered material. However, the fact
that the current operational structure can be considered
sufficient, and the possible statutory responsibilities to the
CAE members, are justifications mentioned by companies
that do not have their audit committees to adopt the CAE.
The survey was conducted with the support of the Brazilian
Association of Publicly-Held Companies (Abrasca) and
through interviews with members of the Board of Directors,
in most cases the chairmen.
Also in October, during the 18th Congress of the
Brazilian Corporate Governance Institute (IBGC), the
manual “Guidance about Audit Committees” was released,
fruit of the Working Group formed by Ibracon and IBGC.
The publication, distributed to those present at the event,
clarifies the audit committee’s characteristics and its role in
monitoring the quality of financial statements.
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Conselho de Administração e, também, que o custo do
mesmo não é considerado relevante. No entanto, o fato
de a atual estrutura operacional poder ser considerada
suficiente, e as possíveis responsabilidades estatutárias
para os membros do CAE, são justificativas apontadas
por companhias que não possuem comitês de auditoria
adotarem o CAE. A pesquisa foi realizada com o apoio da
Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca) e
por meio de entrevistas com membros dos Conselhos de
Administração, na maioria dos casos os presidentes.
Também em outubro, durante o 18o Congresso do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC),
foi lançado o manual “Orientações sobre Comitês de
Auditoria”, fruto do Grupo de Trabalho formado pelo
Ibracon e pelo IBGC. A publicação, distribuída aos
presentes no evento, esclarece as características do
comitê de auditoria e seu papel no monitoramento da
qualidade das demonstrações contábeis.
Os resultados do estudo sobre os PAAs e sobre o
CAE, assim como o manual produzido em parceria com o
IBGC, estão disponíveis no Portal Ibracon.

Parcerias

Partnerships
Signed in March, the cooperation agreement with the
Social Observatory of Brazil has the task to encourage and
promote more transparency on the part of public agents.
Ibracon’s role in the relationship is to share technical
knowledge on prevention of corruption, contributing with
the methodology used by the Social Observatories on the
analysis of public interest processes. Currently, in Brazil, there
are 126 Social Observatories, distributed in 16 states.
During the signing ceremony, the President of
Ibracon’s National Board pointed out that “with this
cooperation agreement, we reinforce our commitment
to contribute to the development of a methodology
for analysis of the processes conducted by the Social
Observatories, for the protection of the public interest,
always for the benefit of society.”

Nominations and tributes
In March, Ibracon received the Diploma of Merit from the
Financial Activities Control Board (COAF). The agency,
created under the Ministry of Finance, exists since 1998 and
has the task to receive, examine and identify suspicions
of illicit activities. The diploma recognizes the Institute’s
work in preventing and combating money laundering and
terrorist financing.
Idésio Coelho, President of Ibracon’s National Board,
was, in May, reelected president of the Board of Trustees
of the Accounting Pronouncements Committee Support
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Firmado em março, o acordo de cooperação com o
Observatório Social do Brasil tem a tarefa de incentivar
e promover mais transparência por parte de agentes
públicos. O papel do Ibracon na relação é compartilhar
conhecimento técnico sobre prevenção à corrupção,
contribuindo com a metodologia utilizada pelos
Observatórios Sociais na análise de processos de
interesse público. Atualmente, no País, existem 126
Observatórios Sociais, distribuídos em 16 Estados.

The results of the study about KAMs and CAE, as well
as the manual produced in partnership with IBGC, are
available at the Ibracon Portal.

Reunião para assinatura do acordo de cooperação entre o Ibracon e o Observatório Social do Brasil/
Meeting to sign the cooperation agreement between Ibracon and the Brazilian Social Observatory
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Ibracon recebe Diploma de Mérito do COAF/Ibracon received the Diploma of Merit from the Financial Activities Control Board (COAF)

Durante a cerimônia de assinatura, o presidente da
Diretoria Nacional do Ibracon destacou que “com este
acordo de cooperação, reforçamos o nosso compromisso
de contribuir com o desenvolvimento de uma
metodologia para a análise dos processos conduzidos
pelos Observatórios Sociais, para a proteção do interesse
público, sempre em benefício da sociedade”.

Nomeações e homenagens
Em março, o Ibracon recebeu o Diploma de Mérito do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
O órgão, criado no âmbito do Ministério da Fazenda,
existe desde 1998 e tem como tarefa receber, examinar e
identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas. O
diploma reconhece o trabalho do Instituto na prevenção
e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do
terrorismo.
Idésio Coelho, presidente da Diretoria Nacional
do Ibracon, foi reeleito, em maio, presidente do
Conselho Curador da Fundação de Apoio ao Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (FACPC) para a gestão que
irá terminar em abril de 2019. Em agosto, foi eleito para
a Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon).
Novo ocupante da cadeira número 40, Coelho destacou
a importância da Abracicon para que a contabilidade
brasileira cumpra sua missão de contribuir para a
transparência e a ética nos setores público e privado, e
para a criação de um ambiente de negócios saudável.
Em outubro, o presidente do Conselho de
Administração do Ibracon, Eduardo Pocetti, assumiu a
liderança do Grupo Latinoamericano de Emisores de
Normas de Información Financiera (Glenif). A posse
aconteceu durante a XXXII Conferência Interamericana
de Contabilidade (CIC), no Peru. Pocetti, que atuava como
vice-presidente do Glenif desde 2015, foi eleito presidente
para o mandato 2017/2019. Ele é representante do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) na diretoria do grupo.

Foundation (FACPC) for the administration that will
end April 2019. In August, he was elected to the Brazilian
Academy of Accounting Sciences (Abracicon). New
occupant of the chair number 40, Coelho highlighted
Abracicon’s importance for the Brazilian accounting to fulfill
its mission to contribute to the transparency and ethics
in the public and private sectors, and for the creation of a
healthy business environment.
In October, the chairman of Ibracon’s Board of
Directors, Eduardo Pocetti, took the leadership of the Group
of Latin American Accounting Standard Setters (Glenif). The
inauguration took place during the XXXII Inter-American
Accounting Conference (CIC) in Peru. Pocetti, who served as
Glenif’s vice-president since 2015, was elected president for
the 2017/2019 term. He is the representative of the Federal
Council of Accounting (CFC) on the group’s board.
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omo parte do Planejamento Estratégico definido
por seu Conselho de Administração, no início
da gestão 2015-2017, o Ibracon manteve, nos
últimos três anos, uma intensa agenda de atividades em
parceria com entidades nacionais e de outros países.
Em atuação sinérgica, o intercâmbio de experiências
incluiu a participação em reuniões, eventos e demais
solenidades realizadas dentro e fora do Brasil.
Reafirmando sua posição como principal interlocutor
da atividade de Auditoria Independente, o Instituto
esteve presente nos principais fóruns de discussão
internacionais, contribuindo de maneira efetiva nos
processos decisórios e na elaboração de normas. No
Brasil, mantendo a agenda com órgãos reguladores,
o Ibracon atuou em cooperação com as demais
entidades representantes da área contábil e foi além,
ampliando o relacionamento com outras entidades
que têm objetivos em comum, em particular as que
atuam em projetos voltados à ética, transparência e ao
desenvolvimento do mercado de capitais.

s part of the Strategic Planning defined by its Board
of Directors, at the beginning of the 2015-2017 term,
Ibracon maintained, in the past three years, an intense
schedule of activities in partnership with authorities from
Brazil and other countries. In a synergistic performance,
the exchange of experiences included the participation
in meetings, events and other celebrations held inside
and outside Brazil. Reaffirming its position as the main
discussion partner of the Independent Audit activity, the
Institute has been present in major international discussion
forums, effectively contributing to the decision-making
processes and to the preparation of standards. In Brazil,
maintaining its agenda with regulatory agencies, Ibracon
worked in cooperation with other entities representing
the accounting area and went beyond, expanding the
relationship with other entities that have common goals,
in particular those who work in projects focused on ethics,
transparency and the development of the capital market.

Regulatory agencies
A standing commitment in Ibracon’s agenda, the meetings
with the Brazilian Securities and Exchange Commission
(CVM) represent an opportunity to discuss matters of
interest to the profession, with emphasis to CVM Rulings,

Compromisso fixo na agenda do Ibracon, as reuniões
com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
representam a oportunidade de debater assuntos
de interesse da profissão, com destaque para as
Instruções CVM, que afetam as atividades de auditoria
independente e o mercado regulado pela autarquia.
Além de reunir-se com membros da diretoria, em 2017, as
lideranças do Instituto estiveram com a presidência do
órgão em duas ocasiões. A primeira delas para terminar
um ciclo de reuniões mantidas com Leonardo Pereira,

Foto/photo: CVM

Órgãos reguladores

Primeira reunião com o novo presidente da CVM,
Marcelo Barbosa/First meeting with the new CVM president,

Foto/photo: CVM

Marcelo Barbosa

Ibracon concluiu ciclo de reuniões com o presidente da CVM, Leonardo Pereira/
Ibracon concluded a cycle of meetings with the CVM president, Leonardo Pereira
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which affect the independent audit activities and the
market regulated by the agency. Beyond meeting with
members of the Board, in 2017, the Institute’s leaders were
with the president of the agency on two occasions. The first
one, to complete a cycle of meetings held with Leonardo
Pereira, who ended his term on July 14; and the second
to strengthen the relationship with the current president,
Marcelo Santos Barbosa, to whom Ibracon’s fronts of action
and its willingness to continue contributing to a positive
agenda for the capital market were presented.
In addition to CVM, during the year Ibracon maintained
a schedule of meetings with other regulatory agencies,
such as the meeting held in June with the National

que terminou seu mandato em 14 de julho; e a segunda
para estreitar o relacionamento com o atual presidente,
Marcelo Santos Barbosa, ao qual foram apresentadas
as frentes de atuação do Ibracon e sua disposição de
continuar contribuindo com uma agenda positiva para o
mercado de capitais.
Além da CVM, durante o ano o Ibracon manteve
uma agenda de reuniões com outros órgãos
reguladores, como o encontro realizado em junho
com a Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc) com o objetivo de tratar da
regulação da prestação de serviços pelos auditores
independentes para entidades supervisionadas
pelo órgão.
Ainda no âmbito de segmentos específicos,
em outubro, o Ibracon promoveu intercâmbio de
informações sobre compartilhamento de riscos
e solvência na reunião da Câmara Técnica de
“Compartilhamento de Riscos”, organizada pela Diretoria
de Normas e Habilitação de Operadoras (DIOPE) da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Entidades do Sistema Financeiro
Em setembro, integrantes da direção do Instituto
reuniram-se com representantes da Comissão Setorial
para Assuntos Contábeis da Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), quando puderam conhecer um
sistema facilitador do processo de circularização entre
as firmas de auditoria, seus clientes e as instituições
financeiras.
Outro importante interlocutor foi a Câmara
Consultiva de Mercado de Governança de Estatais,
criada pela B3 (antiga BM&FBovespa) e da qual o
Instituto é integrante. Nas duas reuniões realizadas
no ano, o objetivo foi tratar do Programa Destaque
em Governança de Estatais, que visa incentivar as
companhias controladas a aprimorar suas práticas de
governança corporativa.

Encontros internacionais
Em âmbito internacional, um dos principais
compromissos do Ibracon em 2017 foi com a
International Federation of Accountants (IFAC), cujo
board é integrado pelo presidente da Diretoria
Nacional do Ibracon. Além das reuniões do board,
diversas outras foram realizadas ao longo do ano,
para debater, com participantes de diferentes
países, assuntos relevantes para a profissão contábil
globalmente. Esses encontros incluíram a participação
de representantes do Ibracon no Small and Medium
Practices Committee (SMPC) da IFAC para discutir
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Reunião entre membros do Ibracon e da Previc/IbraconMeeting with the National
Superintendence for Pension Funds (Previc)

Superintendence for Pension Funds (Previc) with the
objective of dealing with the regulation on the provision of
services by independent auditors to entities overseen by the
agency.
Still in the context of specific segments, in October,
Ibracon conducted an exchange of information on risk
sharing and solvency at the “Risk Sharing” Technical
Board meeting, organized by the Board of Standards and
Operators Certification (DIOPE) of the Brazilian Regulatory
Agency for Private Health Insurance and Plans (ANS).

Financial System Entities
In September, members of the Institute’s board met
with representatives of the Sectoral Accounting Matters
Committee of the Brazilian Federation of Banks (FEBRABAN),
when they learned about a system of facilitation of the
circulation process between auditing firms, their clients and
financial institutions.
Another important discussion partner was the Advisory
Board of the State-Owned Companies Governance Market,
created by B3 (formerly BM&FBovespa) and of which
the Institute is part. In the two meetings held in the year,
the goal was to deal with the State-Owned Companies
Governance Highlights Program, which aims to encourage
the state-owned companies to improve their corporate
governance practices.

International meetings
In the international context, one of Ibracon’s main
commitments in 2017 was with the International Federation
of Accountants (IFAC), whose board is composed by the
Ibracon’s National Board president. In addition to the
board meetings, several others were held throughout the
year to discuss with participants from different countries
relevant issues for the accounting profession globally.
These meetings included the participation of Ibracon’s
representatives on IFAC’s Small and Medium Practices
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Ibracon participa de reunião da IFAC/Ibracon participates in IFAC meeting

Relationship with the public sector
Seeking to maintain dialog and contribute to the
maintenance of an environment conducive to the
development of the Independent Audit activity, Ibracon
attended a series of meetings with various representatives
of the public power in 2017. In February, the Institute,
which integrates the Standing Forum in Defense of the
Entrepreneur, alongside representatives of accounting

Foto/photo: Ibracon

temas específicos das Firmas de Auditoria de Pequeno
e Médio Portes (FAPMP).
Em junho, o Ibracon foi representado nos encontros
do International Auditing and Assurance Standards Board
(IAASB) e do International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA) da IFAC, que reúnem anualmente
os representantes de emissores de normas de auditoria
para debates em relação às normas emitidas, novas
normas, alterações, tendências, entre outros assuntos
de grande repercussão no momento, como o Novo
Relatório do Auditor e a norma Noclar – Resposta ao
Descumprimento de Leis e Regulamentos. Durante o
ano, o Ibracon também foi representado em reuniões
promovidas pelo International Public Sector Accounting
Standards Board (IPSASB), conselho da IFAC que
desenvolve as Normas Internacionais de Contabilidade

Committee (SMPC) to discuss specific topics of Small and
Medium-sized Auditing Firms (FAPMP).
In June, Ibracon was represented at the meetings of
IFAC’s International Auditing and Assurance Standards
Board (IAASB) and International Ethics Standards Board
for Accountants (IESBA), which annually gathers the
representatives of auditing standards issuers for debates on
the standards issued, new standards, amendments, trends,
among other matters of great repercussion at the moment,
such as the New Auditor’s Report and the Noclar - Response
to Non-compliance with Laws and Regulations standard.
Throughout the year, Ibracon was also represented in the
meetings held by the International Public Sector Accounting
Standards Board (IPSASB), an IFAC’s board that develops
the International Public Sector Accounting Standards,
in addition to working meetings of the Nominating
Committee, which is also organized by IFAC.
In December, the International Accounting Standards
Board (IASB), with Ibracon’s support, held the 14th meeting
of the Emerging Economies Group (EEG), composed by
representatives from countries with emerging economies
of the G20 and Malaysia. The group aims to further
increase the influence of these nations in the IFRS standard
development process.

Ibracon na reunião do Grupo de Economias Emergentes (EEG)/Ibracon at the meeting of the members of the Standing Forum on

Defense of the Entrepreneur
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Ibracon no encontro dos integrantes do Fórum Permanente em Defesa do Empreendedor/
Ibracon at the meeting of the members of the Permanent Forum on Defense of the Entrepreneur

Aplicadas ao Setor Público, além de reuniões de trabalho
do Nominating Committee, que também é organizado
pela IFAC.
Em dezembro, o International Accounting Standards
Board (IASB) com o apoio do Ibracon, promoveu a 14ª
reunião do Grupo de Economias Emergentes (EEG),
integrado por representantes de países com economias
emergentes do G20 e da Malásia. O grupo tem como
objetivo aumentar ainda mais a influência dessas nações
no processo de desenvolvimento das normas IFRS.

Relacionamento com o poder público
Buscando manter o diálogo e contribuir para
a manutenção de um ambiente propício ao
desenvolvimento da atividade de Auditoria
Independente, o Ibracon compareceu a uma série de
encontros com diferentes representantes do poder
público em 2017. Em fevereiro, o Instituto, que integra
o Fórum Permanente em Defesa do Empreendedor,
ao lado de representantes das entidades contábeis
do Estado de São Paulo, reuniu-se com o secretário
Municipal da Fazenda de São Paulo, Caio Megale. A
pauta tratou do desenquadramento das Sociedades
Uniprofissionais (SUP) do regime especial de
recolhimento do ISS com a base de cálculo fixa por
profissional habilitado. O tema voltou a ser debatido
no mês seguinte, na Câmara Municipal de São Paulo
(CMSP), com a participação em uma audiência pública
organizada pela Comissão de Finanças, para discutir o
Projeto de Lei 415/2014.
Também no início de 2017, o Ibracon, ao lado de
entidades congraçadas, reuniu-se com o superintendente
da Receita Federal do Brasil (RFB), 8ª Região Fiscal, José
Guilherme Antunes de Vasconcelos, para manifestar a

entities of the State of São Paulo, met with the Municipal
Secretary of Finance of São Paulo, Caio Megale. The
agenda dealt with the declassification of Uniprofessional
Companies (SUP) from the special ISS payment regime
with a fixed basis of calculation by qualified professional.
The topic was discussed again in the following month,
at the São Paulo Municipal Chamber (CMSP), with
the participation in a public hearing organized by the
Committee of Finance, to discuss the Draft Bill 415/2014.
Also at the beginning of 2017, Ibracon, together with
consecrated entities, met with the superintendent of the
Brazilian Federal Revenue Office (RFB), 8th Tax Region, José
Guilherme Antunes de Vasconcelos, to express the taxpayers
and the accounting category’s concern with the short
deadline for the filing of the Withholding Income Tax (DIRF)
Return and the delay in making the 2017 Returns Generation
Program (PGD DIRF) available, in addition to request for
a solution to the problems presented. This was the first of
a series of meetings that occurred throughout the year to
discuss these issues.
In March, Ibracon, alongside representatives of the
consecrated entities, attended a meeting with the mayor
of the city of São Paulo, João Doria Jr. With the aim of
opening a channel of communication with the new mayor
of the São Paulo’s capital, the meeting was organized by
the Association of Accounting Service Firms and Advisory,
Expert Witness, Information and Research Firms of the State
of São Paulo (Sescon-SP) and the Association of Accounting
Service Firms of the State of São Paulo (Aescon-SP). Business
leaders from other sectors, such as technology, industry and
trade also participated.
In the same month, representatives of the Institute
were in a meeting with the State Secretary of Education,
José Renato Nalini, who presented the ongoing projects
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in his agenda, in particular about the “affective adoption”
of schools by private initiative partners, trade associations
and other parties interested in contributing with support,
solutions, proposals and material grants that can improve
the State’s educational units.
In October, representatives of Ibracon met with the
appeals court judge of the Court of Justice of the State of
São Paulo (TJSP) and president of the São Paulo Academy of
Law, Alfredo Attiê Junior. The meeting had the objective of
presenting to the jurist the main actions developed by the
Institute and discuss the possibility of developing projects in
partnership with Sao Paulo court.

Representative entities

Encontro com o prefeito do município de São Paulo, João Dória Jr./

Ibracon also maintained a busy schedule with the
accounting profession’s regulation body, the Federal
Council of Accounting (CFC), a body with which it works
in close alignment. In March, after discussing matters
of mutual interest with the CFC’s president, such as the
Brazilian Conference on Accounting and Independent
Auditing, the Institute participated in a meeting of the CFC’s
Technical Board.
In the same month, Ibracon supported and
participated in the International Seminar on Integrated
Reporting held at the headquarters of the Regional Council
of Accounting of São Paulo (CRCSP). The event brought
to Brazil, Richard Howitt, new CEO of the International
Integrated Reporting Council (IIRC), to promote the
adoption of Integrated Reporting by the companies.
Fulfilling an agenda organized by BNDES (Brazilian
Development Bank), the executive also took the opportunity
to meet with representatives of companies, regulatory
agencies and entities that seek good governance practices.
Ibracon’s Small and Medium-sized Auditing Firms
(FAPMP) Board submitted to CFC counselors, during a
plenary meeting at the entity’s headquarters held in April,
an update of the work conducted by the Small and Medium
Practices Committee (SMPC), an IFAC body that acts in the
promotion and development of the audit SMEs and that

preocupação dos contribuintes e da categoria contábil
com o curto prazo para a entrega da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e pela demora
de disponibilização do Programa Gerador de Declarações
(PGD DIRF) 2017, além de solicitarem uma solução para os
problemas apresentados. Este foi o primeiro de uma série
de encontros ocorridos durante o ano para debater estas
questões.
Em março, o Ibracon, ao lado de representantes das
entidades congraçadas, participou de um encontro com
o prefeito do município de São Paulo, João Dória Jr. Com
o objetivo de abrir um canal de comunicação com o
novo gestor da capital paulista, a reunião foi organizada
pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e
das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações
e Pesquisas no Estado de São Paulo (Sescon-SP) e pela
Associação das Empresas de Serviços Contábeis do
Estado de São Paulo (Aescon-SP). Participaram também
lideranças empresariais de outros setores, como
tecnologia, indústria e comércio.
No mesmo mês, representantes do Instituto
estiveram em um encontro com o secretário estadual
da Educação, José Renato Nalini, que apresentou os
projetos em andamento em sua pasta, em especial sobre
a “adoção afetiva” de escolas por parceiros da iniciativa
privada, associações de classe e demais interessados em
contribuir com apoio, soluções, propostas e subsídios
materiais que possam melhorar as unidades escolares do
Estado.
Em outubro, representantes do Ibracon reuniram-se
com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (TJSP) e presidente da Academia Paulista de
Direito, Alfredo Attie Junior. O encontro teve o objetivo
de apresentar ao jurista as principais ações desenvolvidas
pelo Instituto e discutir a possibilidade de desenvolver
projetos em conjunto com o judiciário paulista.
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Meeting with the mayor of the city of São Paulo, João Dória Jr.

Reunião com o desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP), Alfredo Attie Junior/Meeting with the

appeals court judge of the Court of Justice of the State of São Paulo
(TJSP), Alfredo Attie Junior
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A diretora de Firmas de Auditoria de Pequeno e Médio Portes (FAPMP) do Ibracon apresenta o trabalho do Small and
Medium Practices Committee (SMPC), da IFAC, aos conselheiros do CFC/The Ibracon´s director of Small and Medium-sized

Audit Firms (FAPMP) presents the work of IFAC’s Small and Medium Practices Committee (SMPC) to CFC counselors

Entidades representativas
O Ibracon também manteve uma movimentada
agenda com o órgão regulador da profissão contábil,
o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), organismo
com o qual trabalha em estreito alinhamento. Em março,
depois de debater assuntos de interesse mútuo com a
presidência do CFC, a exemplo da Conferência Brasileira
de Contabilidade e Auditoria Independente, o Instituto
participou de reunião da Câmara Técnica do CFC.
No mesmo mês, o Ibracon apoiou e participou
do Seminário Internacional sobre o Relato Integrado
realizado na sede do Conselho Regional de Contabilidade
de São Paulo (CRCSP). O evento trouxe ao Brasil, Richard
Howitt, novo CEO do International Integrated Reporting
Council (IIRC), para promover a adoção pelas empresas
do Relato Integrado. Cumprindo uma agenda organizada
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), o executivo aproveitou para também
se reunir com representantes de companhias, órgãos
de regulação e entidades que buscam boas práticas de
governança.
A diretoria de Firmas de Auditoria de Pequeno
e Médio Portes (FAPMP) do Ibracon apresentou aos
conselheiros do CFC, durante reunião plenária na sede da
entidade, realizada em abril, uma atualização do trabalho
conduzido pelo Small and Medium Practices Committee
(SMPC), organismo da IFAC que atua na promoção e
desenvolvimento das PMEs de auditoria e que conta com
a participação da diretora de FAPMP do Ibracon como
presidente.
Em agosto, uma reunião com membros do CFC, da
RFB e da Federação Nacional das Empresas de Serviços
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias,
Informações e Pesquisas (Fenacon) tratou do Sistema de
Validação de Assinatura Digital (SVAD), que deverá fazer
parte do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

counts with the participation of Ibracon’s FAPMP director
as president.
In August, a meeting with members of CFC, RFB and
the National Federation of Accounting Service Firms and
Advisory, Expert Witness, Information and Research Firms
(Fenacon) dealt with the Digital Signature Validation
System (SVAD), which should be part of the Public Digital
Bookkeeping System (Sped). The same entities had already
held a meeting in May, to discuss the compliance with
Federal Revenue Normative Ruling 1,679/2016, which
deals with correction of errors in Digital Accounting
Bookkeeping (ECD), upon presentation of the Verification
Term for Replacement Purposes signed by accountants and
independent auditors.
Together with CRCSP, Ibracon began, in May, the
definition of the programming of the 25th Convention
of the Accounting Professionals of the State of São Paulo
(Convecon), scheduled for October.
The Institute also narrowed relations with the
Brazilian Association of Financial and Capital Markets
Entities (Anbima), by meeting them on two occasions to
discuss various matters, such as the types of audit work
performed in investment funds and the special rules for
these operations. Another entity with which the Institute
has renewed its institutional relationship, this time focusing
on the insurance sector, was the National Confederation
of General Insurance, Private Pension and Life Insurance,
Supplementary Health and Capitalization Companies
(CNSEG), at a meeting held in May.
A major collaborative work, which began to be
performed in 2016, together with the Brazilian Institute of
Corporate Governance (IBGC), continued in April, with the
continuation of the preparation of the Manual on Audit
Committees. At the meetings, the two entities were able
to analyze the contributions made by their respective
members, resulting from a public hearing on the topic.
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Another relevant partnership was established with the
Social Observatory of Brazil (OSB), an organization created
by the civil society. In March, Ibracon signed a cooperation
agreement aimed at improving the quality of information,
sharing of technical knowledge and development of
joint activities to promote greater public transparency,
prevention of corruption, management efficiency,
ethics and integrity in public-private relations. From this
agreement, the Institute was present in other OSB meetings
held throughout the year in order to discuss about the
actions and projects to be carried out in partnership.
Working with a similar purpose, the Pro-Ethics Program
is focused on the combination of efforts between the public
Reunião com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e
de Capitais (Anbima)/Meeting with the Brazilian Association of Financial and Capital

As mesmas entidades já haviam conduzido uma reunião
em maio, para foi discutir o atendimento à Instrução
Normativa da Receita Federal 1.679/2016, que trata da
correção de erros na Escrituração Contábil Digital (ECD),
mediante apresentação do Termo de Verificação para
fins de Substituição assinado por contadores e auditores
independentes.
Com o CRCSP, o Ibracon deu início, em maio, à
definição da programação da 25ª Convenção dos
Profissionais da Contabilidade do Estado de São Paulo
(Convecon), marcada para outubro.
O Instituto também estreitou relações com a
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais (Anbima), ao reunir-se em
duas ocasiões para debater assuntos diversos, como os
tipos de trabalhos de auditoria realizadas em fundos
de investimentos e a normas específicas para estas
operações. Outra entidade com a qual o Instituto
renovou seu relacionamento institucional, desta vez
focando o setor de seguros, foi a Confederação Nacional
das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e
Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG), em
reunião realizada em maio.
Um importante trabalho colaborativo, que começou
a ser realizado em 2016, em conjunto com o Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), teve
continuidade a partir de abril, com o prosseguimento
da elaboração do manual sobre Comitês de Auditoria.
Nos encontros, as duas entidades puderam analisar as
contribuições feitas por seus respectivos associados,
decorrentes de uma audiência pública sobre o tema.
Outra parceria relevante foi firmada com o
Observatório Social do Brasil (OSB), organização criada
pela sociedade civil. Em março, o Ibracon assinou um
termo de cooperação com o objetivo de aprimorar
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Ibracon no Forum Reforma Brasil/Ibracon at Brazil Reform Forum
and private sectors to promote a more healthy, ethical and
transparent corporate environment. In October, Ibracon
attended a meeting with representatives of the Program’s
Management Committee, in Brasilia, of which the Institute
is a member. On that occasion, the new members and the
institutions that have joined the group were presented.

EVENTS
The maintenance of a proficient institutional relationship
includes the Institute’s participation in a diversified
agenda of events held by accounting entities and other
organizations of interest to the profession.

Exchange of information
Lectures, seminars, conferences and other events aimed
at updating of knowledge and experiences are always
recognized by Ibracon. In March 2017, the Institute
participated in the official opening of the 14th Edition of
the Accounting Professionals and Scholars Meeting (EPAC),
conducted by the Union of Accountants of São Paulo
(Sindcont-SP). In the same month, it took part in the Brazil
Reform Forum, which aims to debate the necessary reforms
for the country’s growth, conducted by the São Paulo
Trade Association (ACSP), in partnership with SesconSP, the

a qualidade da informação, o compartilhamento de
conhecimento técnico e a realização de atividades
conjuntas para promover mais transparência pública,
prevenção à corrupção, eficiência da gestão, ética e
integridade nas relações entre o público e o privado. A
partir deste acordo, o Instituto esteve presente em outras
reuniões do OSB realizadas ao longo do ano, a fim de
deliberar sobre ações e projetos a serem realizados em
conjunto.
Atuando com semelhante propósito, o Programa
Pró-Ética está voltado à conjugação de esforços entre os
setores público e privado para promover um ambiente
corporativo mais íntegro, ético e transparente. Em
outubro, o Ibracon participou de uma reunião com
os representantes do Comitê Gestor do Programa, em
Brasília, do qual é membro integrante. Na ocasião foram
apresentados os novos membros e as instituições que
passaram a integrar o grupo.

EVENTOS
A manutenção de um proficiente relacionamento
institucional inclui a participação do Instituto em uma
agenda diversificada de eventos promovidos pelas
entidades contábeis e demais organizações de interesse
da profissão.

Intercâmbio de informações
Palestras, seminários, congressos e demais eventos
voltados à atualização de conhecimentos e experiências
são sempre prestigiados pelo Ibracon. Em março de 2017,
o Instituto participou da abertura oficial da 14ª edição do
Encontro de Profissionais e Acadêmicos de Contabilidade
(EPAC), realizado pelo Sindicato dos Contabilistas de São
Paulo (Sindcont-SP). No mesmo mês, tomou parte no
Fórum Reforma Brasil, que tem o objetivo de debater
as reformas necessárias para o crescimento do País,
sendo realizado pela Associação Comercial de São Paulo
(ACSP), em parceria com o Sescon-SP, a Federação das
Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp),
a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo (Fecomercio SP), Instituto de Direito
Público de São Paulo (IDP) e o Instituto Pantheon Jurídico.
Em maio, membros do Ibracon compareceram ao
19º Congresso da Associação Nacional dos Executivos de
Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), que
tem por objetivo compartilhar as principais tendências,
soluções, conceitos e melhores práticas nas áreas
financeira, administrativa e contábil. No mesmo período
foi organizado o Seminário Regional Interamericano
de Contabilidade e a I Convenção Sergipana de
Contabilidade, promovidos pelo Conselho Regional
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OSB promoveu uma série de reuniões com o Ibracon/
OSB held a series of meetings with Ibracon

Federation of Trade Associations of the State of São Paulo
(Facesp), the Federation of Trade of Goods, Services and
Tourism of the State of São Paulo (Fecomercio SP), Public
Law Institute of São Paulo (IDP) and the Pantheon Jurídico
Institute.
In May, Ibracon members attended the 19th Conference
of the National Association of Finance, Administration
and Accounting Executives (Anefac), which aims to share
the main trends, solutions, concepts and best practices
in financial, administrative and accounting areas. In the
same period, the Inter-American Regional Seminar of
Accounting and the I Sergipe Accounting Convention were
organized, held by the Regional Council of Accounting of
Sergipe (CRCSE). Ibracon National Board was represented
at the opening ceremony of the Seminar, which had as its
theme “Ethics and Transparency in Public Administration”,
and also in the presentation of a lecture during the Sergipe
Accounting Convention, on the topic “Challenge and
Transparency in the Information Provided”.
Also in May, the OSB held in Curitiba the 1st Pact for
Brazil Convention - Calamities X Public Management
Efficiency, event that presented thematic panels on
the problems encountered in public and business
administrations, which encourage corruption.
Two events were held in the month of June, beginning
with the International Audit Seminar, conducted by
the Federal Court of Accounts (TCU), with the aim of
contributing to the improvement of the work carried
out by internal and external control bodies and by other
Brazilian public accountability institutions. Ibracon was also
represented at the 19th International Investor Relations and
Capital Markets Meeting, held by the Brazilian Association
of Publicly-Held Companies (Abrasca) and the Brazilian
Institute of Investor Relations (IBRI), in which the speakers
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de Contabilidade do Sergipe (CRCSE). A Diretoria
Nacional do Ibracon foi representada na solenidade de
abertura do Seminário, que trouxe como tema “Ética e
Transparência na Administração Pública” e, também, na
apresentação de palestra durante a Convenção Sergipana
de Contabilidade, sobre o tema “Desafio e Transparência
nas Informações Prestadas”.
Também em maio, o OSB promoveu, em Curitiba,
o 1º Congresso do Pacto pelo Brasil – Calamidades X
Eficiência da Gestão Pública, evento que apresentou
painéis temáticos sobre os problemas encontrados
nas gestões pública e empresarial, que favorecem a
corrupção.

Foto/photo: CRCSC
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XXX Convenção da Contabilidade de Santa Catarina (Contesc)/
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XXX Convention of Accounting of Santa Catarina (Contesc)

Ibracon durante o Seminário Regional Interamericano de
Contabilidade e a I Convenção Sergipana de Contabilidade/
Ibracon at the Inter-American Regional Seminar of
Accounting and the I Sergipe Accounting Convention
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Dois eventos foram realizados no mês de junho,
começando com o Seminário Internacional de Auditoria,
promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU),
com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento
do trabalho realizado por órgãos de controle externo
e interno, e pelas demais instituições públicas
brasileiras prestadoras de contas. O Ibracon também foi
representado no 19º Encontro Internacional de Relações
com Investidores e Mercado de Capitais, promovido pela
Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca)

O presidente do Ibracon no 18º Congresso do Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa (IBGC)/The president of Ibracon at the 18th
Congress of the Brazilian Institute of Corporate Governance (IBGC)
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addressed the new directions of the capital market, as well
as the impacts on the economy.
In July, the Transparency and Social Control Seminar,
organized by the Federal Council of Accounting (CFC) in
partnership with the Ministry of Transparency, Oversight
and the Office of the Comptroller General (CGU), addressed
laws and projects that promote the people’s participation
and access to public information by citizens and counted
with Ibracon’s participation.
Ibracon participated, in August, of the official opening
of the 13th Northeastern Accounting Meeting (Enecon),
organized by the Regional Council of Accounting of the
State of Rio Grande do Norte (CRCRN) with the support of
CFC. The topic of this edition was “Accounting Challenges:
Compliance, Management and Innovation”, to promote
reflection and discussion on the problems related to the
profession in the current political, economic and social
scenario. In the same month, the Institute was also present
at the 7th Seminar on Management of Accounting Service
Firms (Gescon), conducted every two years by SesconSP.
In September, the Institute honored the XXX Santa
Catarina Accounting Convention (Contesc), carried out
by the Regional Council of Accounting of Santa Catarina
(CRCSC), Federation of Accountants of the State of Santa
Catarina (Fecontesc) and by Sindicont Balneário Camboriú.
Ibracon was represented with the presentation of the panel
about “Coaf and Noclar: Acts of non-compliance with
the law”. In the same month, the Institute participated in
the opening ceremony of the 6th São Paulo Accounting
Week, organized by the Union of Accountants of São Paulo
(SindcontSP), which was marked by the 68th anniversary of
the Center for Tax-Accounting Studies and Debates (CEDFC).
Also in September the XI National Meeting of
Accountant Women and the XVI Accounting Convention
of Rio Grande do Sul were held. The events were organized
by CFC, Regional Council of Accounting of the State of
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Rio Grande do Sul (CRCRS) and Academy of Accounting
Sciences of Rio Grande do Sul (AbraciconRS). Members of
the Institute presented lectures on the program, which had
the theme “Sharing experiences, joining skills”, and counted
also with a Business Fair, in which Ibracon’s 6th Regional
Section (SR) participated with a booth.
In October, Ibracon attended the 18th Congress of
the Brazilian Institute of Corporate Governance (IBGC),
considered the largest conference on corporate governance
in Latin America, moderating the panel: “Audit Committee:
far beyond the rules.” During the event, the manual:
“Guidelines on Audit Committees”, prepared by Ibracon
and IBGC, were released. In the same month, the Institute
also participated in the opening of the IV Brazilian Seminar
on Accounting and Costs Applied to the Public Sector,

IV Seminário Brasileiro de Contabilidade e Custos Aplicados
ao Setor Público, organizado pelo CFC/IV Brazilian Seminar on

e o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores
(Ibri), no qual os palestrantes abordaram os novos rumos
do mercado de capitais, bem como os impactos na
economia.
Em julho, o Seminário Transparência e Controle Social,
organizado pelo Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) em parceria com o Ministério da Transparência,
Fiscalização e pela Controladoria-Geral da União (CGU),
abordou leis e projetos que promovem a participação
popular e o acesso dos cidadãos a informações públicas
e contou com a participação do Ibracon.
O Ibracon participou, em agosto, da abertura oficial
do 13º Encontro Nordestino de Contabilidade (Enecon),
organizado pelo Conselho Regional de Contabilidade
do Rio Grande do Norte (CRCRN) com o apoio do CFC.
O tema desta edição foi “Desafios da Contabilidade:
Compliance, Gestão e Inovação”, para promover a
reflexão e a discussão sobre os problemas relacionados
com a profissão na atual conjuntura política, econômica
e social. No mesmo mês, o Instituto também se fez
presente no 7º Seminário de Gestão de Empresas de
Serviços Contábeis (Gescon), realizado a cada dois anos
pelo SesconSP.
Em setembro, o Instituto prestigiou a XXX Convenção
da Contabilidade de Santa Catarina (Contesc), realizada
pelo Conselho Regional de Contabilidade de Santa
Catarina (CRCSC), Federação dos Contabilistas do
Estado de Santa Catarina (Fecontesc) e pelo Sindicont
Balneário Camboriú. O Ibracon foi representado com a
apresentação do painel sobre “Coaf e Noclar: Atos de
não conformidade à Lei”. No mesmo mês, o Instituto
participou da solenidade de abertura da 6ª Semana
Paulista de Contabilidade, organizada pelo Sindicato dos
Contabilistas de São Paulo (SindcontSP), que foi marcada
pelo 68º aniversário do Centro de Estudos e Debates
Fisco-Contábeis (CEDFC).
Ainda em setembro, aconteceu o XI Encontro
Nacional da Mulher Contabilista e a XVI Convenção
de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Os eventos
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Accounting and Costs Applied to the Public Sector, organized by CFC

10ª edição da Convenção dos Contabilistas de
Pernambuco (X CCP), realizada pelo CRCPE/
10th Edition of the Convention of Accountants of
Pernambuco (X CCP), held by the CRCPE

organized by the CFC, in partnership with the National
Treasury Secretariat (STN) and the School of Treasury
Administration (ESAF).
Also in October, an Ibracon representative lectured
during the 10th edition of the Convention of Accountants
of Pernambuco (X CCP), held by the Regional Council of
Accounting of Pernambuco (CRCPE), in Recife.
Ending the year, in December the 4th Clean Company
Law Conference was held, organized by the Ministry of
Transparency and the Office of Comptroller General (CGU)
and by the National Confederation of Industries (CNI). On
that occasion, the companies approved in the 2017 edition
of the Pro-Ethics Program, in which Ibracon is part of the
Management Committee, were disclosed.

International events
Outside of Brazil, representatives of Ibracon were present
at the International Forum of Accounting Standard Setters
(IFASS), a meeting that was held in March in Taiwan
(Republic of China) and brought together representatives
from various countries. In May, the Vice President of the
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foram organizados pelo CFC, Conselho Regional
de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) e
Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul,
(AbraciconRS). Membros do Instituto apresentaram
palestras na programação, que teve o lema
“Compartilhando experiências, unindo competências”,
e contou também com uma Feira de Negócios, da qual
a 6ª Seção Regional (SR) do Ibracon participou com um
estande.
Em outubro, o Ibracon participou do 18º Congresso
do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC),
considerado o maior congresso sobre governança
corporativa na América Latina, com a moderação do
painel: “Comitê de Auditoria: muito além das regras”.
Durante o evento, foi lançado o manual: “Orientações
sobre Comitês de Auditoria”, elaborado pelo Ibracon
e pelo IBGC. No mesmo mês, o Instituto participou
também da abertura do IV Seminário Brasileiro de
Contabilidade e Custos Aplicados ao Setor Público,
organizado pelo CFC, em parceria com a Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) e a Escola de Administração
Fazendária (ESAF).
Ainda em outubro, representante do Ibracon
palestrou durante a 10ª edição da Convenção dos
Contabilistas de Pernambuco (X CCP), realizada pelo
Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco
(CRCPE), em Recife.
Encerrando o ano, em dezembro aconteceu a
4ª Conferência Lei Empresa Limpa, organizada pelo
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da
União (CGU) e pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI). Na ocasião, foram divulgadas as empresas
aprovadas na edição 2017 do Programa Pró-Ética, do qual
o Ibracon integra o Comitê Gestor.

Foto/photo: IFASS
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International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS),
em Taiwan/International Forum of Accounting Standard Setters

(IFASS), in Taiwan

Group of Latin American Accounting Standard Setters
(Glenif), also chairman of Ibracon’s Board of Directors,
participated in the International Seminar on International
Accounting Standards (IFRS), an event organized by the
College of Public Accountants, an entity member of the
International Federation of Accountants (IFAC), by the
Interamerican Accounting Association (AIC) and Glenif.
The Institute was also represented on the edition that
marked the tenth anniversary of CReCER – Contabilidad y
Responsabilidad para el Crecimiento Económico Regional,
an event held by the World Bank, the Inter-American
Development Bank (IDB), the IFAC, the Global Public Policy
Committee (GPPC), and by the Mexican Institute of Public
Accountants (MIPA). Representatives of Ibracon participated
in two panels of the event’s programming, which had as
its theme “Promoting trust for sustainable growth” held in
June, in Mexico.
The Institute was also represented at the Regional
Meeting of Presidents of Accounting Organizations, held
by IFAC and the Inter-American Accounting Association
(AIC), which brought together leaders and representatives
of accounting organizations to identify and recognize the
regional challenges and opportunities, share knowledge
and discuss the priorities for the region.

Fora do Brasil, representantes do Ibracon estiveram
presentes no International Forum of Accounting Standard
Setters (IFASS), encontro que aconteceu em março, em
Taiwan (República da China), e reuniu representantes de
diversos países. Em maio, o vice-presidente do Grupo
Latinoamericano de Emisores de Normas de Información
Financeira (Glenif), também presidente do Conselho
de Administração do Ibracon, participou do Seminário
Internacional sobre as Normas Internacionais de
Contabilidade (IFRS), evento organizado pelo Colégio de
Contadores Públicos, entidade-membro da International
Federation of Accountants (IFAC), pela Associação
Interamericana de Contabilidade (AIC) e pelo Glenif.
O Instituto foi também representado na edição
que marcou os dez anos do CReCER – Contabilidad
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Ibracon participa do evento CReCER, promovido pelo BID,
IFAC e GPCC/Ibracon participates in the CReCER event, promoted

by IDB, IFAC and GPCC

SOLENIDADES
Em fevereiro, o Ibracon prestigiou a solenidade de posse
dos novos integrantes dos colegiados da Associação
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (Abrapp), Instituto de Certificação
Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social
(ICSS) e do Sindicato Nacional das Entidades Fechadas
de Previdência Complementar (Sindapp) para a gestão
2017-2019.
Membros do Instituto também compareceram
à posse do novo presidente da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), Marcelo Santos Barbosa, que assumiu

34ª Reunião do Grupo de Trabalho Intergovernamental de Especialistas em
ISAR, da UNCTAD/34th Meeting of the Intergovernmental Working Group of Experts in
ISAR, UNCTAD

Foto/photo: ICAI

y Responsabilidad para el Crecimiento Económico
Regional, evento promovido pelo Banco Mundial, pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), pela
IFAC, pelo Comitê Global de Políticas Públicas (GPCC),
e pelo Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(MIPA). Representantes do Ibracon participaram de dois
painéis da programação do evento, que teve como
tema “Promovendo a confiança para o crescimento
sustentável”, e aconteceu um junho, no México.
O Instituto também foi representado na Reunião
Regional dos Presidentes das Organizações Contábeis,
promovida pela IFAC e pela Associação Interamericana de
Contabilidade (AIC), que reuniu líderes e representantes
das organizações contábeis para identificar e reconhecer
os desafios e oportunidades regionais, compartilhar
conhecimentos e discutir as prioridades da região.
Em outubro, o Ibracon foi representado na XXXII
Conferência Interamericana de Contabilidade, organizada
pela Junta de Decanos do Colégio de Contadores
Públicos do Peru (JDCCPP). Realizado em Lima (Peru),
o evento teve a participação de membros do Ibracon,
inclusive com a moderação de painel sobre a norma
IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil e os
impactos da sua aplicação.
Representado por sua diretoria técnica, o Instituto
participou, em novembro, na Suíça, da 34ª reunião do
Grupo de Trabalho Intergovernamental de Especialistas
em Normas Internacionais de Contabilidade e Relatórios
(ISAR), da United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD) - Conferência das Nações Unidas
sobre Comércio e Desenvolvimento, acompanhando
também outros integrantes da delegação brasileira e,
inclusive, fizeram parte da programação do evento.
Em dezembro, representante do Ibracon participou
da Conferência promovida pelo Instituto dos Contadores
Públicos da Índia (ICAI). O evento, realizado na Índia,
teve como tema “Profissão contábil: convergência e
sustentabilidade na era digital”.

Foto/photo: ISAR
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Ibracon na conferência do Instituto dos Contadores Públicos da Índia (ICAI)/
Ibracon at the conference of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)

In October, Ibracon was represented at the XXXII InterAmerican Accounting Conference, organized by the Junta
de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Peru
(Board of Deans of the College of Public Accountants of
Peru) (JDCCPP). Held in Lima (Peru), the event was attended
by members of Ibracon, including the moderation of
the panel on the IFRS 16 - Leases and the impacts of its
application.
Represented by its technical board, the Institute
participated in November, in Switzerland, of the 34th
Intergovernmental Working Group of Experts on
International Standards of Accounting and Reporting
(ISAR) Meeting, of the United Nations Conference on Trade
and Development (UNCTAD), accompanying also other
Brazilians who joined the Brazilian delegation, and were
even part of the event’s program.
In December, a representative of Ibracon attended the
Conference held by the Institute of Chartered Accountants
of India (ICAI). The event, held in India, had as its theme
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“Accounting profession: convergence and sustainability in
the digital age”.
Foto/photo: Ibracon

SOLEMNITIES
In February, Ibracon honored the inauguration ceremony
of the new collegiate members of the Brazilian Association
of Pension Funds (Abrapp), Institute of Institutional
Certification and of Pension Fund Professionals (ICSS) and
the National Union of Pension Fund Entities (Sindapp) for
the 2017-2019 term.
Members of the Institute also attended the
inauguration of the new president of the Brazilian Securities
and Exchange Commission (CVM), Marcelo Santos Barbosa,
who took office in September and whose term will end
in 2022, replacing Leonardo Pereira, whose term ended in
July. Also participated in the ceremony of presentation to
the market of the new CVM director, Gustavo Gonzalez,
who will hold the position until December 2021, replacing
Roberto Tadeu Antunes Fernandes.
The Institute’s board attended the celebration of
the 68th anniversary of the Union of Accounting Service
Firms and Advisory, Expert Witness, Information and
Research Firms of the State of São Paulo (SesconSP) and the
Association of Accounting Service Firms of the State of São
Paulo (AesconSP), in February. In July, the 98th anniversary
of the Union of Accountants of São Paulo (SindcontSP)
was celebrated, celebration that had the participation of
accounting class leaders and of Ibracon.
Another anniversary, in which Ibracon was present,
was the 20th founding anniversary of the Brazilian Institute
of Investor Relations (IBRI), in a celebration held at the B3
headquarters, in June. In August, the 60th anniversary of
the Association of Legal Experts of the State of São Paulo
(Apejesp) was celebrated, at an event held at the CRCSP
headquarters, with the presence of representatives from the
accounting class and professionals of the Expert area.
Every year highlighting the importance of women
in the labor market and the quest for equality, in March,

Celebração do 68º aniversário do SesconSP e da AesconSP,
em fevereiro/Celebration of the 68th anniversary of Sescon SP and

o cargo em setembro e cumprirá mandato até 2022, em
substituição a Leonardo Pereira, cuja gestão terminou em
julho. Participaram, ainda, da cerimônia de apresentação
ao mercado do novo diretor da CVM, Gustavo Gonzalez,
que responderá pelo cargo até dezembro de 2021,
substituindo Roberto Tadeu Antunes Fernandes.
A diretoria do Instituto compareceu à celebração do
68º 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), em
fevereiro. Em julho, foram comemorados os 98 anos do
Sindicato dos Contabilistas de São Paulo (SindcontSP),
em festa que teve a participação de lideranças da classe
contábil e do Ibracon.
Outro aniversário no qual o Ibracon esteve
presente, foi a festa de 20 anos de fundação do
Instituto Brasileiro de Relações com Investidores
(IBRI), em festa realizada na sede da B3, em junho. Em
agosto, foram celebrados os 60 anos de fundação
da Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São
Paulo (Apejesp), em evento realizado na sede do
CRCSP, com a presença de representantes da classe
contábil e profissionais da área de Perícia.
Destacando todos os anos a importância das
mulheres no mercado de trabalho e a busca pela
igualdade de gêneros, em março, o Ibracon participou
das solenidades realizadas pelo Conselho Regional de
Contabilidade de São Paulo (CRCSP) e pelo Sindicato
dos Contabilistas de São Paulo (SindcontSP) em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
Em 7 de agosto, o Ibracon prestigiou o evento de
premiação Melhores e Maiores 2017. Realizada pela
Revista Exame, em parceria com a Fundação Instituto
de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, ligada à
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
da Universidade de São Paulo (Fipecafi), a premiação
contemplou empresas de 20 setores da economia que
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Aescon SP in February

Festa de 98 anos do Sindcont-SP, em julho/

Sindcont-SP’s 98th anniversary ceremony in July

se destacaram no ano de 2016, além da melhor do
Agronegócio e Empresa do ano.
O Instituto também compareceu à cerimônia de
entrega do 21º Prêmio Troféu Transparência, em outubro,
uma iniciativa da Associação Nacional dos Executivos
de Finanças (Anefac), em parceria com a Fipecafi e a
Serasa Experian. Nesta edição, o prêmio destacou a
importância de reconhecer publicamente e homenagear
as companhias que possuem mais clareza na divulgação
das suas demonstrações contábeis. Encerrando o mês, o
Ibracon participou das atividades da Campanha Outubro
Rosa promovidas pelo SesconSP e AesconSP, por meio do
programa Sescon Solidário.
Em dezembro, o presidente do Ibracon participou da
solenidade em comemoração aos 71 anos de instalação
do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de
São Paulo (CRCSP). O evento aconteceu na sede do
Conselho, em São Paulo.

Foto/photo: Ibracon
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Ibracon foi homenageado na cerimônia da Alesp por ocasião do Dia do
Profissional da Contabilidade/Ibracon was honored at the ceremony of Alesp on the

occasion of Acco unting Professional Day

Dia do Profissional da Contabilidade

Foto/photo: Ibracon

Uma das datas mais importantes do calendário, o Dia
do Profissional da Contabilidade é celebrado em 25 de
abril. As homenagens de 2017 foram organizadas pela
Câmara Municipal de São Paulo (CMSP), em sessão
solene presidida pela vereadora e vice-presidente da
Câmara, Edir Sales; e pela Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (Alesp). O Ibracon foi uma das
entidades homenageadas na cerimônia proposta pelo
deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar
do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal,

O Dia do Profissional da Contabilidade foi celebrada em
sessão especial da CMSP/The Accounting Professional Day was

celebrated in a special session of the CMSP

Itamar Borges. Eventos em torno da data também foram
organizados pelo SindcontSP e pelo CRCSP, aos quais o
Instituto também esteve presente.

PALESTRAS
Merece destaque a participação de representantes do
Ibracon como convidados para palestrar em diversos
eventos. Em fevereiro, a Diretoria Nacional do Ibracon

Ibracon participated in the ceremonies held by the
Regional Council of Accounting of São Paulo (CRCSP) and
by the Union of Accountants of São Paulo (SindcontSP) in
celebration of the International Women’s Day.
On August 7, Ibracon honored the awarding
event Best and Biggest 2017. Held by Revista Exame, in
partnership with the Institute of Accounting, Actuarial
and Financial Research Foundation, connected to the
Faculty of Economics, Management and Accountancy of
the University of São Paulo (Fipecafi), the award was given
to companies from 20 sectors of the economy that stood
out in 2016, in addition to the best of Agribusiness and
Company of the year.
The Institute also attended the awarding ceremony
of the 21th Transparency Trophy Award, in October, an
initiative of the National Association of Finance Executives
(Anefac), in partnership with Fipecafi and Serasa Experian.
In this edition, the award highlighted the importance of
publicly recognize and pay tribute to the companies that
are more clear in the disclosure of their financial statements.
Closing the month, Ibracon participated in the activities
of the Pink October Campaign held by SesconSP and
AesconSP, through the program Sescon Solidário.
In December, Ibracon’s president participated in the
ceremony to celebrate the 71th anniversary of establishment
of the Regional Council of Accounting of the State of
São Paulo (CRCSP). The event took place at the Council’s
headquarters, in São Paulo.

Accounting Professional Day
One of the most important dates of the calendar, the
Professional Accountant Day, is celebrated on April 25.
The tributes of 2017 were organized by the São Paulo
Municipal Chamber (CMSP) in a formal session chaired by
councilor and Chamber’s vice president, Edir Sales; and by
the Legislative Assembly of the State of São Paulo (Alesp).
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Ibracon was one of the entities being honored in the
ceremony proposed by state deputy and president of the
Parliamentary Front of Entrepreneurship and Combating
the Tax War, Itamar Borges. Events around the date were
also organized by SindcontSP and CRCSP, in which the
Institute was also present.

LECTURES

Ibracon duante o XIV Seminário Internacional CPC – Normas Contábeis
Internacionais/Ibracon during the XIV CPC International Seminar – International
Accounting Standards

participou do debate sobre as exigências que os
profissionais da Contabilidade terão que cumprir no
relato de ilegalidades detectadas no exercício das
atividades. Realizado pelo Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC), pela Associação
de Estudos Tributários de Santa Catarina (ASSETSC) e
pela Ordem dos Advogados Brasileiros de Santa Catarina
(OAB-SC), o evento aconteceu na sede do CRCSC, em
Santa Catarina.
O Ibracon também foi painelista na mesa-redonda
sobre “Desafios e oportunidades do IFRS: Por que os
gestores precisam conhecer esta norma contábil?”. O
encontro aconteceu na sede da Pontifícia Universidade
Católica (PUC), no Rio de Janeiro, em março.
O Instituto esteve presente, ainda, no debate
realizado no 5º Congresso Internacional de Compliance,
promovido pela Legal, Ethics and Compliance (LEC), em
maio, na capital paulista, com o tema: “Auditoria Externa x
Interna x Compliance – Como funciona esta equação?”.
Em junho, o Conselho Regional de Contabilidade
do Piauí (CRCPI), em parceria com a Fundação Brasileira
de Contabilidade (FBC) e apoio do Conselho Federal
de Contabilidade (CFC), realizou a 3ª Convenção de
Contabilidade do Estado do Piauí. O evento contou com
palestra do Ibracon sobre “Auditoria Contábil”.
Organizado pela Fundação de Apoio ao Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (FACPC), o Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) realizou o XIV
Seminário Internacional CPC – Normas Contábeis
Internacionais. Realizado em novembro, com o apoio
do Ibracon, uma das entidades que compõe o CPC, o
seminário contou com a participação de membros do
Conselho de Administração e da Diretoria Nacional do
Instituto na programação do evento.
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Worth to mention the participation of Ibracon
representatives as guest speakers in various events.
In February, Ibracon’s National Board participated in
the discussion on the requirements that Accounting
professionals will have to comply in reporting illegalities
found in the practice of activities. Carried out by the
Regional Council of Accounting of Santa Catarina (CRCSC),
the Association of Tax Studies of Santa Catarina (ASSETSC)
and by the Bar Association of Santa Catarina (OAB-SC),
the event took place at the CRCSC headquarters, in Santa
Catarina.
Ibracon was also a panelist in the round table about
“IFRS challenges and opportunities: Why do managers need
to know this accounting standard?”. The meeting was held
at the headquarters of the Pontifical Catholic University
(PUC), in Rio de Janeiro, in March.
The Institute was also present at the debate held at the
5th International Compliance Convention, conducted by
Legal, Ethics and Compliance (LEC), in May, in the capital
of São Paulo, with the theme: “External x Internal Audit x
Compliance - how does this equation work?”.
In June, the Regional Council of Accounting of Piauí
(CRCPI), in partnership with the Brazilian Foundation of
Accounting (FBC) and support of the Federal Council of
Accounting (CFC), held the 3rd Accounting Convention of
the State of Piauí. The event counted with Ibracon’s lecture
on “Accounting Audit”.
Organized by the Accounting Pronouncements
Committee Support Foundation (FACPC), the Accounting
Pronouncements Committee (CPC) held the XIV
International CPC Seminar - International Accounting
Standards. Held in November, with the support of Ibracon,
one of the entities that compose the CPC, the seminar
counted with the participation of members of the Institute’s
Board of Directors and the National Board on the event’s
programming.

Encouraging education
Aware of the importance of encouraging education in
the Accounting area, Ibracon participates and supports
educational projects across the country. In July, the
Institute made a presentation to the Audit trainees of
BDO. The lecture’s goal was to bring the Institute’s young
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Ciente da importância de incentivar o ensino na área
Contábil, o Ibracon participa e apoia projetos de
ensino em todo o País. Em julho, o Instituto fez uma
apresentação aos trainees de Auditoria da BDO. O
objetivo da palestra foi aproximar os jovens profissionais
do Instituto e compartilhar informações acerca da
atividade, desafios, oportunidades e perspectivas da
profissão.
No mesmo mês, o Instituto também fez parte da
solenidade de abertura dos cursos de Pós-Graduação
em Auditoria Financeira e Auditoria do Setor Público do
Tribunal de Contas da União (TCU), pronunciando-se
sobre a relevância da iniciativa e importância da atuação
sinérgica envolvendo o Ibracon e o TCU no processo de
formação e capacitação profissional.
Em agosto, foi realizada uma palestra sobre auditoria
aos profissionais da Contabilidade e estudantes de
graduação em Ciências Contábeis da Universidade
Católica de Pelotas (UCPEL). Organizada pelo Conselho
Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, a
palestra faz parte da programação do Museu Itinerante
da Contabilidade.
Em outubro, no encerramento dos Jogos Contábeis
realizados pelo Centro Universitário Senac – Unidade
Santo Amaro, com patrocínio do Ibracon, os alunos de
Ciências Contábeis participaram de uma palestra com
profissionais do Instituto, que premiou os vencedores
com associação gratuita à entidade. O objetivo é
estimular os estudantes a conhecerem melhor a
profissão de auditor independente e as atividades do
Instituto.
O Ibracon também patrocinou a Maratona Hack
in Santos. A última edição, em dezembro, reuniu
participantes em torno do objetivo de gerar impactos
positivos sobre os problemas de corrupção e promover
soluções para a prevenção. O grupo vencedor foi
homenageado durante reunião da Diretoria Nacional do
Ibracon, quando também apresentou as funcionalidades
do aplicativo vencedor “Consciência pública –
representantes em função do povo”.
Ao longo do ano, o Instituto foi representado
nas cerimônias de formatura dos alunos da ação
“Desenhando o Futuro”, que integra o Programa Sescon
Solidário. O Ibracon prestigiou a 72ª, a 80ª, a 82ª e a 86ª
turma do programa estabelecido pelo Sindicato das
Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no
Estado de São Paulo (Sescon-SP), que qualifica jovens
entre 16 e 18 anos para o mercado de trabalho nas áreas
de escrita fiscal e departamento pessoal.

Foto/photo: Ibracon

Incentivo ao ensino

Abertura do curso de Pós-Graduação em Auditoria
Financeira e Auditoria do Setor Público do TCU/
Opening of the Graduate course in Financial Audit and
Audit of the TCU Public Sector

professionals closer and share information about the
profession’s activities, challenges, opportunities and
perspectives.
In the same month, the Institute also took part in the
opening ceremony of the Graduate Courses in Financial
Audit and Public Sector Audit of the Federal Court of
Accounts (TCU), in answer to the initiative’s relevance and
importance of the synergistic work involving Ibracon and
TCU in the process of training and professional qualification.
In August, there was a lecture about auditing to
Accounting professionals and undergraduate students in
Accounting Sciences from the Catholic University of Pelotas
(UCPEL). Organized by the Regional Council of Accounting
of Rio Grande do Sul, the lecture is part of the programming
of the Itinerant Museum of Accounting.
In October, at the closure of the Accounting Games
held by Senac University Center - Santo Amaro Campus,
sponsored by Ibracon, students of Accounting Sciences
attended a lecture with professionals of the Institute, which
awarded the winners with free membership to the entity.
The goal is to stimulate the students to better know the
independent auditor profession and the Institute’s activities.
Ibracon also sponsored the Hack in Santos Marathon.
The latest edition, in December, gathered participants
around the goal of generating positive impacts on
the problems of corruption and promote solutions for
prevention. The winner group was honored during
Ibracon’s National Board meeting, when it also presented
the features of the winner application “Public awareness –
representatives in favor of the people”.
Throughout the year, the Institute was represented in
the graduation ceremonies of students of the “Designing
the Future” action, which is part of the Sescon Solidário
Program. Ibracon honored the 72nd, 80th, 82nd and
86th classes of the program established by the Union of
Accounting Service Firms and Advisory, Expert Witness,
Information and Research Firms of the State of São Paulo
(Sescon-SP), which trains young people between 16 and 18
years old to the job market in the areas of tax bookkeeping
and personnel department.
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Área Técnica
Technical Area

C

onsiderado referência técnica para a atividade
de Auditoria Independente, o Ibracon atua de
modo consistente junto aos órgãos reguladores,
entidades representativas e de interesse da profissão, em
diferentes frentes, para o contínuo aprimoramento do
ambiente regulatório e fortalecimento da atividade no
Brasil. Seja através da participação em fóruns de discussão
nacionais e internacionais, do relacionamento institucional,
dos Grupos de Trabalho, da emissão de Circulares e
Comunicados Técnicos, o Instituto atua com foco na
manutenção de um ambiente de negócios sadio e que
viabilize a atuação plena dos profissionais da Contabilidade
Para responder de maneira tempestiva às demandas,
a área Técnica conta com a Comissão Nacional de
Normas Técnicas (CNNT), o Comitê de Normas de
Contabilidade (CNC), o Comitê de Normas de Auditoria
(CNA), além de dez Grupos Técnicos (GTs) para tratar de
questões de Contabilidade e Auditoria Independente em
setores específicos do mercado. Durante o ano de 2017
foram realizadas 70 reuniões técnicas, o que representou
244 horas trabalhadas. Ao todo, 567 profissionais
participaram destes encontros.

Grupo de Trabalho (GT) Novo
Relatório do Auditor
Criado em julho, pelo Ibracon, o Grupo de Trabalho
(GT) Novo Relatório do Auditor é composto por
representantes do mercado, da academia e de
organismos representativos. O GT é dedicado à
avaliação da adoção do Novo Relatório do Auditor
no ambiente brasileiro, trazendo contribuições para a
melhor compreensão e utilização da norma por parte
dos profissionais. Duas circulares, emitidas no segundo
semestre do ano, sumarizaram as principais observações
do grupo.

Circulares e Comunicados Técnicos
Ao longo de 2017, o Ibracon emitiu dez Circulares e
Comunicados Técnicos sobre diferentes aspectos da
profissão.
Em fevereiro, a Circular nº 01/2017 trouxe informações
sobre o Novo Relatório do Auditor Independente,
tratando de sua aplicabilidade e dos principais casos
em que a sua emissão é necessária. No mesmo mês,
o Ibracon divulgou a Circular nº 02/2017 sobre o novo
Relatório do Auditor no âmbito do mercado de capitais.
O documento trata da decisão da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) em relação ao recurso apresentado
pelo Instituto no que tange a interpretação do termo
“entidades listadas”, referido na Norma Brasileira de
Contabilidade NBC TA 701 – Formação da Opinião e
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C

onsidered as a technical reference for the independent
audit activity, Ibracon works in a consistent manner
with regulatory bodies, representative entities and of
interest of the profession on different fronts, for the
continuous improvement of the regulatory environment
and strengthening of the activity in Brazil. Whether through
participation in national and international discussion
forums, the institutional relationships, the Working Groups,
the issuance of Technical Circular Letters and Releases,
the Institute operates with a focus on maintaining a
healthy business environment and which facilitates the full
performance of Accounting professionals.
To respond in a timely manner to the demands, the
Technical area relies on the National Technical Standards
Commission (CNNT), the Accounting Standards Committee
(CNC), the Auditing Standards Committee (CNA), in addition
to ten Technical Groups (GTs) to address accounting and
independent audit issues in specific sectors of the market.
In 2017, 70 technical meetings were held, which represented
244 worked hours. All in all, 567 professionals attended these
meetings.

New Auditor’s Report Working Group (WG)
Created in July by Ibracon, the New Auditor’s Report
Working Group (WG) is composed of representatives of the
market, of the academy, and of representative bodies. The
WG is dedicated to evaluating the adoption of the New
Auditor’s Report in the Brazilian environment, bringing
contributions for a better understanding and use of the
standard by the professionals. Two circular letters, issued in
the second half of the year, summarized the group’s main
observations.

Technical Circular Letters and Releases
Throughout 2017, Ibracon issued ten Technical Circular
Letters and Releases on different aspects of the profession.
In February, the Circular Letter No. 01/2017 brought
information on the New Independent Auditor’s Report,
dealing with its applicability and major cases in which its
issuance is required. In the same month, Ibracon issued
Circular Letter No. 02/2017 on the New Auditor’s Report
with regard to the capital market. The document deals with
the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM)
decision on the appeal filed by the Institute regarding the
interpretation of the term “listed entities” referred to in the
Brazilian Accounting Standard NBC TA 701 – Formation
of the Opinion and Issuance of the Independent Auditor’s
Report on the Financial Statements (“NBC TA 701”).
In March, Circular Letter No. 03/2017 dealt with the
Guidance on the Independent Auditing Firm’s Letter about
Business Plan Analysis requested in the Aneel’s Notice, in
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Emissão do Relatório do Auditor Independente sobre as
Demonstrações Contábeis (“NBC TA 701”).
Em março, a Circular nº 03/2017 tratou da Orientação
sobre Carta de Empresa de Auditoria Independente
sobre Análise de Plano de Negócios solicitada no Edital
da Aneel, em 2016. A circular seguinte, 04/2017, foi
publicada em maio com o objetivo de complementar a
publicação anterior, apresentando uma atualização em
relação ao mesmo tema.
Ainda em maio, a Circular nº 05/2017 trouxe
orientações sobre trabalhos de Auditoria do Programa
INOVAR-AUTO, na esteira do Manual de Auditoria de
Conformidade do Programa INOVAR-AUTO, publicado
em março pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços. O material traz diretrizes e orientações
para a auditoria do Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de
Veículos Automotores – INOVAR-AUTO.
Em julho foi divulgada a Circular nº 06/2017, que trata
dos Termos de Verificação para Fins de Substituição
de Escrituração Contábil Digital (ECD), conforme
mencionado na IN nº 1.679 da RFB, emitida em dezembro
do ano anterior. A circular orienta que, quando o auditor
é requerido a assinar o termos de verificação para fins de
substituição da ECD, o tipo de trabalho a ser executado
seria de procedimentos pré-acordados.

GT/Comitê/Comissão/ GT/Committee/Commission

2016. The following Circular Letter, 04/2017, was published
in May with the objective of complementing the previous
publication, presenting an update in relation to the same
theme.
Yet in May, Circular Letter No. 05/2017 brought
guidance on Audit Work of the INNOVAR-AUTO Program,
in the wake of the Audit Manual of the INNOVAR-AUTO
Program Compliance, published in March by the Ministry
of Industry, Foreign Trade and Services. The material brings
guidelines and guidance to the audit of the Program to
Stimulate Technological Innovation and Densification of
the Productive Chain of Motor Vehicles – INNOVAR-AUTO.
In July, Circular Letter No. 06/2017 was published, which
covers the Terms of Verification for the Purpose of Replacing
the Digital Accounting Bookkeeping (ECD), as mentioned
in the IN (Normative Ruling) No. 1,679 of the RFB (Brazilian
Federal Revenue), issued in December of the previous year.
The circular letter provides guidance that, when the auditor
is required to sign the terms of verification for the purpose of
replacing the ECD, the type of work to be performed would
be of agreed-upon procedures.
Published in October, Circular Letter No. 07/2017
released information about the New Auditor’s Report. The
document is the result of the work performed by the New
Auditor’s Report WG, which analyzed the results of the
first year of adoption of the standard and debated points

Nº de Reuniões

Number of Meetings

Total de Horas/
Reuniões

Total
Participantes

Total de Horas de
Profissionais

Total Hours/ Meetings

Number of Participants

Total Hours of Professionals

Firmas de Auditoria de Pequeno e Médio Portes (FAPMP)

11

33

83

249

Fundos de Investimentos/ Investment Funds

3

9

21

63

Instituições Financeiras/ Financial Institutions

5

15

36

108

Previdência/ Pension Funds

-

-

-

-

Ética/ Ethics

4

12

23

69

Energia/ Energy

1

3

21

63

Incorporadoras/ Developers

4

12

35

105

Agribusiness/ Agribusiness

4

12

16

48

Seguradoras/ Insurers

1

9

51

112

Multidisciplinar/ Multidisciplinary

-

-

-

-

CNNT/ CNNT

11

77

134

938

CNA/ CNA

18

54

110

330

CNC/ CNC

8

8

37

37

TOTAL/ Total

70

244

567

2122

Small and Medium-Sized Auditing Firms (FAPMP)
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Publicada em outubro, a Circular nº 07/2017 divulgou
informações sobre o Novo Relatório do Auditor. O
documento é resultado do trabalho realizado pelo GT
Novo Relatório do Auditor, que analisou os resultados
do primeiro ano de adoção da norma e debateu pontos
que poderiam aprimorar sua aplicação. Em novembro,
também como resultado do trabalho desse GT, foi
emitida a Circular nº 08/2017, com mais informações
sobre a Análise da Materialidade no Novo Relatório do
Auditor (NRA).
O primeiro Comunicado Técnico do ano foi emitido
em janeiro, orientando os Auditores Independentes
em relação à emissão do seu relatório sobre as
demonstrações contábeis referentes aos exercícios
ou períodos findos em 31 de dezembro de 2016. O
Comunicado Técnico nº 02/2017, de dezembro, tratou
do Relatório sobre a Aplicação de Procedimentos
Previamente Acordados para atendimento às disposições
contidas no CTG 2001 – Formalidades da Escrituração
Contábil em Forma Digital para Fins de Atendimento ao
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), emitido
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) referentes
ao Termo de Verificação para Fins de Substituição da
Escrituração Contábil Digital (ECD).

Contribuições Técnicas
Ao longo de 2017, o Ibracon apresentou 18 contribuições
sobre temas caros ao Instituto e a atividade de auditoria
independente, endereçadas a entidades nacionais e
internacionais. Esta intensa troca de opiniões e pontos
de vista, reforça a posição do Ibracon como referência
técnica e consolida a valorização de seu posicionamento
quando o assunto é Auditoria Independente.
Em fevereiro, o Instituto participou da Audiência
pública SDM Nº 09/16, da CVM. A minuta dispôs sobre
a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento
do terrorismo (PLDFT) no âmbito do mercado de valores
mobiliários. Em março, o Instituto e o Conselho Federal
de Contabilidade (CFC) enviaram para a International
Federation of Accountants (IFAC) o Statement of
Membership Obligation (SMO) Action Plan para 2017.
Elaborado em conjunto pelas duas entidades, o Plano de
Ação aborda quais atividades serão necessárias para que
a adoção das normas internacionais em todas as áreas da
Contabilidade no Brasil tenha continuidade nos próximos
três anos. Em abril, o Instituto participou da Audiência
Pública SNC 01/17, a respeito da alteração da Instrução
308 da CVM, de 1999. A consulta dispôs sobre o registro
e o exercício da atividade de Auditoria Independente no
âmbito do mercado de valores mobiliários e define os
deveres e as responsabilidades dos administradores das
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that could enhance its application. In November, also as a
result of the work of this WG, Circular Letter No. 08/2017 was
issued, with further information on the Materiality Analysis
in the New Auditor’s Report (NRA).
The first Technical Release of the year was issued in
January, providing guidance to independent auditors
in relation to the issue of their report on the financial
statements for the years or periods ended December 31,
2016. The Technical Release No. 02/2017, in December,
dealt with the Report on the Application of Agreed-upon
Procedures to meet the provisions contained in CTG 2001 Digital Bookkeeping Formalities for Purposes of Compliance
with the Public Digital Bookkeeping System (SPED) issued
by the Federal Council of Accounting (CFC) regarding the
Term of Verification for the Purposes of Replacing the Digital
Bookkeeping (ECD).

Technical Contributions
In 2017, Ibracon presented 18 contributions on topics
important to the Institute and the independent audit
activity, addressed to national and international entities.
This intense exchange of opinions and points of view
strengthens Ibracon’s position as a technical reference and
consolidates the value of its positioning when it comes to
independent audit.
In February, the Institute participated in Public Hearing
SDM No. 09/16, of CVM. The draft rules on prevention of
money laundering and terrorist financing (PLDFT) within the
framework of the securities market. In March, the Institute
and the Federal Council of Accounting (CFC) submitted to the
International Federation of Accountants (IFAC) the Statement
of Membership Obligation (SMO) Action Plan for 2017. Jointly
prepared by the two entities, the Action Plan addresses what
activities will be necessary for the adoption of international
standards in all Accounting areas in Brazil to continue over
the next three years. In April, the Institute participated in
Public Hearing SNC 01/17 regarding the amendment to CVM
Ruling 308, of 1999. The consultation rules on the registration
and performance of the independent audit activity within the
framework of the securities market and defines the duties and
responsibilities of the audited entities’ administrators in the
relationship with independent auditors.
In June, Ibracon sent comments to the International
Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) about the
Code of Ethics for Professional Accountants. In July, Ibracon
sent to CVM its response to Public Hearing SDM 01/2017,
regarding the Draft of Ruling on the regime of Agribusiness
Receivables Certificates, which is the object of a public
distribution offer.
In August, three other contributions were submitted.
The first was sent to CFC, about the Public Hearing – CFC
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entidades auditadas no relacionamento com os auditores
independentes.
Em junho, o Ibracon enviou comentários ao
International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA) sobre o Código de Ética dos Profissionais da
Contabilidade. No mês de julho, o Ibracon enviou à CVM
sua resposta à Audiência Pública SDM 01/2017, a respeito
da Minuta de Instrução sobre o regime dos Certificados
de Recebíveis do Agronegócio, objeto de oferta pública
de distribuição.
Em agosto, três outras contribuições foram
encaminhadas. A primeira teve como destinatário o
CFC, sobre a Audiência Pública – Resolução CFC nº
1.145, que dispõe sobre os procedimentos a serem
observados pelos profissionais e organizações contábeis
para o cumprimento das obrigações previstas na Lei nº
9.613/98.
O Ibracon também enviou comentários ao Ministério
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento e Competitividade
Industrial, sobre a consulta pública em aberto para
propor um “Plano de Trabalho Padronizado” para a
execução de certos procedimentos, a serem efetuados
pelo auditor independente, com objetivo de confirmar
que os requisitos estabelecidos para o compromisso do
Programa INOVAR-AUTO fossem cumpridos.
Por fim, o Instituto também dialogou com o CFC, a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) sobre as propostas
de alteração da Orientação OCPC 04 – Aplicação do
Pronunciamento Técnico CPC 47 (Receita de Contrato
com Cliente), correlacionado a IFRS 15, às entidades de
Incorporação Imobiliárias Brasileiras (Audiência Pública
04/2017).
Em setembro, o Ibracon se dirigiu ao International
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) e ao
IESBA. No primeiro caso, os comentários trataram da
minuta para discussão da ISA 540 (revisada) Estimativas
Contábeis e Divulgações Relacionadas (ED-540). No
segundo, das revisões relativas a salvaguardas no
Código de Ética - Fase 2 e as Emendas de conformidade
relacionadas, de acordo com as Normas de Ética do
IESBA. Em dezembro, mais um comentário foi remetido
ao IESBA, desta vez sobre Propostas de Revisão para o
Código Relativo à Oferta e Aceitação de Induções.

Resolution No. 1,145, which rules on the procedures to be
followed by accounting professionals and organizations to
comply with the obligations laid down in Law No. 9,613/98.
Ibracon also sent comments to the Ministry of Industry,
Foreign Trade and Services, through the Development
and Industrial Competitiveness Secretariat, about the
open public hearing to propose a “Standardized Work
Plan” for the implementation of certain procedures, to be
performed by the independent auditor, in order to confirm
that the requirements laid down for the commitment of the
INNOVAR-AUTO program were met.
Finally, the Institute also had discussions with CFC,
the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM)
and the Accounting Pronouncements Committee (CPC)
about the proposals to amend the OCPC Guidance 04
- Application of the Technical Pronouncement CPC 47
(Revenue from Contracts with Customers), corresponding to
IFRS 15, to Brazilian Real Estate Development entities (Public
Hearing 04/2017).
In September, Ibracon addressed the International
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) and
IESBA. In the first case, the comments dealt with the draft
for discussion of ISA 540 (Revised) Accounting Estimates
and Related Disclosures (ED-540). In the second, of revisions
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Área Técnica
Technical Area

No mesmo mês, o Instituto enviou ao IESBA seus
comentários sobre o Proposed International Education
Standard IES 7, programa de desenvolvimento profissional
da entidade, revisado recentemente. Também foi enviado
ao CFC comentários e sugestões do Ibracon à audiência
pública de Interpretação Técnica Geral (ITG) 2004, que
trata de aspectos contábeis específicos para sociedades
cooperativas.
Em outubro, foi enviado ao CFC comentários sobre
a Interpretação Técnica Geral (ITG) 2003 – Entidade
Desportiva Profissional, posta em audiência pública de
revisão. No mês seguinte, o Instituto participou de mais
uma audiência pública do CFC, desta vez sobre Norma
Brasileira de Contabilidade NBC PG 12 (R3) – Educação
Profissional Continuada. Por fim, em dezembro, o Ibracon
enviou sua participação na Consulta Pública 54/2017 do
Banco Central, sobre Instrumentos Financeiros.

Publicações
Em fevereiro, o Ibracon compartilhou a versão em
português do manual da IFAC destinado às Firmas de
Auditoria de Pequeno e Médio Portes (FAPMP).
O material, intitulado “Escolhendo o Serviço Certo Comparando os Serviços de Auditoria, Revisão,
Compilação e Procedimentos Previamente Acordados”,
enumera os serviços de auditoria, revisão, compilação
e procedimentos previamente acordados oferecidos
pelos contadores profissionais, de acordo com as normas
internacionais pertinentes, e os diferentes benefícios de
cada serviço.
Em março foi publicada a atualização do Manual
para Trabalhos de Auditoria de Menor Complexidade,
desenvolvido pelo Instituto sob a coordenação do
Grupo de Trabalho (GT) FAPMP. A atualização consistiu
na inclusão do Módulo IV, que aborda os “Procedimentos
de Auditoria em resposta aos Riscos Identificados”. Em
dezembro, o Ibracon divulgou o módulo V, o último do
manual. O documento aborda os principais conceitos
no que se refere à conclusão da auditoria e aborda,
principalmente, procedimentos para a preparação do
relatório.
Em outubro, representantes do Ibracon
compareceram a dois eventos técnicos promovidos pelo
International Accounting Standards Board (IASB), em
Londres. O resumo dos tópicos abordados nos eventos
World Standard-setters Meeting (WSS) e no International
Forum of Accounting Standard Setters (IFASS) foi
divulgado no Portal Ibracon, permitindo que os
profissionais brasileiros estejam em linha com as pautas
técnicas discutidas internacionalmente.
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relating to safeguards in the Code of Ethics - Phase 2 and
the related Compliance amendments, in accordance with
IESBA’s Ethics Standards. In December, another comment
was submitted to IESBA, this time Proposed Revisions to
the Code Pertaining to the Offering and Accepting of
Inducements.
In the same month, the Institute submitted to IESBA
its comments on the Proposed International Education
Standard IES 7, the entity’s professional development
program, recently revised. Ibracon also submitted to CFC
its comments and suggestions to the General Technical
Interpretation (ITG) Public Hearing 2004, which deals with
specific accounting aspects for cooperative companies.
In October, it was submitted to CFC the comments
on the General Technical Interpretation (ITG) 2003 –
Professional Sports Entity, that was put in a review public
hearing. In the following month, the Institute participated
in another CFC public hearing, this time on the Brazilian
Accounting Standard NBC PG 12 (R3) - Continued
Professional Education. Finally, in December, Ibracon sent
its participation in Public Hearing 54/2017 from the Central
Bank, on Financial Instruments.

Publications
In February, Ibracon shared the version in Portuguese
of the IFAC handbook for Small and Medium-Sized Auditing
Firms (FAPMP). The material entitled “Choosing the Right
Service - Comparing Audit, Review, Compilation and
Agreed-upon Procedure Services”, lists the audit, review,
compilation and agreed-upon procedure services offered by
professional accountants, in accordance with the relevant
international standards, and the different benefits of each
service.
In March the update of the Manual for Low
Complexity Audit Work, developed by the Institute under
the coordination of the FAPMP Working Group (WG), was
published. The update consists in the inclusion of Module IV,
which deals with “Audit Procedures in response to Identified
Risks”. In December, Ibracon released the module V, the last
of the manual. The document addresses the key concepts
in relation to the completion of the audit and mainly
addresses procedures for preparing the report.
In October, Ibracon representatives attended two
technical events held by the International Accounting
Standards Board (IASB), in London. The summary of the
topics covered in the World Standard-Setters Meeting (WSS)
and International Forum of Accounting Standard Setters
(IFASS) events was released at the Ibracon Portal, allowing
Brazilian professionals to be aligned with the technical
guidelines discussed internationally.
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Desenvolvimento Profissional
Professional Development

U

ma das prioridades do Ibracon é contribuir para
a formação e aprimoramento do profissional da
Contabilidade, mais notadamente os auditores
independentes. Desde 2016, o Programa de Educação
Profissional Continuada (PEPC), do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), vem passando por transformações.
O Ibracon, como entidade capacitadora credenciada,
readequou seu programa de maneira a contemplar
as novas demandas, principalmente considerando a
alteração na norma de Educação Profissional Continuada
(NBC PG 12), que estendeu a obrigatoriedade do
cumprimento do PEPC. A decisão alcança todos os
auditores independentes, bem como os responsáveis
técnicos, chefes e gerentes dos departamentos que se
envolvem na elaboração das demonstrações contábeis
das entidades reguladas pelo Banco Central do Brasil
(BCB), pela Superintendência de Seguros Privados (Susep),
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e sociedades
de grande porte. Até 2015, a regra era válida apenas para
os profissionais que auditavam empresas do mercado
regulado e para os inscritos no Cadastro Nacional de
Auditores Independentes (CNAI).
Todas as sete regionais, coordenadas pelo Ibracon
Nacional, esforçam-se para levar aos associados de todo
o Brasil atividades que contribuam para a atualização
e aperfeiçoamento da atuação profissional. Ao longo
do ano foram realizados 82 cursos, com a participação
de 1.936 participantes. No total 616,5 horas foram
disponibilizadas para o aprimoramento de competências.
Durante os três anos desta gestão, 260 cursos foram
oferecidos pelo Ibracon, capacitando 6.387 profissionais
da Contabilidade.

Excelência na avaliação dos participantes
Por mais um ano, as atividades promovidas pelo Ibracon
receberam ótima avaliação dos profissionais que

O

ne of Ibracon’s priorities is to contribute to the training
and enhancement of Accounting professionals, most
notably independent auditors. Since 2016, the Continued
Professional Education Program (PEPC), from the Federal
Council of Accounting (CFC), has been undergoing
transformations. Ibracon, as an accredited enabler
entity, reorganized its program in order to address the
new demands, especially considering the change in the
Continued Professional Education standard (NBC PG 12),
which extended the PEPC completion requirement. The
decision reaches all independent auditors, as well as the
technical responsible persons, heads and managers of
departments that are involved in the preparation of the
financial statements of entities regulated by the Central
Bank of Brazil (CBB), by the Superintendence of Private

EVOLUÇÃO NO TRIÊNIO
DEVELOPMENT IN THE TRIENNIUM

Ano/ Year

Número de cursos promovidos
Number of courses held

2015

80

2016

98*

2017

82

Ano

Participantes nos cursos promovidos

2015

1825

2016

2.626 (*)

2017

1.936

Participants in the courses held

(*) Em 2016, o Ibracon ampliou o número de
treinamentos devido a adoção do Novo Relatório do
Auditor Independente, o que se refletiu no aumento
da quantidade de participantes.

(*) In 2016, Ibracon expanded the number of trainings due to
adoption of the New Independent Auditor’s Report, which
was reflected in the increase of the number of participants.

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA EM 2017
ACTIVITIES OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION IN 2017

Seção Regional

Nº eventos

Nº participantes
Nº participants

Course load

CH total

Média participantes/evento

2ª SR/ 2nd RB

10

268

62,5

26,8

3ª SR/ 3rd RB

9

240

112

26,7

4ª SR/ 4th RB

5

141

40

28,2

5ª SR/ 5th RB

50

1.121

324

22,4

6ª SR/ 6th RB

6

118

70

19,7

9ª SR/ 9th RB

2

58

8

24,0

Total/ Total

82

1.936

616,5

23,6

Regional Branch

Nº events

Average participants/event
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Desenvolvimento Profissional
Professional Development

FEZ ALGUM CURSO ONLINE
OU PRESENCIAL?
DID YOU PARTICIPATE IN ANY ONLINE
OR CLASSROOM COURSE?

AVALIAÇÃO DOS CURSOS
ASSESSMENT OF THE COURSES

Investimento

8.46

Dinâmica

8.46

Investment
Dynamics

21%

Sim

79%

Yes

Não
No

Aplicação prática
Practical Application

Instrutores
Instructors

Conteúdo
Contents

CONSIDERA QUE OS CURSOS
YOU CONSIDER THAT THE COURSES

12%
Ajudam muito

88%

Are helpful

Ajudam pouco
Are not helpful

delas participaram. As ações de Educação Profissional
Continuada são reconhecidas também pelo mercado, em
razão do seu alto valor agregado, temáticas, alinhamento
às exigências diárias do profissional e alta qualidade dos
professores e instrutores selecionados para ministrar
treinamentos.
A relevância dos cursos oferecidos pelo Instituto
foi confirmada pelos resultados da pesquisa realizada
pelo Ibracon com seus associados, no final de 2017. Os
números mostram que, além da grande participação, o
alto índice de satisfação é notório.

Educação a Distância
No último ano, o Ibracon deu continuidade à oferta de
cursos em sua plataforma digital de Educação a Distância
(EAD), criada em 2016. Além dos cursos “Contabilidade
de empresas construtoras” e “Auditoria para não
auditores”, passou a ser disponibilizado o curso “IFRS
15 - Receitas de contratos com clientes”. Direcionado a
contadores e auditores, o programa traz uma introdução
ao reconhecimento de receitas e cinco passos para
compreender a IFRS 15: identificação do contrato com o
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8.58
8.81
8.81

Insurances (Susep), by the Brazilian Securities and Exchange
Commission (CVM) and large organizations. Up to 2015
the rule was valid only for the professionals who audited
companies of the regulated market and for those registered
with the National Register of Independent Auditors (CNAI).
All seven regional sections, coordinated by Ibracon
Nacional, strive to bring activities that contribute to the
updating and improvement of the professional performance
to all Brazil’s members. Throughout the year 82 courses were
carried out, with the attendance of 1,936 participants. In total,
616.5 hours were provided for skills improvement.
During the three years of this term, 260 courses were
offered by Ibracon, enabling 6,387 Accounting professionals.

Excellence in participants’ assessment
For another year, the activities developed by Ibracon
received a great evaluation from the professional that
participated in them. The Continued Professional Education
actions are recognized as well by the market, because of its
high added value, topics, alignment to the professional’s
daily requirements and high-quality of the teachers and
instructors selected to facilitate the trainings.
The relevance of the courses offered by the Institute
was confirmed by the results of the survey conducted by
Ibracon with its members, at the end of 2017. The numbers
show that, in addition to the large participation, the high
satisfaction rate is evident:

Distance Education
Last year, Ibracon continued its course offerings in its digital
platform for Distance Education (EAD), created in 2016.
In addition to the “Construction companies accounting”
and “Audit for non-auditors” courses, the course “IFRS 15 Revenue from contracts with customers” became available.
Targeted to accountants and auditors, the program brings
an introduction to revenue recognition and five steps
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cliente; identificação das obrigações de desempenho;
determinação o preço da transação; alocação do preço
da transação às obrigações de desempenho previstas
em contrato; e reconhecimento das receitas quando
ou conforme a entidade atende cada obrigação de
desempenho.
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.

to understand the IFRS 15: identification of the contract
with the client; identification of performance obligations;
determination of the transaction price; allocation of the
transaction price to the performance obligations provided
for in the contract; and revenue recognition when or as the
entity meets each performance obligation.
Moreover, the Institute continued working in
partnership with the Institute of Accounting, Actuarial and
Financial Research Foundation (Fipecafi) in the offer of
e-learning programs.

Cursos E-learning

CH

Número de
participantes

Normas de Auditoria - módulo 1 - Controle de Qualidade e Planejamento

12

235

Normas de Auditoria - módulo 2 - Riscos

12

167

Normas de Auditoria - módulo 3 - Execução dos Trabalhos de Auditoria

12

152

Normas de Auditoria - módulo 4 - Relatório do Auditor

12

109

Normas de Auditoria - completo

48

133

IFRS PME

32

191

E-learning courses

Auditing Standards - module 1 - Quality Control and Planning
Auditing Standards - module 2 - Risks

Auditing Standards - module 3 - Performance of Audit Activities
Auditing Standards - module 4 - Auditor’s Report
Auditing Standards - complete
IFRS SME

Total de participantes e-learning

Total number of e-learning participants

987

Comissão de Educação Continuada do CFC

CFC Continued Education Committee

O Ibracon continuou a tomar parte nas reuniões da
Comissão de Educação Continuada (CEPC), do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), para gerir o programa
destinado à área de Auditoria Independente. Foram
realizadas sete reuniões do CEPC, ocasiões em que
foram analisados 598 processos, totalizando 4.175 cursos/
eventos credenciados.

Ibracon gave continuity to its participation in meetings
of the Continued Education Committee (CEPC), from
the Federal Council of Accounting (CFC), to manage the
program intended to the Independent Audit area. 7 CEPC
meetings were held, occasions on which 598 cases were
analyzed, totaling 4,175 accredited courses.
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Comunicação Corporativa
Corporate Communication

P

ara ganhar visibilidade nos mais diversos âmbitos
e promover o diálogo com seus públicos de
interesse, em 2017 o Ibracon intensificou suas
atividades de comunicação, consolidando-se como
principal referência quando o assunto é Auditoria
Independente no Brasil.
Durante o ano, temas emergentes e de impacto no
dia a dia do auditor independente tiveram visibilidade
em diversas frentes, com o objetivo de favorecer o
exercício pleno da atividade, promover o melhor
entendimento sobre a profissão e fortalecê-la em
benefício da sociedade.
No âmbito da imprensa, o Ibracon foi importante
porta-voz, realizou diversos encontros com jornalistas,
produziu artigos e se destacou na abordagem de temas
técnicos, de gestão, ética e transparência.
Pensando em seus associados, o Ibracon continuou
a aprimorar seus canais de comunicação, reunindo
as informações técnicas, de mercado e institucionais
mais relevantes. O Portal Ibracon, as mídias sociais,
a newsletter semanal, o Boletim Técnico, a Revista
Transparência e demais veículos são todos pensados
para levar aos associados, de forma tempestiva, as
atualidades da atividade de Auditoria Independente
em âmbito nacional e internacional. Por estas e outras
razões, para os associados e o mercado em geral, o
Ibracon é reconhecidamente uma importante fonte de
informações.

Redes Sociais

T

o achieve visibility in the most diverse areas and
promote dialogue with its stakeholders, in 2017 Ibracon
stepped up its communication activities, consolidating
its position as the main reference when it comes to
independent audit in Brazil.
Throughout the year, emerging and impactful issues
on the day to day of the independent auditor had visibility
on several fronts, with the intent of fostering the full
performance of the activity, promote better understanding
about the profession and strengthen it for the benefit of
society.
Within the press, Ibracon was an important advocate,
holding several meetings with journalists, producing articles
and excelled in addressing technical, management, ethics
and transparency issues.
Thinking of its members, Ibracon continued to improve
its communication channels, bringing together the most
relevant technical, market and institutional information.
Ibracon Portal, social media, the weekly newsletter, the
Technical Bulletin, Revista Transparência and other means
are all designed to bring to members, in a timely manner,
the updates of the independent audit activity at national
and international levels. For these and other reasons, to the

TWITTER
TWITTER

374

Entre janeiro e dezembro de 2017, a fanpage do Ibracon no
Facebook cresceu 13%, indo de 4.870 assinantes, no início
do ano, para 5.521 em dezembro. Já o Twitter do Instituto

216

EVOLUÇÃO DAS MÍDIAS
SOCIAIS DO IBRACON DURANTE
A GESTÃO 2015/2017

Janeiro/ Jan

DEVELOPMENT OF IBRACON’S SOCIAL
MEDIA DURING THE 2015/2017 TERM

Dez/ Dec

LINKEDIN
LINKEDIN

FACEBOOK
FACEBOOK

4.250

5.521
4.870

Janeiro/ Jan
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1.518

Dez/ Dec

Janeiro/ Jan

Dez/ Dec
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FACEBOOK
NÚMERO DE SEGUIDORES

members and the market in general, Ibracon is recognized
as an important source of information.

FACEBOOK – NUMBER OF FOLLOWERS

Social Media
4.870

5.516

3.181

TWITTER
NÚMERO DE SEGUIDORES
TWITTER – NUMBER OF FOLLOWERS

347
216

Between January and December 2017, Ibracon’s fanpage
on Facebook grew 13%, going from 4,870 subscribers at the
beginning of the year to 5,521 in December. The Institute’s
Twitter have seen its audience grow 75%, closing the year
with 374 followers, compared to the 216 recorded in January.
The best performance among all social networks
happened on LinkedIn, which was consolidated as an
important channel of communication and sharing of
information about independent audit. Ibracon’s profile
on the website had an increase of 180% in the number of
followers: from 1,518 in January to 4,250 in December.
Digital media are an important means of dialogue
with Accounting Sciences students and professors,
accountants and independent auditors. Moreover, in 2017,
social networks were the live broadcast channel of the
opening of Ibracon’s 7th Brazilian Conference on Accounting
and Independent Auditing, reprising the success of an
initiative that began in the previous year.
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Ibracon Portal

LINKEDIN
NÚMERO DE SEGUIDORES
LINKEDIN – NUMBER OF FOLLOWERS

3.434
1.518
924

viu sua audiência crescer em 75%, fechando o ano com 374
seguidores, ante os 216 registrados em janeiro.
O melhor desempenho entre todas as redes
sociais aconteceu no Linkedin, que se consolidou
como importante canal de comunicação e de
compartilhamento de informações sobre auditoria
independente. O perfil do Ibracon no site teve aumento
de 180% no número de seguidores: de 1.518 em janeiro
para 4.250 em dezembro.
As mídias digitais são uma importante via de diálogo
com os estudantes e professores de Ciências Contábeis,

In 2017, Ibracon Portal published 512 articles, an average of
42 per month. The amount of material is 24% higher than
that of 2016, when 415 news articles were reported.
The base of registered users on the site has also grown.
At the end of the year, there were 13,048 registered users,
compared with 12,593 in the previous period – an increase
of 455 records, that is, more people registered on the Ibracon
Portal to receive information released by the Institute. The
number of page views followed that pace. 724,852 visits
were recorded in the year, a number higher than the 720,353
page views from 2016.

Press Office
The work conducted by Ibracon’s press office has resulted
in the increase of 39% in the number of media inserts. In
2017, the Institute was mentioned 1,249 times in the press,
surpassing the 896 appearances in 2016.
The internet appears as responsible for the higher
volume of articles, accounting for 1,191 mentions to Ibracon.
In printed newspapers there were 50 appearances, plus 8
in magazines. Translated in value, if these were advertising
placements, the total space occupied by Ibracon would
have amounted to more than R$ 5 million.
Ibracon was not only mentioned more on portals
and newspapers, but was present and proactive figure in
dealing with the press and opinion leaders. Nationwide,
Ibracon’s presence was distributed among the newspapers
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Comunicação Corporativa
Corporate Communication

Mês/Month

Visualizações Portal 2017
2017 Portal Views

Jan/ Jan

47.940

Fev/ Feb

52.767

Mar/ Mar

66.438

Abr/ Apr

56.989

Mai/ May

70.210

Jun/ Jun

66.181

Jul/ July

50.997

Ago/ Aug

72.355

Set/ Sept

60.821

Out/ Oct

69.246

Nov/ Nov

67.779

Dez/ Dec

43.129

Total/Total

724.852

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES
NO PORTAL NO TRIÊNIO
NUMBER OF PAGE VIEWS ON THE
PORTAL IN THE TRIENNIUM

720,353

724,852

2016

2017

636,378

2015

NÚMERO DE PESSOAS
CADASTRADAS
NO PORTAL NO TRIÊNIO
NUMBER OF PEOPLE REGISTERED ON
THE PORTAL IN THE TRIENNIUM

12,593

13,048

12,500
Pessoas cadastradas no Portal 2017
Persons registered on the Portal 2017

13.048

contadores e auditores independentes. Em 2017, inclusive,
as redes sociais foram o canal de transmissão ao vivo da
abertura da 7ª Conferência Brasileira de Contabilidade e
Auditoria Independente do Ibracon, reprisando o sucesso
de uma iniciativa que começou no ano anterior.

Portal Ibracon
Em 2017, o Portal Ibracon publicou 512 textos, média de 42
por mês. A quantidade de matérias é 24% maior do que a
de 2016, quando foram veiculadas 415 notícias.
A base de usuários cadastrados no portal também
cresceu. Ao final do ano, eram 13.048 cadastrados, ante
12.593 no período anterior – um aumento nominal de 455
cadastros, ou seja, mais pessoas se cadastraram no Portal
Ibracon para receber as informações divulgadas pelo
Instituto. O número de visualizações do site acompanhou
esse ritmo. Foram 724.852 mil visitas no ano, um total
superior às 720.353 pageviews de 2016.

2015

2016

2017

Valor Econômico, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo,
Jornal do Comércio, DCI and Correio Braziliense, and the
news agencies O Globo and Estado. Also, Exame and
Infomoney portals are among the media that mentioned
the Institute last year.
In the triennium, according to the chart, Ibracon’s
spokespersons have given 144 interviews. During the
process, it is verified a greater number of interviews in
the first year of the term, which occurred in the midst of
corporate corruption crises, which demanded a strong
presence from Ibracon to clarify questions about the
independent auditor’s role and responsibilities. Also as a
result of this effort, in the following years we see a decline
in the number of interviews on the subject, giving space to
reports aimed at management, ethics, transparency and
the methodologies incorporated into the independent
auditor’s work.

Assessoria de Imprensa
O trabalho conduzido pela assessoria de imprensa do
Ibracon teve como resultado o aumento de 39% no
número de inserções na mídia. Em todo o ano de 2017,
o Instituto foi mencionado 1.249 vezes na imprensa,
superando as 896 aparições de 2016.
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Articles signed by Ibracon members
Considered as noble content by communication outlets,
articles are an important source of information and formation
of opinion. Throughout the year, Ibracon had eight articles
published in the major communication outlets of Brazil.
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INSERÇÕES NA MÍDIA
INSERTS ON THE MEDIA

Matérias divulgadas no Portal 2017
Subjects disclosed on the Portal 2017

Jan/ Jan

27

Fev/ Feb

35

Mar/ Mar

48

Abr/ Apr

35

Mai/ May

62

Jun/ Jun

60

Jul/ July

43

Ago/ Aug

48

Set/ Sept

41

Out/ Oct

44

Nov/ Nov

36

Dez/ Dec

33

Total/Total

512

MATÉRIAS DIVULGADAS
NO PORTAL NO TRIÊNIO

SUBJECTS DISCLOSED ON THE PORTAL IN THE TRIENNIUM

512
415
372

2015

2016

2017

A internet aparece como responsável pelo maior
volume de matérias, respondendo por 1.191 menções
ao Ibracon. Em jornais impressos foram 50 aparições,
além de oito em revistas. Traduzido em cifras, se essas
veiculações fossem publicidade, o total de espaço
ocupado pelo Ibracon equivaleria a mais de R$ 5 milhões.
O Ibracon não foi apenas mais mencionado em
portais e jornais, e sim uma figura presente e proativa no
relacionamento com a imprensa e formadores de opinião.
Em âmbito nacional, a presença do Ibracon distribuiu-se
entre os jornais Valor Econômico, O Estado de S. Paulo, Folha
de S. Paulo, Jornal do Comércio, DCI e Correio Braziliense, e as
agências de notícia O Globo e Estado. Também o, portal
Exame e Infomoney estão entre os veículos de imprensa
que citaram o Instituto no último ano.

Jan/dez 2017

Jan/dec 2017

Internet/ Internet

1.191

Jornal/ Newspaper

50

Revista/ Magazine

8

Total/ Total

1.249

Evolução mensal - número de inserções
Monthly evolution - number of inserts

Jan/ Jan

118

Fev/ Feb

83

Mar/ Mar

155

Abr/ Apr

72

Mai/ May

73

Jun/ Jun

76

Jul/ July

75

Ago/ Aug

148

Set/ Sept

91

Out/ Oct

149

Nov/ Nov

101

Dez/ Dec

108

In January, Ibracon published the article “Desafios e
oportunidades da Auditoria Independente em Pequenas
e Médias Empresas (PMEs) (Challenges and Opportunities
of Independent Audit in Small and Medium-sized Firms
(SMEs))” signed by the Director of Small and Mediumsized Auditing Firms (FAPMP), Monica Foerster. In April,
Idésio Coelho, President of Ibracon, signed the article “O
protagonismo do Brasil na convergência de normas (Brazil’s
role in the convergence of standards)”. The month of May
was the strongest, with the publication of three articles
by Coelho: “Noclar in Brazil: one step at a time”, in English,
“Agenda ética em favor do Brasil (Ethical agenda in favor
of Brazil)” and “Para os contadores, o futuro já chegou (To
accountants, the future is here)”. The following month,
another article in English from Ibracon’s President, named
“Survey ratifies the advances of the New Auditor’s Report in
Brazil”.
In the second half, Coelho signed two more articles:
“Pesquisa ratifica os avanços do Novo Relatório do Auditor
no Brasil”, Portuguese version of the previous article that
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Comunicação Corporativa
Corporate Communication

TOTAL DE MATÉRIAS
VEICULADAS NO TRIÊNIO

INSERÇÕES POR ANO NO TRIÊNIO
INSERTS IN THE TRIENNIUM

TOTAL OF ARTICLES PUBLISHED IN THE TRIENNIUM

1191
896
442
2015

2.529

2016

2017

ENTREVISTAS NO TRIÊNIO
INTERVIEWS IN THE TRIENNIUM

83

26

1.357

140

30

2

2015

2016

35
2017

EQUIVALÊNCIA COMERCIAL
NO TRIÊNIO

COMMERCIAL EQUIVALENCE IN THE TRIENNIUM

Internet
Internet

Jornal

Newspaper

Revista

Magazine

Rádio
Radio

No triênio, conforme aponta o gráfico, os portavozes do Ibracon concederam 144 entrevistas. Durante
o processo verifica-se maior número de entrevistas no
primeiro ano de gestão que ocorreu em meio a crises
corporativas de corrupção, o que demandou do Ibracon
forte presença para aclarar questões sobre o papel e
as responsabilidades do auditor independente. Em
decorrência também deste esforço, nos anos seguintes
percebe-se um declínio de entrevistas sobre esta
temática, dando espaço a reportagens voltadas a gestão,
ética, transparência e as metodologias incorporadas ao
trabalho do auditor independente.

Artigos assinados pelos
membros do Ibracon
Considerado conteúdo nobre pelos veículos de
comunicação, os artigos são importante fonte de
informação e formação de opinião. Em todo o ano,
o Ibracon teve oito artigos publicados nos principais
veículos de comunicação do Brasil.
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2015		

R$ 2.235.087,60

2016		

R$ 7.081.864,53

2017		

R$ 5.283.443,46

received wide international dissemination, and “Tecnologia
a serviço da ética (Technology at the service of ethics)”.
The articles were published in August and December,
respectively.
In the triennium, 29 articles were published, according
to the chart.

Revista Transparência
This was the seventh year of circulation of Revista
Transparência, a bilingual, quarterly magazine issued by
Ibracon, which has a circulation of 3,500 copies, in addition
to the online views.
Internationally recognized for its contribution to
independent auditors, the publication brings together
technical guidelines, articles, interviews with renowned
personalities and articles about the market, but always with
the collaborative bias to the Accounting professional.
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Em janeiro, o Ibracon publicou o artigo “Desafios
e oportunidades da Auditoria Independente em
Pequenas e Médias Empresas (PMEs)” assinado pela
diretora de Firmas de Auditoria de Pequeno e Médio
Portes (FAPMP), Monica Foerster. Em abril, Idésio
Coelho, presidente do Ibracon, assinou o artigo “O
protagonismo do Brasil na convergência de normas”. O
mês de maio foi o mais intenso, com a publicação de
três artigos da autoria de Coelho: “Noclar in Brazil: one
step at a time”, em inglês, “Agenda ética em favor do
Brasil” e “Para os contadores, o futuro já chegou”. No
mês seguinte, mais um artigo do presidente do Ibracon
em inglês, com o título “Survey ratifies the advances of
the New Auditor’s Report in Brazil”.
No segundo semestre, Coelho assinou mais dois
artigos: “Pesquisa ratifica os avanços do Novo Relatório
do Auditor no Brasil”, versão em português do artigo
anterior que obteve ampla divulgação internacional,
e “Tecnologia a serviço da ética”. Os artigos foram
publicados em agosto e dezembro, respectivamente.
No triênio, foram 29 artigos publicados, conforme
aponta o gráfico.

Revista Transparência
Este foi o sétimo ano de circulação da Revista
Transparência, veículo bilíngue, de periodicidade
trimestral publicado pelo Ibracon, que tem tiragem de
3.500 exemplares, além das visualizações online.
Reconhecida internacionalmente pela sua
contribuição aos auditores independentes, a
publicação reúne pautas técnicas, artigos, entrevistas
com renomadas personalidades e reportagens sobre
o mercado, mas sempre com viés colaborativo ao
profissional da Contabilidade.
Em 2017, muitos profissionais de destaque em suas
áreas de atuação foram entrevistados para a Revista
Transparência, dentre os quais destacamos: Rachel
Grimes, presidente da International Federation of
Accountants (IFAC); Stavros Thomadakis, presidente do
International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA); Maria Silvia Bastos, presidente do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES); Graziela Meincheim, contadora geral da
Secretaria de Fazenda de Santa Catarina; Fábio
Coelho, presidente da Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (Previc); Marcelo Barbosa,
presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
Emilio Carazzai, presidente do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC) e Guilherme Araujo,
executivo da ferramenta de computação cognitiva
Watson, na IBM Brasil.

ARTIGOS PUBLICADOS NO TRIÊNIO
ARTICLES PUBLISHED INSERTS IN THE TRIENNIUM

13
8

8

2015

2016

2017

In 2017, many prominent professionals in their fields
of expertise were interviewed for Revista Transparência,
among which we highlight: Rachel Grimes, president of
the International Federation of Accountants (IFAC); Stavros
Thomadakis, president of the International Ethics Standards
Board for Accountants (IESBA); Maria Silvia Bastos, president
of Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES); Graziela Meincheim, Accountant general
of the Treasury Secretariat of Santa Catarina; Fábio Coelho,
president of the National Superintendence for Pension
Funds (Previc); Marcelo Barbosa, president of the Brazilian
Securities and Exchange Commission (CVM), Emilio
Carazzai, president of the Brazilian Institute of Corporate
Governance (IBGC) and Guilherme Araujo, executive of the
cognitive computing tool Watson, at IBM Brazil.

PUBLICAÇÃO DO IBRACON – INSTITUTO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO BRASIL

AS NOVAS
TECNOLOGIAS
e a revolução
no setor de serviços

ANO 7 Nº 26 R$ 18,00

PUBLICAÇÃO DO IBRACON – INSTITUTO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO BRASIL

ANO 7 Nº 27 R$ 18,00

FOCO NAS MPMES

Numa de suas últimas
entrevistas antes de deixar
o cargo, a ex-presidente
do BNDES, Maria Silvia
Bastos Marques, fala sobre
a relevância das micro,
pequenas e médias empresas

TECNOLOGIA A SERVIÇO
DA CONTABILIDADE

As nuances da nova
contabilidade, muito mais
impactada pelos avanços
tecnológicos, será abordada
na 7ª Conferência do Ibracon

7ª CONFERÊNCIA
DO IBRACON
A cobertura completa do evento
que reuniu mais de 800 profissionais
de contabilidade e auditoria
independente, em São Paulo

PUBLICAÇÃO DO IBRACON – INSTITUTO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO BRASIL

ANO 7 Nº 28 R$ 18,00

DESAFIOS SUPERADOS
E MISSÃO CUMPRIDA

ACORDO ENTRE IBRACON E OSB

O Instituto e o Observatório
Social do Brasil se unem
para promover mais
transparência na relação
entre o público e o privado

BITCOINS
Fortalecimento da profissão em meio à crise econômica e

riscos
tributários,marcaram gestão de Idésio Coelho no Ibracon
às Os
novas
tecnologias
criminais e econômicos
das moedas virtuais

PERTO DO MERCADO

Em entrevista exclusiva,
o presidente da CVM,
Marcelo Barbosa, diz que
a entidade deve manter um
bom nível de comunicação
com o mercado e solidificar
uma cultura de
investimento no país

REFORMA TRABALHISTA

Em artigo, o ex-ministro do
Trabalho Almir Pazzianotto
Pinto diz que o fim da
contribuição sindical traz um
novo modelo de sindicalismo

FORTALECIMENTO DO
PAPEL DAS AUDITORIAS

Em entrevista
exclusiva, Fábio Coelho,
presidente da Previc,
defende ampliação da
atuação preventiva e
modernização regulatória

TERCEIRIZAÇÃO

Três especialistas em
Direito do Trabalho
explicam como a nova
legislação funciona

CADA VEZ MAIS
TRANSPARÊNCIA

Mercado e sociedade civil
cobram cada vez mais ética
às empresas e órgãos
públicos em meio ao
surgimento de novos
mecanismos de controle
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Seções Regionais
Regional Branches

A

s sete Seções Regionais (SR) são o elo entre o
Ibracon e seus associados presentes em todo o
País, atuando como multiplicadoras das atividades
realizadas pelo Instituto. Contribuem, também, com a
consolidação do relacionamento institucional em nível
nacional e com o entendimento das características e
necessidades da atividade de Auditoria Independente
regionalmente. As Regionais são, ainda, fundamentais
na difusão de competências e informações, permitindo
que o conhecimento alcance dimensões muito mais
abrangentes.
Em 2017, o trabalho empreendido pelas SR foi
marcado por uma série de avanços, com a realização
de cursos, palestras e encontros sobre temas de grande
relevância para a atividade de Auditoria Independente.
Estes e outros eventos ocorreram em diversas
localidades, de norte a sul do País, oportunizando o
intercâmbio de informações e o estabelecimento de
networking entre os profissionais. Por meio de suas
Regionais, o Ibracon também foi representado em
solenidades, homenagens e premiações, ocasiões em
que pode manifestar seu apoio às entidades parceiras,
entes públicos e privados que realizam um trabalho
voltado aos mesmos objetivos do Instituto, a promoção
da ética e da transparência no exercício profissional e na
atuação cidadã.

1a Seção Regional
A 1a SR do Ibracon agrega dez Estados brasileiros das
regiões Norte e Nordeste: Acre, Amapá, Amazonas, Ceará,
Maranhão, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e
Roraima.
Durante todo o ano, a Regional engajou-se em
ações e eventos relacionados à atividade. Em maio,
representantes da Diretoria tomaram parte na entrega do
título de Cidadão Teresinense ao presidente do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), José Martonio Alves
Coelho. Em novembro, a 1ª SR participou da solenidade
em comemoração aos 70 anos do Conselho Regional de

T

he seven Regional Sections (SR) are the link between
Ibracon and its members, present throughout the
country, acting as multipliers of the activities carried out
by the Institute. They also contribute to the consolidation
of the institutional relationships at national level and to
the understanding of the characteristics and needs of the
Independent Audit activity at regional level. The Regional
Sections are also fundamental in the dissemination of skills
and information, allowing the knowledge to reach much
more comprehensive dimensions.
In 2017, the work undertaken by the RS was marked by
a series of advances, with courses, lectures and meetings on
topics of great relevance to the Independent Audit activity.
These and other events occurred in several locations in the
North and South of the country, providing opportunities
for the exchange of information and networking among
professionals. Through its Regional Sections, Ibracon
was also represented in ceremonies, tributes and awards,
occasions in which it could express its support to partner
organizations, public and private entities that perform work
geared to the same objectives of the Institute, promotion of
ethics and transparency in the professional practice and in
citizenry action.

1st Regional Section
Ibracon’s 1st RS aggregates 10 Brazilian States of the North
and Northeast regions: Acre, Amapá, Amazonas, Ceará,
Maranhão, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia and
Roraima.
Throughout the year, the Regional Section engaged
in actions and events related to the activity. In May,
representatives of the Board took part in the delivery of the
title Cidadão Teresinense to the Chairman of the Federal
Council of Accounting (CFC), José Martonio Alves Coelho.
In November, the 1st RS participated in the ceremony
celebrating the 70th anniversary of the Regional Council
of Accounting of Ceará (CRCCE), at the ceremony held in
Fortaleza.

Foto/photo: CRCCE

2nd Regional Section

Comemoração dos 70 anos do CRCCE/

Celebration of the 70th anniversary of the CRCCE
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With jurisdiction in the states of Alagoas, Paraiba,
Pernambuco and Sergipe, the 2nd Regional Section had
an agenda especially dedicated to Continued Professional
Education, with lectures, events and meetings. In April, the
RS representative gave a lecture to the Accounting Sciences
students of Faculdade Nova Roma, in Recife (PE). The
presentation, with the topic “Audit – Records of a profession”,
was based on the book released by Ibracon on the occasion
of its 35th anniversary. In May, a member of the Regional
Section also participated in a training for auditors who
practice or will practice as reviewers. The course was held by
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Contabilidade do Ceará (CRCCE), na cerimônia realizada
em Fortaleza.

the External Quality Review Committee (ERC), established by
the Federal Council of Accounting (CFC) and Ibracon, and
held at the office of the Regional Council of Accounting of
the State of Pernambuco (CRCPE).
The Regional Section also worked to bring together the
auditing firms in the region, with the holding of the Auditing
Firm Leaders Meeting. The event took place in September, in
Recife, and had the participation of leaders of local entities
and representatives of Ibracon Nacional. In September, the
State hosted the 2nd Regional Conference on Accounting
and Independent Auditing, which replicated the topics
covered at Ibracon’s 7th Brazilian Conference on Accounting
and Independent Auditting, held in São Paulo. The Regional
Conference held in the capital of Pernambuco. In the
same month, in celebration of the Accountant Day, the
lecture “Independent Auditor’s Career” was given at Centro
Universitário Maurício of Nassau (UNINASSAU), addressed to
Accounting Sciences students.
In October, the Regional Section participated in the
10th edition of the Pernambuco Accountants Convention
(X CCP) held by CRCPE. In the subsequent month, it was
the time of the XII Week of Economics from Federal Rural
University of Pernambuco (UFRPE). At the occasion, the
“Paradigms for the development of a Brazil in crisis” was the
subject of a lecture given by a representative of the Regional
Section, at the event organized by the coordination of the
undergraduate program in Economic Sciences.

2a Seção Regional

Foto/photo: Ibracon

Com jurisdição nos Estados de Alagoas, Paraíba,
Pernambuco e Sergipe, a 2a Seção Regional teve uma
agenda especialmente voltada à Educação Profissional
Continuada, com palestras, eventos e reuniões. Em abril,
representante da SR ministrou uma palestra para os
alunos de Ciências Contábeis da Faculdade Nova Roma,
no Recife (PE). A apresentação, com tema “Auditoria –
Registros de uma profissão”, foi baseada no livro lançado
pelo Ibracon na ocasião de seu 35º aniversário. Em maio,
um membro da Seção Regional também participou de
um treinamento para auditores que atuaram ou que
irão atuar como revisores. O curso foi promovido pelo
Comitê de Revisão Externa de Qualidade (CRE), instituído
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pelo
Ibracon, e realizado na sede do Conselho Regional de
Contabilidade do Estado do Pernambuco (CRCPE).

3rd Regional Section
In 2017, Ibracon’s 3rd Regional Section, which brings
together Accounting professionals from the States of Rio
de Janeiro and Espirito Santo, advanced in the educational
and institutional relations fields. In April, the Regional
Section was present at the ceremony celebrating the 70th
anniversary of the Regional Council of Accounting (CRCRJ).
In June, the RS was represented on the founding assembly of
the Social Observatory of Rio de Janeiro.
In July, representatives of the Regional Section met
with the Continued Professional Education Committee

I Encontro de Líderes de Firmas de Auditoria, em Recife/

A Regional também trabalhou para aproximar as
firmas de auditoria da região, com a realização do I
Encontro de Líderes de Firmas de Auditoria. O evento
aconteceu em setembro, no Recife, e contou com a
participação de lideranças de entidades locais e de
representantes do Ibracon Nacional. Em setembro, foi
a vez de o Estado sediar a 2ª Conferência Regional de
Contabilidade e Auditoria Independente, que replicou
os temas abordados na 7ª Conferência Brasileira de
Contabilidade e Auditoria Independente do Ibracon,
realizada em São Paulo. A Conferência Regional
aconteceu na capital pernambucana. No mesmo mês,
em comemoração ao Dia do Contador, a palestra “A
carreira do Auditor Independente” foi ministrada no
Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU),
dirigida aos alunos de Ciências Contábeis.
Em outubro, a Regional participou da 10ª edição da
Convenção dos Contabilistas de Pernambuco (X CCP),
realizada pelo CRCPE. No mês subsequente, foi a vez da

Foto/photo: Jota Zeferino

1st Meeting of Leaders of Audit Firms, in Recife

3ª SR promoveu o 4º painel de Auditoria e Contabilidade/
3rd Regional Section held the 4th Auditing and Accounting Panel

57

Seções Regionais
Regional Branches

XII Semana da Economia da Universidade Federal Rural
de Pernambuco (UFRPE). Na ocasião, os “Paradigmas
para o desenvolvimento de um Brasil em crise”, foi tema
de palestra proferida por representante da Regional,
no evento organizado pela coordenação do curso de
graduação em Ciências Econômicas.

3a Seção Regional
Em 2017, a 3a Seção Regional do Ibracon, que congrega
os profissionais da Contabilidade dos Estados do
Rio de Janeiro e Espírito Santo, avançou nos campos
educacional e de relações institucionais. Em abril, a
Regional se fez presente na solenidade de comemoração
aos 70 anos do Conselho Regional de Contabilidade
do Rio de Janeiro (CRCRJ). Em junho, a SR esteve
representada na assembleia de fundação da entidade
Observatório Social do Rio de Janeiro.
Em julho, representantes da Seção Regional se
reuniram com a Comissão de Educação Profissional
Continuada do Conselho Regional de Contabilidade do
Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ) para discutir o Programa
de Educação Profissional Continuada (PEPC). Durante o
encontro foram analisados processos de justificativas dos
profissionais e credenciados novos cursos.
A 3ª SR também participou, em setembro, da
cerimônia de posse de Marcelo Barbosa, novo presidente
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em setembro,
a lado de membros da diretoria do Ibracon Nacional.
Em dezembro, a Regional promoveu o 4º Painel
de Auditoria e Contabilidade, que replicou assuntos
abordados durante a 7ª Conferência Brasileira de
Contabilidade e Auditoria Independente do Ibracon
Nacional. O evento foi realizado no Rio de Janeiro e
contou com a participação de membros da Diretoria
Nacional do Instituto.

4a Seção Regional

Foto/photo: Ibracon

A 4a Seção Regional do Ibracon reúne os estados de
Goiás, Minas Gerais e Tocantins, além do Distrito Federal.

Convenção de Contabilidade em MG tratou do tema
“Empreendorismo contábil: inovação & gestão”/

Accounting Convention in MG addressed the theme “Accounting
entrepreneurship: innovation & management”.
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of the Regional Council of Accounting of the State of Rio
de Janeiro (CRCRJ) to discuss the Continued Professional
Education Program (PEPC). During the meeting, the
professionals’ justification processes were analyzed and new
courses were accredited.
The 3rd RS also participated, in September, of the
inauguration ceremony of Marcelo Barbosa, new chairman
of the Brazilian Securities and Exchangte Commission
(CVM), in September, together with members of Ibracon
National Board.
In December, the Regional Section held the 4th
Auditing and Accounting Panel, which replicated the
topics discussed during Ibracon Nacional’s 7th Brazilian
Conference on Accounting and Independent Auditing. The
event took place in Rio de Janeiro and was attended by
members of the Institute’s National Board.

4th Regional Section
Ibracon’s 4th Regional Section brings together the states of
Goias, Minas Gerais and Tocantins and the Federal District.
Throughout the year, the Regional Section was present at
events and meetings that had the participation of local
representatives of several accounting entities.
In March, the 4th RS attended the ceremony in
commemoration of the 70th anniversary of the Regional
Council of Accounting of the State of Minas Gerais (CRCMG),
in Belo Horizonte. In June, to address Continued Professional
Education activities, members of the Regional Section
met with CRCMG representatives to align proposals in this
context.
The Regional Section also participated, in September,
of the Minas Gerais Accounting Convention, which dealt
with the topic “Accounting entrepreneurship: innovation &
management”. The 4th RS also had a booth in the Business
Fair that took place at the same time.
In October, the Regional Section supported the 11th
Accounting Convention of the Federal District, organized by
the Regional Council of Accounting of the Federal District
(CRCDF), featuring a lecture about “Compliance and
corporate integrity”.
November’s schedule was the busiest of the year,
when the 4th RS participated in another ceremony
commemorating the 70th anniversary of CRCMG, this
time organized by the Legislative Assembly of the State of
Minas Gerais. The Institute’s regional representatives also
attended CRCMG’s II Audit and Controllership Seminar,
featuring the Panel “The impacts of audit events in the
publicly-held companies market”. In the same month,
the Regional Section participated in the 2nd Accounting
Congress of the Federal University of Uberlândia (UFU),
with a lecture on the adoption of the New Auditor’s Report
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5a Seção Regional
5a

A Seção Regional agrega os Estados de São Paulo,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, representando
uma fatia significativa a das firmas associadas ao Ibracon.
O ano foi de intenso trabalho para a Regional, em sua
missão de representar o Instituto nas mais diversas
esferas de atuação.
Em 2017, a 5ª SR promoveu uma série de palestras,
transmitidas via internet aos associados de todo o
Brasil. As apresentações, realizadas por iniciativa das
Câmaras existentes na Regional: Câmara dos Auditores
Independentes do Brasil (Caind), Câmara dos Contadores
(CC) e a Câmara de Governança Corporativa (CG),
trataram dos temas “Apresentação do ofício-circulares
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)”, “Cyber Risk:
Como melhorar a gestão de riscos cibernéticos frente às

(NRA), Ibracon’s fronts of operation and its initiatives to
strengthen the profession .

5th Regional Section
The 5th Regional Section aggregates the states of São Paulo,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul and Paraná, representing
a significant share of Ibracon’s member firms. The year was
of intense work for the Regional Section, in its mission to
represent the Institute in various spheres of activity.
In 2017, the 5th RS held a series of lectures transmitted
via the internet to members of all over Brazil. The
presentations, performed at the initiative of the Boards
existing at the Regional Section: Board of Independent
Auditors of Brazil (Caind), Board of Accountants (CC) and
Board of Corporate Governance (CG), addressed the topics
“presentation of the circular letters of the Brazilian Securities
and Exchange Commission (CVM)”, “Cyber Risk: How to
improve cyber risks management with the main threats
faced by the companies”, “IFRS 15 / CPC 47 - practical aspects
of the standard and main challenges”, “Maturity of Brazilian
companies’ compliance”, “Prevention of Fraud and Money
Laundering”, “IFRS 16 - Leases” and “International Public
Sector Accounting Standards (IPSAS) in Brazil.”
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Durante todo o ano, a Regional marcou presença
em eventos e reuniões que tiveram participação de
representantes locais de distintas entidades contábeis.
Em março, a 4ª SR compareceu à solenidade em
comemoração aos 70 anos do Conselho Regional de
Contabilidade do Estado de Minas Gerais (CRCMG), em
Belo Horizonte. Em junho, para tratar de atividades de
Educação Profissional Continuada, membros da Seção
Regional se reuniram com representantes do CRCMG
para alinhar propostas neste âmbito.
A Regional também participou, em setembro, da
Convenção de Contabilidade de Minas Gerais, que tratou
do tema “Empreendorismo contábil: inovação & gestão”.
A 4ª SR também contou com um estande na Feira de
Negócios que ocorreu em paralelo.
Em outubro, a Regional apoiou a 11ª Convenção
de Contabilidade do Distrito Federal, organizada pelo
Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal
(CRCDF), com espaço para a apresentação de palestra
sobre “Compliance e integridade corporativa”.
A agenda de novembro foi a mais movimentada
de todo o ano, quando a 4ª SR participou de mais uma
solenidade em comemoração aos 70 anos do CRCMG,
desta vez organizada pela Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais. Os representantes regionais do
Instituto também marcaram presença no II Seminário
de Auditoria e Controladoria do CRCMG, com a
apresentação do painel “Os impactos dos eventos de
auditoria no mercado das companhias abertas”. No
mesmo mês, a Regional participou do 2° Congresso de
Contabilidade da Universidade Federal de Uberlândia
(UFU), com palestra sobre a adoção do Novo Relatório
do Auditor (NRA), as frentes de atuação do Ibracon e suas
iniciativas para o fortalecimento da profissão.

5ª SR participa da Convecon

5th Regional Section participates in Convecon

Highlights for the participation, in February, of the
5th RS representatives at the meeting of the Continued
Professional Education Committee (CEPC), at the office of
the Federal Council of Accounting (CFC) in Brasilia. At the
time, accreditation processes of courses provided by the
enabling entities, which develop Continued Professional
Education activities, were analyzed.
Throughout the year, the Regional Section also kept a
frequent relationship with entities of the sector, attending
ceremonies, gatherings, events of inauguration of leaders
and tributes. Among the institutions with which Ibracon
kept relations are the Regional Council of Accounting of the
State of São Paulo (CRC-SP), Association of Accountants of
São Paulo (Sindcont-SP), Association of Accounting Service
and Advisory, Expert Witness, Information and Research
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principais ameaças enfrentadas pelas empresas”, “IFRS 15/
CPC 47 - aspectos práticos da norma e principais desafios”,
“Maturidade do compliance nas empresas brasileiras”,
“Prevenção à Fraude e à Lavagem de Dinheiro”, “IFRS 16 Arrendamento Mercantil” e “Normas Internacionais de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (Ipsas) no Brasil”.
Destaque para a participação, em fevereiro, de
representantes da 5ª SR na reunião da Comissão de
Educação Profissional Continuada (CEPC), na sede do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em Brasília. Na
ocasião foram analisados processos de credenciamento
de cursos de capacitadoras, as entidades que promovem
atividades de Educação Profissional Continuada.
Durante todo o ano, a Regional também manteve
frequente relacionamento com entidades do setor,
comparecendo a solenidades, encontros, eventos de
posse de dirigentes e homenagens. Entre as instituições
com as quais o Ibracon manteve relações estão o
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de
São Paulo (CRC-SP), Sindicato dos Contabilistas de São
Paulo (Sindcont-SP), 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 (Aescon-SP), Federação dos
Contabilistas do Estado de São Paulo (Fecontesp),
Assembleia Legislativa de São Paulo e Associação das
Empresas de Serviços Contábeis de Ribeirão Preto e
Região (Aescon-RP).
Membros da diretoria da 5ª SR também participaram
da cerimônia em homenagem às organizações
certificadas pelo Programa de Qualidade de Empresas
Contábeis (PQEC), da entrega do 21º Prêmio Troféu
Transparência, promovido pela Associação Nacional
dos Executivos de Finanças (Anefac), no Sindicato dos
Contabilistas de Piracicaba (Sincop), por ocasião da
entrega dos títulos “Destaque Dirigente Sindical 2016” e
“Personalidade do ano de 2016”, e na entrega do “Diploma
de Mérito 2016 Contador Antonio Luiz Sarno”. A Regional
participou ainda de eventos de cunho social, tomando
parte nas cerimônias de formatura de diferentes turmas
do projeto “Desenhando o Futuro”, do Programa Sescon
Solidário.
O Instituto, por meio da 5ª SR, também participou de
uma série de encontros e reuniões relativos à Auditoria
Independente e Contabilidade, como o Congresso
Compliance e Lei de Responsabilidade das Estatais,
17ª Convenção dos Contabilistas do Estado do Paraná,
6ª Semana Paulista de Contabilidade, 16ª Edição do
Encontro de Profissionais e Acadêmicos de Contabilidade
(EPAC), XI Encontro das Empresas de Serviços Contábeis
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Firms of the State of São Paulo (Sescon-SP), Association
of Accounting Service Firms of the State of São Paulo
(Aescon-SP), Federation of Accountants of the State of São
Paulo (Fecontesp), Legislative Assembly of São Paulo and
Association of Accounting Service Firms of Ribeirão Preto
and Region (Aescon-RP).
Board members of the 5th RS also attended the
ceremony in tribute to the organizations certified by the
Accounting Firms Quality Program (PQEC), awarding of the
21st Transparency Trophy Prize, sponsored by the National
Association of Finance Business Executives (Anefac), at
the Union of Accountants of Piracicaba (Sincop), on the
occasion of the awarding of the “2016 Featured Union
Leader” and “2016 Personality of the year” titles, and at
the awarding of the “2016 Accountant Antonio Luiz Sarno
Diploma of Merit”. The Regional Section also participated
in events of a social nature, taking part in the graduation
ceremonies of different classes of project “Designing the
Future”, from the Sescon Solidário Program.
The Institute, through the 5th RS, also participated
in a series of gatherings and meetings relating to the
Independent Audit and Accounting, such as the Congress
on Compliance and State-Owned Companies Liability
Law, 17th Accountants Convention of the State of Paraná,
6th São Paulo’s Week of Accounting, 16th Edition of the
Meeting of Accounting Professionals and Scholars (EPAC),
XI Meeting of Accounting Service Firms of the South of
São Paulo and Convention of Professionals of the State of
São Paulo (Convecon). The latter, organized in partnership
with Ibracon and other accounting entities, was attended
by more than 2000 participants. During the program,
in addition to several lectures and panels with the
participation of Ibracon representatives, a representative of
the Regional Section moderated the lecture “State-Owned
Companies Compliance and the Law 13,303/2016”. The 5th RS
also had a booth at the event.
The Regional Section also took part in other debates
about regulation, such as the meeting of the Standing
Transparency Committee (CPT), in Ribeirão Preto (SP),
and the public hearing for presentation of the Draft bill
regarding Transparency of Tax Compliance Criteria to
entrepreneurs and accounting professionals and other
taxpayers, which was held in the capital of São Paulo.

6th Regional Section
During the year, the 6th Regional Section, which covers the
states of Rio Grande do Sul and Santa Catarina, intensified
the relationship with other entities and leaders who represent
the accounting profession. In April, the Regional Section
participated in a meeting at the office of the Regional Council
of Accounting of Rio Grande do Sul (CRCRS).

do Sul Paulista e Convenção dos Profissionais do Estado
de São Paulo (Convecon). Este último, organizado em
parceria com o Ibracon e outras entidades contábeis,
contou com mais de dois mil participantes. Durante a
programação, além de diversas palestras e painéis com
a participação de representantes do Ibracon Nacional,
um representante da Regional moderou a palestra
“Compliance das estatais e a Lei 13.303/2016”. A 5ª SR
também contou com um estande no evento.
A Regional também tomou parte em outros debates
sobre regulamentação, como a reunião da Comissão
Permanente de Transparência (CPT), em Ribeirão Preto
(SP), e a audiência pública para apresentação da Minuta
do Projeto de Lei da Transparência dos Critérios de
Conformidade Tributária aos empresários e profissionais
contábeis e demais contribuintes, que ocorreu na capital
paulista.
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Ibracon na sessão de cinema CineContábil Abracicon,
em Porto Alegre/Ibracon at CineContábil Abracicon
cinema session in Porto Alegre

In July, representatives of the Regional Section
attended the tribute from the City Chamber of Porto Alegre
to Sescon-RS for its 30th anniversary. In the same month,
the RS participated in the inauguration of the Itinerant
Museum of Accounting, in Porto Alegre, and film session
(CineContábil Abracicon) with the film “The Accounting
Professional’s image”. The Itinerant Museum of Accounting
was an initiative of Abracicon in partnership with the
Academy of Accounting Sciences of Rio Grande do Sul, with
support from CFC, CRCRS and the Brazilian Accounting
Foundation (BCF).
In September, the Regional Section represented the
Institute at the XI National Meeting of Accountant Women
and the XVI Accounting Convention of Rio Grande do Sul,
in Gramado. Representatives of the National Board also
attended the events, together with the 6th RS, they attended
the solemn table and presented lectures. Moreover, the
Regional Section had a booth at the Business Fair, which
took place in parallel to the Convention.

6a Seção Regional

9a Seção Regional
Com jurisdição no Estado da Bahia, a 9a Seção Regional
do Ibracon prestigiou a XIII Convenção de Contabilidade
do Estado da Bahia, evento realizado em novembro pelo
Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA),
em Salvador.

9th Regional Section
With jurisdiction in the state of Bahia, Ibracon’s 9th Regional
Section honored the XIII Accounting Convention of the
State of Bahia, an event held in November by the Regional
Council of Accounting of Bahia (CRCBA), in Salvador.
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Durante o ano, a 6a Seção Regional, que abrange os
Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina,
intensificou o relacionamento com outras entidades e
lideranças que representam a profissão contábil. Em abril,
a Regional participou de reunião na sede do Conselho
Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS).
Em julho, representantes da Seção Regional
prestigiaram a homenagem da Câmara Municipal de
Porto Alegre ao Sescon-RS pelo seu 30o aniversário.
No mesmo mês, a SR participou da inauguração do
Museu Itinerante da Contabilidade, em Porto Alegre,
e da sessão de cinema (CineContábil Abracicon) com
o filme “A imagem do profissional da Contabilidade”. O
Museu Itinerante da Contabilidade foi uma iniciativa
da Abracicon em parceria com a Academia de Ciências
Contábeis do Rio Grande do Sul, com apoio do CFC, do
CRCRS e da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC).
Em setembro, a Regional representou o Instituto
no XI Encontro Nacional da Mulher Contabilista e na
XVI Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul,
em Gramado. Compareceram também aos eventos
representantes da Diretoria Nacional, que juntamente
com a 6ª SR, participaram da mesa solene e proferiram
palestras. Além disso, a Regional contou com um estande
na Feira de Negócios paralela à Convenção.

XIII Convenção de Contabilidade do Estado da Bahia/
XIII Accounting Convention of the State of Bahia
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Board of Directors
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Eduardo Augusto Rocha Pocetti
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Secretary
Jorge Luiz Canabarro Menegassi
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Fone/Fax: +55 (11) 3372-1223
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1ª Seção Regional
1st Regional Branch
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