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
Presentation

A

presentamos a nova edição do Relatório de
Gestão do Ibracon – Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil, relativo ao exercício de
2018 – um ano que começou com a posse dos novos
integrantes do Conselho de Administração, da Diretoria
Nacional e das diretorias das Seções Regionais. Além das
mudanças internas do Instituto, o período foi marcado
pelas transformações que atingem a sociedade brasileira.
Neste processo sobressai a aspiração coletiva pela
renovação na conduta das instituições que sustentam a
política nacional, bem como nas relações de negócios
entre as empresas do setor público e privado.
As aspirações do Ibracon, no cumprimento de
sua missão, perseguem este mesmo caminho. Com
seu trabalho de valorização da atividade de Auditoria
Independente, o Instituto ocupa hoje um dos papéis
centrais na promoção da transparência, no combate
às práticas ilícitas e na defesa da ética. Todas as
atividades que se propõe a realizar estão permeadas
pelo compromisso com o interesse público e com a
sustentabilidade.
Entre as ações realizadas se destaca a interação com
organismos e entidades de interesse da profissão em
todo o mundo, com objetivo de consolidar a Auditoria
Independente brasileira como partícipe das decisões
globais; a realização e participação em eventos, que
são importantes oportunidades de intenso intercâmbio
e atualização de conhecimentos; as iniciativas de
promoção da Educação Profissional Continuada, que
ampliam cada vez mais seu alcance; as contribuições
técnicas abrangentes que visam ao aprimoramento do
processo normativo e ao alinhamento internacional; e
a presença constante na imprensa e nas mídias sociais,
o que tanto contribui para divulgar o trabalho do Ibracon
e fortalecer a atividade no País. Tudo isso e muito mais
estão entre as iniciativas empreendidas no último ano,
e que poderão ser conhecidas nas páginas que seguem.

W

e present the new edition of the Management Report
of Ibracon - Institute of Independent Auditors of Brazil
for the year 2018 - a year that began with the inauguration
of the new members of the Board of Directors, the National
Board and the Regional Section boards. In addition to the
internal changes at the Institute, the period was marked by
transformations that affect Brazilian society. In this process,
the collective aspiration for the renewal in the conduct
of institutions that support national policy, as well as in
the business relations between public and private sector
companies stand out.
Ibracon’s aspirations, in the completion of its mission,
pursue this same path. With its work of valuing the
Independent Audit activity, the Institute now occupies
one of the central roles in promoting transparency, in
combating illicit practices and in defending ethics. All the
activities it proposes to carry out are permeated by the
commitment to public interest and to sustainability.
Among the activities carried out are the interaction
with the profession’s organizations and entities of interest
throughout the world, with the objective of consolidating
the Brazilian Independent Audit as a participant in
global decisions; the holding of and participation in
events, which are important opportunities for intense
exchange and updating of knowledge; the initiatives
to promote Continuing Professional Education, which
increasingly extend its scope; the comprehensive technical
inputs aimed at improving the normative process and
international alignment; and the constant presence in
the press and social media, which so much contribute to
publicize Ibracon’s work and strengthen the activity in
the country. All this and more are among the initiatives
undertaken in the last year, and which may be known
in the pages that follow.
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Abertura
Opening

T

his Management Report presents a summary of all
the actions undertaken in 2018 by Ibracon - Institute of
Independent Auditors of Brazil. Its content is divided into six
thematic segments: Institutional, Institutional Relations, Technical
Area, Professional Development, Corporate Communication and
Regional Sections.
In the Institutional section, the highlight is the new
administration for the 2018-2020 triennium, within the scope of
the Board of Directors, the National Board and Regional Sections,
a change connected to the topics related to administrative
structure, membership aspects, actions in defense of the
profession, publications and studies, as well as the main
corporate projects carried out annually by the Institute: the
Brazilian Accounting and Independent Audit Conference and the
Transparency Award.
In Institutional Relations, this report provides a summary of
the relationship actions undertaken throughout the year, both
inside and outside Brazil.
The Technical Area section describes the initiatives of
Commissions, Committees and Working Groups, as well as the
various contributions to the improvement of the Independent
Audit regulatory environment.
In Professional Development, a concise description of all
activities carried out around Continuing Professional Education
and the advances in distance learning.
In the Corporate Communication section we deal with
the actions carried out to increase the visibility of themes that
involve Independent Audit, translating in numbers the presence of
Ibracon in social networks, in Internet portal and in the press.
Finally, in Regional Sections (RS) are condensed the activities
performed by Ibracon RSs throughout the national territory. They
are multipliers of the ongoing work carried out by the Institute in
defense of Independent Audit in Brazil

Foto/photo: Ibracon

E

ste Relatório de Gestão apresenta uma síntese
de todas as ações empreendidas ao longo de
2018 pelo Ibracon – Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil. Seu conteúdo está dividido
em seis segmentos temáticos: Institucional, Relações
Institucionais, Área Técnica, Desenvolvimento Profissional,
Comunicação Corporativa e Seções Regionais.
Na seção Institucional, o destaque é a nova gestão
para o triênio 2018-2020, no âmbito do Conselho de
Administração, da Diretoria Nacional e Seções Regionais,
mudança à qual estão vinculados os tópicos relativos
à estrutura administrativa, aspectos associativos, ações
em defesa da profissão, publicações e estudos, além dos
principais projetos corporativos realizados todos os anos
pelo Instituto: a Conferência Brasileira de Contabilidade
e Auditoria Independente e o Prêmio Transparência.
Em Relações Institucionais, este relatório traz um
resumo das ações de relacionamento empreendidas
ao longo do ano, dentro e fora do Brasil.
Na seção Área Técnica estão descritas as iniciativas
das Comissões, Comitês e Grupos de Trabalho, bem
como as diversas contribuições para o aprimoramento
do ambiente regulatório da Auditoria Independente.
Em Desenvolvimento Profissional, uma descrição
concisa de todas as atividades realizadas em torno
da Educação Profissional Continuada e os avanços no
âmbito do ensino a distância.
Na seção Comunicação Corporativa tratamos das
ações levadas a cabo para aumentar a visibilidade
dos temas que envolvem a Auditoria Independente,
traduzindo em números a presença do Ibracon nas redes
sociais, no portal na Internet e na imprensa.
Por fim, em Seções Regionais (SR) estão condensadas
as atividades executadas pelas SR do Ibracon em todo
o território nacional. São elas as multiplicadoras do
permanente trabalho realizado pelo Instituto em defesa
da Auditoria Independente no Brasil.

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

Um ano de mudanças
e de intenso trabalho

A year of change
and intense work

H

S

á pelo menos doze anos, quando seu estatuto
foi reformulado, o Ibracon vem sendo conduzido
por uma sequência de gestões em que há forte
interligação entre a Diretoria Nacional (DN) e as Seções
Regionais (SR), que, por sua vez, atuam em sintonia com
as ideias e pensamentos do Conselho de Administração.
Tal conduta preserva e engrandece tudo o que foi
construído pelas diferentes diretorias, pois decorre de uma
sequência evolutiva de atividades que são desenvolvidas
pela área executiva do Instituto – a DN e as SR – sendo
acompanhadas, discutidas e periodicamente revistas pelo
Conselho de Administração. A mudança de presidentes da
DN e das SR em 2018 confirmou este raciocínio, reforçando a
habilidade do Ibracon de realizar mudanças administrativas,
preservando um modelo organizacional bem-sucedido, ao
mesmo tempo que agrega novas ideias e iniciativas e, com
isso, desenha os rumos para o futuro.
Nesse contexto, é natural que nossa principal missão e
os objetivos de nosso trabalho permaneçam inalterados:
participar ativamente do processo normativo, contribuir
com o desenvolvimento da Auditoria Independente e
prover educação continuada e atualização aos profissionais.
Para realizar este trabalho mantemos estreita sintonia
com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e com
seus Conselhos Regionais. Buscando fortalelecer este
relacionamento, ao longo do ano ampliamos nossa agenda
de reuniões com as entidades que representam a profissão
contábil, com as demais entidades de interesse da profissão
e com os órgãos reguladores, o que é fundamental para a
realização de nossas atividades. Também mantemos intenso
intercâmbio com organismos internacionais, a exemplo da
IFRS Foundation, da International Federation of Accountants
(IFAC) e do Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas
de Información Financiera (Glenif).
Outro compromisso do Ibracon é com a manutenção
da excelência técnica. Neste ponto, cabe mencionar
que o Instituto é figura permanente no Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Também está
representado em grupos de trabalho, comitês, comissões e
outras esferas administrativas de diferentes organismos, a
exemplo do Conselho Federal de Constabilidade (CFC), da
Superintendência Nacional de Previdência Complementar
(Previc), da Superintendência de Seguros Privados (Susep),
da B3 e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Por todos esses motivos, e por todas as atividades
que empreende, o Ibracon é uma importante referência
técnica em Auditoria Independente no País. Esta é a
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ince at least twelve years ago, when its bylaws were
reformulated, Ibracon has been led by a series of
administrations in which there is strong interconnection
between the National Board (NB) and the Regional Sections
(RS), which in turn operate in tune with the ideas and
thoughts of the Board of Directors. This conduct preserves
and enhances everything that was built by the different
boards, as it follows from an evolutionary sequence of
activities that are developed by the executive area of the
Institute - NB and RSs - being monitored, discussed and
periodically reviewed by the Board of Directors. The change
of NB and RSs presidents in 2018 confirmed this reasoning,
reinforcing Ibracon’s ability to make administrative
changes, preserving a successful organizational model,
while also aggregating new ideas and initiatives and
thereby charting directions for the future.
In this context, it is natural that our main mission
and the objectives of our work remain unchanged: to
participate actively in the normative process, to contribute
to the development of Independent Audit and to provide
continuing education and updating to professionals. In
order to carry out this work, we are closely attuned to the
Federal Accounting Council (CFC) and its Regional Councils.
Looking to strengthen this relationship, throughout the year
we broadened our agenda of meetings with the entities
that represent the accounting profession, with the other
entities of interest to the profession and with the regulatory
agencies, which is fundamental for the performance
of our activities. We also have intense exchanges with
international organizations, such as the IFRS Foundation,
the International Federation of Accountants (IFAC) and
the Group of Latin American Accounting Standard Setters
(Glenif).
Another commitment of Ibracon is with the
maintenance of technical excellence. At this point, it should
be mentioned that the Institute is a permanent figure in the
Accounting Pronouncements Committee (CPC). It is also
represented in working groups, committees, commissions
and other administrative spheres of different organizations,
such as the Federal Accounting Council (CFC), the
National Superintendence for Pension Funds (Previc), the
Superintendence of Private Insurance (Susep), the B3 and the
National Agency of Supplementary Health (ANS).
For all these reasons, and for all the activities it
undertakes, Ibracon is an important technical reference in
Independent Audit in Brazil. This is the perennial banner of
the Institute, which, with each new administration,

IBRACON RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

Eduardo Pocetti
Presidente do Conselho de
Administração/

Chairman of the Board of Directors

is improved, in order to follow the frequent changes in
the regulations and meet the new market demands. And,
in this regard, our efforts to expand more and more the
offer of Continuing Professional Education activities are
highlighted, with the wide range of courses and the recent
implementation of a new distance education platform.
I cannot fail to mention the support given to Small
and Medium-sized Audit Firms through specific actions
for this segment, in addition to being represented in the
chair of IFAC’s committee for these firms, the Small and
Medium Practices Committee (SMPC). Because of their
representativeness, these firms are fundamental for the
development of Independent Audit in Brazil. Therefore, they
must have all the necessary support to boost their growth
and achieve greater market share. And this was one of the
reasons why, in 2018, we held the 1st Small and Mediumsized Audit Firms Forum in partnership with the Regional
Accounting Council of the State of São Paulo (CRCSP).
The country’s political and economic moment inspires
us to dedicate even more efforts to our mission. The nation’s
change in direction is just beginning, but the expectation
is that the recession, which we began to overcome yet last
year, is supplanted by the resumption of economic growth.
Without doubt, a new scenario that will strongly impact
the performance of the Independent Auditor. We have a lot
of work ahead of us. Brazil is still a poorly audited country
compared to nations in Europe and the United States. There
is a lot of ground on which the profession can advance,
and we at Ibracon will always be ready to work for the full
recognition of the Independent Audit and its relevance in the
design of a new country. It is a long road, which we started
to tread with the new board, and in which we have already
advanced a lot in 2018. We are confident because we believe
in the growth of the country and, certainly, in the constant
valuation of the Independent Auditor profession to society.
Foto/photo: Credito Sergio de Paula - Thaiane de Paula

bandeira perene do Instituto, que, a cada nova gestão
é aprimorada, de maneira a acompanhar as frequentes
alterações nas regulações e atender as novas demandas
do mercado. E, nesse aspecto, sobressaem nossos
esforços de ampliar cada vez mais a oferta de atividades
de Educação Profissional Continuada, com diversas
opções de cursos e a recente implantação de nova
plataforma de ensino a distância.
Não posso deixar de mencionar o apoio dado às
Firmas de Auditoria de Pequeno e Médio Portes, por
meio de ações específicas para este segmento, além do
fato de estarmos representados na presidência do comitê
da IFAC voltado a estas firmas, o Small and Medium
Practices Committee (SMPC). Por sua representatividade,
essas firmas são fundamentais para o desenvolvimento
da Auditoria Independente no Brasil. Portanto, devem
contar com todo apoio necessário para impulsionar
seu crescimento e a conquista de maior participação
de mercado. E este foi dos motivos para realizarmos,
em 2018, o 1º Fórum de Pequenas e Médias Firmas de
Auditoria em parceria com o Conselho Regional de
Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP).
O momento político-econômico do País nos inspira
a entregar ainda mais esforços por nossa missão.
A mudança nos rumos da Nação está apenas
começando, mas a expectativa é que o quadro recessivo,
que começou a ser superado ainda no ano passado, seja
suplantado pela retomada do crescimento econômico.
Sem dúvida, um novo cenário que impactará fortemente
a atuação do Auditor Independente. Temos muito
trabalho pela frente. O Brasil ainda é um país pouco
auditado, em comparação com nações da Europa
e com os Estados Unidos. Existe um grande terreno
por onde a profissão pode avançar, e nós do Ibracon
estaremos sempre prontos a atuar em prol do pleno
reconhecimento da Auditoria Independente e sua
relevância no projeto de um novo país. É um longo
caminho, que passamos a trilhar com a nova diretoria e
no qual já avançamos muito em 2018. Estamos confiantes,
pois acreditamos no crescimento do País e, com toda a
certeza, na constante valorização da profissão de Auditor
Independente perante a sociedade.
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Palavra dos Presidentes
Word from the Presidents

Pela valorização da
Auditoria Independente

For the valuation
of Independent Audit

N

I

os últimos anos, o Ibracon vem desenhando
uma trajetória cada vez mais dinâmica e múltipla,
ampliando seu escopo de atuação, sem perder de
vista a premissa de valorizar a profissão que representa.
Este é, senão, o resultado do trabalho realizado por
sucessivas gestões da Diretoria Nacional. Quando tomei
posse, no início de 2018, recebi o positivo legado de uma
bem conduzida administração, que vem sendo praticada de
maneira perfeitamente alinhada aos propósitos estratégicos
definidos pelo Conselho de Administração. Esta herança
também resulta do trabalho realizado pelas diretorias
das Seções Regionais, superintendência e por todos os
colaboradores do Instituto.
Para dar continuidade a este ciclo virtuoso, um dos
primeiros esforços da atual gestão foi buscar a ampliação
da agenda de relacionamento que o Ibracon mantém
com os órgãos reguladores, entes públicos de interesse
da profissão, entidades que representam a área contábil
e demais agentes de relevância para o cumprimento de
nossos objetivos. Este passo foi decisivo, pois recebemos
um importante feedback e avançamos ainda mais no
compromisso de trabalhar para reafirmar nossa posição
como uma das principais referências em Auditoria
Independente, dentro e fora do País.
Outra importante iniciativa foi a realização pelo
Ibracon em parceria com o Conselho Regional de
Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP) do 1º
Fórum de Pequenas e Médias Firmas de Auditoria,
voltado para atender as demandas específicas deste
segmento que representa parcela significativa de nosso
quadro de associados, assim como representam a maior
parte das empresas brasileiras do setor. Quero destacar
também as atividades empreendidas pela Área Técnica,
em um ano no qual novos Grupos de Trabalho foram
criados, o que certamente contribui para ampliar as
possibilidades de o Ibracon construir e compartilhar
conhecimento, seja por meio da participação em
reuniões de cunho técnico, seja através da emissão de
circulares e comunicados técnicos.
Em relação ao desenvolvimento profissional destaco a
avaliação extremamente positiva feita pelos participantes
de cursos presenciais. No ensino a distância sobressai
o lançamento de nossa nova plataforma, recurso que
nos permite atingir todas as unidades da federação. Este
trabalho tem recebido consistente apoio de nossas Seções
Regionais (SR), cujas atividades também nos ajudam a
fortalecer os vínculos com associados de todo o Brasil.
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n recent years, Ibracon has been drawing an increasingly
dynamic and multiple trajectory, expanding its scope of
action, without losing sight of the premise of valuing the
profession it represents. This is the result of the work carried
out by successive administrations of the National Board.
When I took office in early 2018, I received the positive legacy
of a well-managed administration, which has been practiced
in a manner perfectly aligned with the strategic purposes
defined by the Board of Directors. This inheritance also results
from the work carried out by the Regional Section boards,
superintendence and by all the employees of the Institute.
In order to continue this virtuous cycle, one of the first
efforts of the current administration was to expand the
relationship agenda that Ibracon holds with regulatory
agencies, public entities of interest to the profession, entities
that represent the accounting area and other relevant
agents for the achievement of our objectives. This step was
decisive as we received important feedback and made further
progress in the commitment to work to reaffirm our position
as one of the main references in Independent Audit, both
inside and outside the Country.
Another important initiative was the holding by Ibracon, in
partnership with the Regional Accounting Council of the State
of São Paulo (CRCSP), of the 1st Small and Medium-sized Audit
Firms Forum, aimed at meeting the specific demands of this
segment that represents a significant part of our membership
as well as representing the majority of Brazilian companies in
the sector. I want to also highlight the activities undertaken by
the Technical Area in a year in which new Working Groups were
created, which certainly contributes to expanding the possibilities
for Ibracon to build and share knowledge, whether through
participation in technical meetings, or through the issuance of
circulars and technical releases.
With regard to professional development, I would like
to highlight the extremely positive evaluation given by the
participants of classroom courses. In distance learning,
stands out the launch of our new platform, a resource that
allows us to reach all the units of the federation. This work has
received consistent support from our Regional Sections (SR),
whose activities also help us strengthen ties with members
across Brazil.
Promoting an update on the most recent trends, the
8th Brazilian Accounting and Independent Audit Conference
counted on a team of specialized speakers to discuss the
impacts of technological disruption in our industry. The topic
should permeate much of our future discussions, as well as
educational activities and services provided to members.

IBRACON RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

Francisco Sant´Anna,
presidente da Diretoria Nacional/
President of the National Board

Inserted in a global context in which the pressure for
transparency grows, Ibracon understands how fundamental
it is to increase the visibility of its work and values the
initiatives of dissemination of its activities, both in the press
and in its social networks. For the Institute, communication
is a valuable tool in the fulfillment of its mission and to
consolidate its presence before the market and stakeholders.
This also has a positive effect on the Independent Auditor
being increasingly recognized as a professional who has
the responsibility to contribute to society, in their longings
for ethical conduct in the public and private sector. Thanks
in large part to Ibracon’s performance, which actively
participates in national and international Independent Audit
organizations, Brazil is in line with the best international
compliance practices. With the advancement in the process
of adoption of International Public Sector Accounting
Standards, IPSAS, in the near future we can expect a much
greater transparency.
To conclude, I would like to highlight an action that I
consider to be an important milestone in the last year.
I am referring to the adhesion of Ibracon to the proposal of
the Federal Accounting Council (CFC) to prepare and deliver
a letter to the president-elect Jair Bolsonaro, to present the
accounting class’ proposals who might contribute to the
sustainable development of our country. In the document,
we reaffirm our commitment to the process of
de-bureaucratization, simplification, transparency, control
and fight against corruption. Our intention was to highlight
the contribution of Accounting and Independent Audit to this
common goal to all Brazilians: to promote the improvement
of the business environment and improvement of public
administration, so that the country is able to resume the path
of economic growth. It is in the name of these convictions
and principles that Ibracon will continue working.

Foto/photo: Credito Sergio de Paula - Thaiane de Paula

Promovendo atualização sobre as mais recentes
tendências, a 8ª Conferência Brasileira de Contabilidade
e Auditoria Independente contou com uma equipe de
palestrantes especializados para falar sobre os impactos
da disrupção tecnológica em nosso setor. O tema deverá
permear grande parte de nossas discussões futuras, bem
como as atividades educacionais e os serviços prestados
aos associados.
Inserido em um contexto global no qual cresce a
pressão por transparência, o Ibracon entende como
fundamental ampliar a visibilidade de seu trabalho e
valoriza as iniciativas de divulgação de suas atividades,
tanto na imprensa quanto em suas redes sociais. Para
o Instituto, a comunicação é uma ferramenta valiosa
no cumprimento de sua missão e para consolidar sua
presença perante o mercado e os públicos de interesse.
Isso também incide positivamente para que o Auditor
Independente seja cada vez mais reconhecido como um
profissional que tem a responsabilidade de contribuir
com a sociedade, em seus anseios por condutas éticas
no setor público e privado. Graças em muito à atuação
do Ibracon, que participa ativamente dos organismos
nacionais e internacionais de Auditoria Independente,
o Brasil está alinhado às melhores práticas internacionais
de compliance. Com o avanço no processo de adoção
das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas
ao Setor Público, as IPSAS, no futuro breve poderemos
esperar uma transparência muito maior.
Para concluir, quero destacar uma ação que
considero um marco importante do último ano.
Refiro-me à adesão do Ibracon à proposta do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para elaborar
e entregar ofício ao presidente eleito Jair Bolsonaro,
para apresentar as propostas da classe contábil
que venham a contribuir com o desenvolvimento
sustentável do País. No documento, ratificamos nosso
compromisso com o processo de desburocratização,
simplificação, transparência, controle e combate à
corrupção. Nossa intenção foi destacar a contribuição
que têm a Contabilidade e a Auditoria Independente
nesse objetivo comum a todos os brasileiros:
promover a melhoria do ambiente de negócios e
aperfeiçoamento da gestão pública, a fim de que o
país seja capaz de retomar o rumo do crescimento
econômico. É em nome destas convicções e princípios
que o Ibracon seguirá trabalhando.
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Institutional Aspects
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Posse da Diretoria Nacional/ National board taking office

O

Posse do Conselho de Administração/ Board of Directors taking office

ano de 2018 foi marcado pelo início da gestão da
atual Diretoria Nacional, liderada por Francisco
Sant’Anna, que ocupará o cargo durante o
triênio 2018-2020. Por sua vez, Eduardo Pocetti foi eleito
para cumprir mais um mandato à frente do Conselho
de Administração. Nos últimos anos, o Ibracon vem
seguindo um planejamento estratégico elaborado para
atender as demandas específicas de seus associados e
da atividade de Auditoria Independente no País. Com a
posse dos novos integrantes isso não mudou, uma vez
que a diretoria incorporou à sua práxis as bem-sucedidas
estratégias do modelo de trabalho adotado, e que vem
garantindo resultados muito positivos. A nova gestão
avança, porém, no sentido de ampliar a presença do
Ibracon junto aos públicos de interesse, assim cumprindo,
de modo cada vez mais eficiente, sua missão institucional
de valorizar a atividade de Auditoria Independente.
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018 was marked by the beginning of the term of the
current National Board, led by Francisco Sant’Anna,
who will hold the position during the triennium 2018-2020.
In turn, Eduardo Pocetti was elected to serve another term
as the head of the Board of Directors. In recent years,
Ibracon has been following strategic planning designed
to meet the specific demands of its members and the
independent audit activity in the country. With the
inauguration of the new members this has not changed,
since the board has incorporated into its praxis the
successful strategies of the adopted work model, and
which has been guaranteeing very positive results.
The new administration, however, is moving forward
to expand Ibracon’s presence among its stakeholders,
thus fulfilling its institutional mission of valuing the
Independent Audit activity in an increasingly
efficient manner.
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A cerimônia de posse dos integrantes do Conselho de
Administração, da Diretoria Nacional e da 5ª Seção Regional
(que abrange os estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul e Paraná) foi realizada em 23 de março, na
cidade de São Paulo. O evento foi prestigiado por lideranças
contábeis, autoridades políticas, empresários do setor,
associados ao Instituto e representantes da imprensa. Em
seus discursos, os presidentes empossados revelaram sua
gratidão pela confiança em escolhê-los para ocuparem
os cargos e cada um deles anunciou seus planos, em que
se destaca, em igual medida para todos, o empenho para
trabalhar em sintonia, a sinergia pelo contínuo crescimento
do Instituto e a satisfação de atuar em defesa da profissão.
No evento, também foram homenageados os expresidentes da Diretoria Nacional, Idésio Coelho, e da
5ª SR, Sergio Antonio Dias, que ocuparam os cargos
na gestão 2015-2017. Eles receberam uma placa de
agradecimento por sua contribuição com o Instituto
e com o desenvolvimento da Auditoria Independente
no Brasil. O ex-diretor de Regionais do Ibracon, Adelino
Dias Pinho, que mantém um vínculo de 35 anos com
a entidade ao longo de sua carreira, recebeu o Prêmio
Destaque Profissional, outorgado a uma personalidade
que tenha se notabilizado pela dedicação e contribuição
com o desenvolvimento da profissão contábil no Brasil.

The inauguration ceremony of the members of
Board of Directors, the National Board, and the 5th
Regional Section (covering the states of São Paulo,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul and Paraná) was held
on March 23, in the city of São Paulo. The event was
attended by accounting leaders, political authorities,
businessmen of the sector, members of the Institute and
representatives of the press. In their speeches, the elected
presidents revealed their gratitude for the confidence
in choosing them to fill the posts and each of them

NOVOS ASSOCIADOS POR
IDADE (ENTRANTES EM 2018)
NEW MEMBERS BY AGE (ENTRANTS IN 2018)

20 a 29/ 20 - 29

9

11%

30 a 39/ 30 - 39

37

44%

40 a 49/ 40 - 49

27

32%

Acima de 50/ Over 50

11

13%

Total/ Total

84

100%

NOVOS ASSOCIADOS
(ENTRANTES EM 2018)
NEW MEMBERS (ENTRANTS IN 2018)

Masculino Feminino Perfil
Male

Female

Profile

Associados

Auditores/ Auditors

38%

15%

53%

Na análise do quadro de associados do Ibracon, relativa a
2018, destaca-se a adesão de 84 novos membros, sendo,
em sua maioria auditores do gênero masculino, enquanto
que, no grupo das mulheres, este número foi de 13

Contadores/ Accountants

32%

7%

39%

Estudantes/ Students

6%

0%

6%

Governança/ Governance

2%

0%

2%

RELATÓRIO GERAL DE ASSOCIADOS 2018
GENERAL MEMBERS REPORT 2018

Regional

Auditores

Contadores

Estudantes

Licenciados

Câmara de Governança

Total

1ª SR/ 1st RB

21

28

1

0

0

57

2ª SR/

2nd RB

56

24

1

0

1

82

3ª SR/

3rd RB

104

68

10

1

2

185

4ª SR/

4th RB

105

51

1

0

0

157

5ª SR/

5th RB

549

207

10

18

8

792

6ª SR/

6th RB

84

36

7

0

0

127

9ª SR/ 9th RB

24

21

0

0

0

45

Total PF/ Total Ind.

943

435

30

19

11

1.438

Regional Branch

Auditors

Accountants
(no auditors)

Students

Chartered
Accounts

Governance Chamber

Total

Nacional/ National

115

Total Geral/ Grand Total

1.553
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novas associadas. Há também um expressivo número
de entrantes no último ano que integram a câmara de
contadores, sendo 27 homens e 6 mulheres. Em relação
à faixa etária, permanece a tendência por uma maioria
de novos associados com idade entre 30 a 39 anos, o que
equivale a 44% do total. Em seguida, vem o grupo que
tem entre 40 e 49 anos, com 32% dos entrantes.
Na avaliação do número de associados por Seções
Regionais do Ibracon, a 5ª SR continua agrupando um
maior número de integrantes: 792, o que pode ser
explicado por sua abrangência de atuação, que engloba
os estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul e Paraná. A segunda Regional com o maior número
de associados é a 3ª SR, com 185 associados dos estados
do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Em terceira posição
está a 4ª SR, com 157 associados oriundos dos estados de
Goiás, Minas Gerais e Tocantins, além do Distrito Federal.
Com um total de 1.553 associados contabilizados no
encerramento do último exercício, o Ibracon reúne um
grupo plural de pessoas, que inclui também estudantes
de Ciências Contábeis e profissionais que atuam em
governança corporativa. Com isso, é possível ao Ibracon
ter uma perspectiva multilateral e dinâmica da profissão
que representa, o que lhe garante atuar com maior
eficácia e precisão no atendimento das demandas de
seus associados e da profissão.

Tecnologia da Informação
Em 2018, a área de Tecnologia da Informação (TI)
teve sua atuação voltada às soluções de mobilidade e
modernização do Instituto.
A primeira a merecer destaque é a nova plataforma
de Ensino a Distância, que viabiliza a reestruturação do
modelo de cursos ofertados nesse formato, não apenas
ao modernizar o sistema, como também proporcionando
uma solução mais eficaz de comercialização. A segunda
foi a substituição dos tradicionais desktops por notebooks,
o que permite tornar os espaços de trabalho mais
flexíveis e colaborativos.
Outra aquisição importante foi a plataforma
em nuvem que auxilia na gestão eletrônica dos
documentos, na organização e gerenciamento dos
processos, e no controle das atividades e informações
corporativas, atendendo também ao projeto de
Integração das Regionais.
Ainda em 2018, deu-se início ao desenvolvimento
de Interface de Programação de Aplicativos (API) que
permitirá a integração e o intercâmbio entre informações
com portais de entidades parceiras.
Por fim, foi desenvolvido um sistema para
automatização de atividades operacionais, como o envio
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announced their plans, in which the commitment
to work in alignment, the synergy for the continuous
growth of the Institute and the satisfaction of acting in
defense of the profession are the highlights.
In the event, the former presidents of the National
Board, Idésio Coelho, and the 5th RS, Sergio Antonio Dias,
who held the positions in the 2015-2017 term were also
honored. They received an appreciation plaque for their
contribution to the Institute and the development of the
Independent Audit in Brazil. The former Ibracon’s Regional
Sections director, Adelino Dias Pinho, who has a 35-year
relationship with the entity throughout his career, received
the Professional Highlight Award, granted to a personality
who has been noted for his dedication and contribution to
development of the accounting profession in Brazil.

Members
In the analysis of Ibracon’s membership, related to 2018,
it is worth highlighting the inclusion of 84 new members,
most of whom are male auditors, while in the women
group, this number was 13 new members. There are also
an impressive number of entrants in the last year who
are part of the accounting chamber, being 27 men and
6 women. As to the age group, the trend continues for a
majority of new members being aged between 30 and
39 years, which is equivalent to 44% of the total. Then
comes the group that is between 40 and 49 years old,
representing 32% of the entrants.
In the evaluation of the number of members by
Ibracon’s Regional Sections, the 5th RS continues to group
a larger number of members: 792, which can be explained
by its scope of action, which encompasses the states of
São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul and Paraná.
The second Regional Section with the largest number of
members is the 3rd RS, with 185 members from the states
of Espírito Santo and Rio de Janeiro. The third position
goes to the 4th Regional Section, with 157 members from
the states of Goias, Minas Gerais and Tocantins and the
Federal District.
With a total of 1,553 members at the end of the last
year, Ibracon brings together a plural group of people,
which also includes accounting students and professionals
who work in corporate governance. With this, it is possible
for Ibracon to have a multilateral and dynamic perspective
of the profession it represents, which guarantees it to
act with greater efficiency and precision in meeting the
demands of its members and the profession.

Information Technology
In 2018, the Information Technology (IT) area was focused
on the Institute’s mobility and modernization solutions.
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de e-mails, cobrança de cursos, fomento da área restrita
do portal, entre outras tarefas de rotina.

The first to be highlighted is the new Distance
Learning platform, which makes it possible to restructure
the model of courses offered in this format, not only
by modernizing the system but also by providing a
more effective marketing solution. The second was the
replacement of traditional desktops for laptops, which
makes working spaces more flexible and collaborative.
Another important acquisition was the cloud
platform that assists in the electronic management
of documents, in the organization and management
of processes, and in the control of corporate activities
and information, also meeting the Regional Sections
Integration project.
Also in 2018 the development of Application
Programming Interface (APIs) started, allowing the
integration and exchange of information between portals
of partner entities.
Finally, a system was developed to automate
operational activities, such as sending emails, collecting
course fees, supporting the portal’s restricted area, and
other routine tasks.

Administração e Finanças
A área de Administração e Finanças contribuiu, de
maneira consistente, para o crescimento do Ibracon em
2018, disponibilizando mensalmente ao corpo diretivo,
com constante aprimoramento, os relatórios de controles
orçamentários para acompanhamento da evolução do
Instituto e tomada de decisões. Durante todo o ano, foi
possível dar continuidade às atualizações e adaptações
no sistema Enterprise Resource Planning (ERP), buscando
melhorias no processo de controle orçamentário e,
também, com a finalidade de atender as obrigações
como e-Social e EFD-reinf.
Também foi dada continuidade ao projeto de
integração da área administrativa e financeira das
Seções Regionais com o órgão nacional, o que objetiva
proporcionar a melhoria dos serviços prestados aos
associados.

Gestão de Pessoas
Administration and Finance

O Ibracon adota, há anos, uma política interna de gestão
de pessoas que busca proporcionar aos colaboradores
um ambiente de trabalho adequado e capaz de
atender às perspectivas de carreira e desenvolvimento
profissional de cada indivíduo, sem deixar de fomentar o
valor do trabalho em equipe. Para que esta premissa seja
factível, ao selecionar novos integrantes para os setores
administrativos, o Instituto avalia suas competências
e habilidades, mas mantém em foco, como principal
diretriz, sua capacidade de atender ao perfil profissional
que mantenha sinergia com a missão institucional

The Administration and Finance area contributed
consistently to Ibracon’s growth in 2018, providing monthly
budget control reports, with constant improvements,
for the governing body to monitor the evolution of the
Institute and decision-making. Throughout the year, it
was possible to continue the updates and adaptations
in the Enterprise Resource Planning (ERP) system, seeking
improvements in the budget control process and also to
meet obligations such as e-Social and EFD-reinf.

PERFIL DAS EQUIPES
TEAMS’ PROFILE

Idade/Age

Gênero/Gender
70

80
70
60

60

(74%)

50

40

40

30

30

20

20

(58%)

50

(26%)

10

(15%)

(15%)

(12%)

Entre 40-50
anos/

Acima de 50
anos/

0

10
0
Mulheres/Women

Homens/Men

Entre 20-30
anos/
20-30

Entre 30-40
anos/
30-40

40-50

Over 50
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do Ibracon. Desta maneira, é possível não apenas
contar com um quadro de colaboradores que atende
plenamente às exigências de seus respectivos cargos,
como preserva-se a ética e a transparência nas relações
de trabalho. Uma positiva troca de produtividade,
valorização e reconhecimento por desempenho.

Desenvolvimento de Colaboradores
Todos os colaboradores da área administrativa do
Ibracon concluíram – ou estão cursando – graduação
em nível superior, em suas respectivas áreas de atuação
profissional. Mais da metade do quadro de funcionários
está cursando ou já conquistou ao menos uma
certificação em programas de pós-graduação, lato
ou strictu senso. O Ibracon estimula, incentiva e
promove, sempre que cabível, a participação de seus
colaboradores em cursos e treinamentos de
atualização profissional.

Benefícios
A estrutura de trabalho das áreas administrativas do
Ibracon atende ao padrões de Segurança do Trabalho
definidos internacionalmente, em particular, no que se
refere às normas de ergonomia e manutenção de um
ambiente salutar de trabalho, incluindo a realização de
cursos e treinamentos sobre prevenção de acidentes.
Valorizados e reconhecidos por seus méritos profissionais,
os colaboradores têm remuneração de acordo com a
média de mercado. Adicionalmente, caso façam esta
opção, podem receber auxílios complementares, como
seguro de vida e de acidentes pessoais e plano de saúde
extensível aos familiares. Para as gestantes, além do prazo
legal de licença-maternidade, é oferecido um reembolso
creche por 12 meses (a contar do retorno ao trabalho).
Para todos os colaboradores, o Instituto concede auxílio
transporte e abono refeição (para jornada superior
a seis horas diárias). As confraternizações em datas
comemorativas, como celebrações de aniversários, são
estimuladas como forma de fortalecer o relacionamento
interpessoal. No dia de seu aniversário, os profissionais
têm direito ao day off, de modo que possam celebrar a
data com seus familiares.

Em defesa da profissão
Em dezembro de 2018, o Ibracon se uniu ao Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) para uma iniciativa
em defesa dos profissionais que representam. As duas
entidades enviaram ofício ao presidente eleito, Jair
Bolsonaro, para externar apoio ao novo governo e,
também, apresentar as propostas da classe contábil para
o desenvolvimento do País.
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The project of integration of the Regional Sections’
administrative and finance areas with the National Body
also continued, aiming to provide an improvement of the
services rendered to members.

People Management
Ibracon has for years adopted an internal people
management policy that seeks to provide employees
with an adequate work environment capable of meeting
each individual’s career and professional development
prospects while at the same time fostering the value of
teamwork. In order to make this premise feasible, when
selecting new members for the administrative areas,
the Institute evaluates their competencies and abilities,
but keeps in focus, as its main guideline, their ability to
meet the professional profile that maintains synergy with
Ibracon’s institutional mission. In this way, it is possible not
only to have a staff that fully meets the requirements of
their respective positions, but also to preserve ethics and
transparency in work relations. A positive exchange of
productivity, valuation and performance recognition.

Employee Development
All the employees of Ibracon’s administrative area have
concluded - or are attending - higher level graduation, in
their respective areas of professional activity. More than
half of the staff is currently attending or has completed at
least one post-graduate certification degree or Master’s
or Doctorate degree. Ibracon stimulates, encourages and
promotes, whenever appropriate, the participation of its
employees in professional refresher courses and training.

Benefits
The work structure of Ibracon’s administrative areas
complies with internationally defined standards of
Occupational Safety, in particular with regard to the
standards of ergonomics and maintenance of a healthy
working environment, including courses and training
on accident prevention. Valued and recognized for
their professional merits, employees are compensated
according to the market average. Moreover, if they choose
this option, they can receive supplementary benefits, such
as life and personal accident insurance and a health plan
extendable to their families. For pregnant women, in
addition to the legal term of maternity leave, a daycare
reimbursement is offered for 12 months (counting from
the return to work). For all employees, the Institute grants
transportation and meal allowance (for a shift over six
hours a day). Celebrations on commemorative dates,
such as birthday celebrations, are encouraged as a way to
strengthen interpersonal relationships. On their birthday,
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No documento, as entidades ratificam o compromisso
em apoio ao processo de desburocratização, simplificação,
transparência, controle e combate à corrupção. Reafirmam,
ainda, a intenção em auxiliar na aprovação de projetos de
lei que propiciem o desenvolvimento econômico e social,
tais como, a redução e simplificação da carga tributária
brasileira; o fortalecimento da Contabilidade Aplicada
ao Setor Público e Privado; e a valorização da carreira de
contador do setor público.
Além de listarem as atividades que vêm
desenvolvendo em parceria com diferentes organismos
do setor público, as entidades informaram que o
CFC está propondo uma atualização da sua Lei de
Regência – Decreto-Lei n.º 9.295/1946), contemplando,
especialmente, a adequação à norma ética internacional
de contabilidade (Noclar). Por fim, o documento
encaminhado ao Presidente deixa expresso que o
objetivo maior é promover ações em parceria com os
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, a fim de
contribuir com a construção de uma sociedade mais
íntegra e ética, no desenvolvimento de atividades cujo
protagonismo do profissional da Contabilidade colabore
com o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro,
fomentando a confiança, a transparência, o controle
social e o desenvolvimento econômico do Brasil.
Também em sintonia com a manifestação das
entidade contábeis, o Ibracon assinou juntamente com
as entidades contábeis congraçadas do estado de São
Paulo, em 12 de dezembro, nota de repúdio ao Projeto
de Lei nº 10.044/2018, em tramitação no Congresso,
que prevê que os atos constitutivos necessários ao
funcionamento das pessoas jurídicas sejam formalizados
por escritura pública lavrada no Tabelião de Notas.
O documento alerta para o fato de o referido PL estar
“na contramão dos esforços do governo para acelerar
o processo de abertura, alteração e encerramento
de empresas”, especialmente por aumentar os custos
e criar novas etapas nos procedimentos de registro
das empresas. Por outra via, o Projeto não atende à
justificativa de seu autor, que o defende como medida
para combater a corrupção e a lavagem de dinheiro.
O trabalho em defesa da profissão, que o Ibracon
empreende como uma de suas principais bandeiras,
alcançou nova conquista também em dezembro,
quando a Superintendência de Seguros Privados (Susep)
levou em conta pleito apresentado pelo Instituto ao
definir as novas regras para o setor, aprovadas na
reunião do Conselho Nacional de Seguros Privados
(CNSP) e apresentadas por meio da Resolução CNSP
368/2018. Deste modo, de acordo com o documento, e
em consideração ao pleito apresentado pelo Ibracon,

the professionals are entitled to a day off, so they can
celebrate with their families.

In defense of the profession
In December 2018, Ibracon joined the Federal
Accounting Council (CFC) for an initiative in defense of
the professionals they represent. The two entities sent
an official letter to the president-elect, Jair Bolsonaro,
to express support for the new government and to
present the proposals of the accounting class for the
country’s development.
In the document, the entities reaffirm the
commitment to support the process of debureaucratization, simplification, transparency, control
and fight against corruption. They also reaffirm their
intention to assist in the approval of bills that foster
economic and social development, such as the reduction
and simplification of the Brazilian tax burden; the
strengthening of Public and Private Sector Accounting;
and the valuation of the public sector accountant career.
In addition to listing the activities they have been
developing in partnership with different public sector
entities, the entities have informed that CFC is proposing
an update of its Regency Law - Decree-Law Nr. 9,295 /
1946), contemplating the adequacy to the international
accounting ethics standard (Noclar). Finally, the document
sent to the President expresses that the main objective
is to promote actions in partnership with the Executive,
Legislative and Judicial Branches, in order to contribute
to the construction of a more upright and ethical society,
in the development of activities in which the role of the
accounting professional collaborates with the fight
against corruption and money laundering, fostering
Brazil’s confidence, transparency, social control and
economic development.
Also in line with the manifestation of the accounting
entities, Ibracon signed, together with consecrated
accounting entities of the state of São Paulo, on
December 12, a note of repudiation to the Bill 10,044 /
2018, in process in Congress, which provides that the
constitutive acts necessary for the operation of legal
entities be formalized by a public deed drawn up at
the Notary Office. The document warns that the Bill is
“against the government’s efforts to speed up the process
of opening, changing and closing companies” especially
by raising costs and creating new steps in company
registration procedures. Also, the Bill does not meet the
justification of its author, who defends it as a measure to
combat corruption and money laundering.
The work in defense of the profession, which
Ibracon undertakes as one of its main banners,
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a Susep passou a considerar o rodízio dos membros
responsáveis pela auditoria em substituição ao rodízio
das firmas de auditoria.

reached a new achievement also in December, when
the Superintendence of Private Insurance (SUSEP) took
into account the request presented by the Institute for
defining the new rules for the sector, approved at the
meeting of the National Council of Private Insurance
(CNSP) and presented through CNSP Resolution 368/2018.
Thus, according to the document, and in view of the
request presented by Ibracon, Susep started to consider
the rotation of the members responsible for the audit in
place of rotation of audit firms.

FAPMP
Uma das grandes novidades voltadas ao segmento de
Firmas de Auditoria de Pequeno e Médio Portes (FAPMP)
ocorreu em 31 agosto, com a realização de um evento
específico para este segmento de mercado. Em parceria
com o Conselho Regional de Contabilidade do Estado
de São Paulo (CRCSP), o Ibracon promoveu o 1º Fórum
de Pequenas e Médias Firmas de Auditoria, que reuniu
especialistas para debaterem os principais desafios, as
oportunidades e o mercado de trabalho no âmbito destas
firmas. Com transmissão ao vivo pela internet, o evento
inédito foi segmentado em três painéis, que abordaram os
seguintes temas: “Principais desafios para as Pequenas e
Médias Firmas e o que fazer para superá-los”, “Identificação
de oportunidades de aumento do mercado de serviços e
o que fazer para alcançá-las” e “O que acreditamos que as
entidades podem fazer pelas FAPMP”.

FAPMP
One of the great innovations in the Small and Mediumsized Audit Firms (FAPMP) segment occurred on August
31, with a specific event for this market segment. In
partnership with the Regional Accounting Council of
the State of São Paulo (CRCSP), Ibracon promoted the
1st Small and Medium-sized Audit Firms Forum, which
brought together experts to discuss the main challenges,
opportunities and labor market within these firms. With
live webcast, the unprecedented event was segmented into
three panels, which addressed the following topics: “Main
SMEs’ challenges and what to do to overcome them”,
“Identification of opportunities to increase the service
market and what to do to achieve them” and “What we
believe entities can do for FAPMP”.

8ª Conferência Brasileira de Contabilidade
e Auditoria Independente
Realizada em 11 e 12 de junho de 2018, em São Paulo, a
8ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria
Independente do Ibracon reuniu nomes de destaque no
universo da auditoria e da contabilidade do Brasil e do
exterior, propiciando um interessante intercâmbio entre
profissionais e entidades nacionais e internacionais.
Além do presidente do Ibracon, Francisco Sant’Anna,
o evento foi aberto pelo presidente do CFC, Zulmir

Foto/photo: Sergio de Paula/Thaiane de Paula

8Th Brazilian Accounting and
Independent AuditConference

Membros da Rutgers University durante a 8ª Conferência/ Members of Rutgers

University during the 8th Conference
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Held on June 11 and 12, 2018, in São Paulo, Ibracon’s 8th
Brazilian Accounting and Independent Audit Conference
gathered distinguished names in the auditing and
accounting universe of Brazil and abroad, providing
an interesting interchange between professionals and
national and international entities.
Besides the president of Ibracon, Francisco Sant’Anna,
the event was opened by CFC president Zulmir Breda,
who highlighted the important role of the auditor
in the political-economic moment that the country
is going through. The opening ceremony also had
the pronouncement of the president of the Brazilian
Securities and Exchange Commission (CVM), Marcelo
Barbosa. He underscored the good relationship that the
body maintains with Ibracon and recalled that auditors
have a preponderant role in creating a good business
environment.
The program had lecturers from the Continuous
Auditing and Reporting Laboratory (CarLab) team from
Rutgers University, USA. The experts addressed topics such
as the future prospects of the Independent Audit activity;
the impact of cyber risk on the corporate world; the
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Participantes da 8ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente do Ibracon/ Participants of the 8th Brazilian Accounting and of and

Independent Audit Conference of Ibracon

PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA
BRASILEIRA DE CONTABILIDADE
E AUDITORIA INDEPENDENTE
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Thaiane de Paula

ATTENDEES OF THE BRAZILIAN ACCOUNTING AND
INDEPENDENT AUDITING CONFERENCE

800
700

807

600

755

500
400

811

639
538

300

Os presidentes do CFC, do Ibracon e da CVM na abertura do evento/ The presidents

200

of CFC, Ibracon and CVM at the opening of the event

100

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS);
financial audit and transparency; and the practical
experiences of the application of new technologies in the
independent audit.
The group was composed by professor Miklos
Vasarhelyi, whose main fields of research are continuous
auditing and control, business and e-commerce agents
and consulting on accounting matters for governments
and large companies in the US, Europe and Brazil.
Ibracon’s Brazilian Accounting and Independent Audit
Conference is accredited in the Continuing Professional
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Breda, que destacou o importante papel do auditor no
momento político-econômico que o País atravessa. A
solenidade de abertura teve, ainda, o pronunciamento
do presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
Marcelo Barbosa. Ele ressaltou o bom relacionamento
que o órgão mantém com o Ibracon e lembrou que os
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auditores têm papel preponderante na criação de um
bom ambiente de negócios.
A programação contou com palestras da equipe
do Laboratório de Auditoria Contínua (CarLab) da
Rutgers University, dos Estados Unidos. Os especialistas
abordaram temas como as perspectivas futuras da
atividade de Auditoria Independente; o impacto dos
riscos cibernéticos no mundo corporativo; as Normas
Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público (IPSAS); auditoria financeira e transparência; e as
experiências práticas da aplicação de novas tecnologias
na auditoria independente.
O grupo foi integrado pelo professor Miklos
Vasarhelyi, cujos principais campos de pesquisa são
a auditoria e controle contínuo, agentes de negócios
e comércio eletrônico e consultoria sobre assuntos
contábeis para governos e grandes companhias nos EUA,
na Europa e no Brasil.
A Conferência Brasileira de Contabilidade e
Auditoria Independente do Ibracon é credenciada nos
Programas de Educação Profissional Continuada (PEPC)
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e, também,
nos Programas de Educação Continuada (PEC) do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e da
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento
do Mercado de Capitais (Apimec). O evento contou com
o patrocínio do CFC, Assurance Traduções Contábeis,
Datev, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e
das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações
e Pesquisas no Estado de São Paul (Sescon-SP) e Trevisan
Escola de Negócios.

Vencedores do Prêmio Transparência 2017
O estudante Marlon Freire Ramos, com o trabalho “Análise
dos apontamentos do PCAOB nos relatórios de Inspeção
das Firmas de Auditoria Brasileiras”, de sua autoria, sob a
orientação do professor Gilberto Galinkin, pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), foi
eleito o vencedor da 7ª edição do Prêmio Transparência
Universitário. A PUC-Minas também recebeu como
prêmio cinco licenças do E-book: Normas IFRS Ed. 2017.
Vencedora pela terceira vez do concurso cultural, a
universidade também é merecedora de reconhecimento
por seus esforços em difundir conhecimento em
prol do desenvolvimento da atividade de Auditoria
Independente no País. Na categoria “Jornalismo”, da
7ª edição do Prêmio Transparência, a vencedora foi a
jornalista Roberta Mello, com a reportagem “Nova norma
permite ao contador informar irregularidades”, publicada
no Jornal do Comércio do RS – edição nº 36, em
maio de 2017.
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Education (PEPC) Programs of the Federal Accounting
Council (CFC) and also in the Continuing Education
Programs (PEC) of the Brazilian Institute of Corporate
Governance (IBGC) and the Association of Capital Market
Analysts and Investment Professionals (Apimec). The event
was sponsored by CFC, Assurance Traduções Contábeis,
Datev, Association of Accounting Service and Advisory,
Expert Witness Investigation, Information and Research
Firms of the State of São Paulo (Sescon-SP), and Trevisan
Business School.

Transparency Award 2017 Winners
The student Marlon Freire Ramos, with the project
“Analysis of PCAOB notes in the Inspection reports of
Brazilian Audit Firms”, authored by him, under the
guidance of professor Gilberto Galinkin, for the Pontifical
Catholic University of Minas Gerais (PUC- Minas), was
elected the winner for the 7th edition of the University
Transparency Award. PUC-Minas also received as a
prize five licenses of the E-book: IFRS Standards Ed. 2017.
Winning in the cultural contest for the third time, the
university is also worthy of recognition for its efforts
in disseminating knowledge for the development
of the Independent Audit activity in the country. In
the “Journalism” category of the 7th edition of the
Transparency Award, the winner was journalist Roberta
Mello, with the article “New standard allows accountant
to report irregularities”, published in Jornal do Comércio
do RS - edition Nr. 36, in May 2017.
Publicly announced during the 8th Brazilian
Accounting and Independent Audit Conference, in June
2018, the winners, as well as PUC-Minas’ mentoring
teacher, won a five-day technical-cultural trip to London,
held from October 1 to 5, 2018.
In addition to attending three events promoted by
IFRS Foundation in the UK capital - the World Standardsetters Meeting (WSS); the International Forum of
Accounting Standard Setters (IFASS); and the Accounting
Standards Advisory Forum (ASAF) - the winners visited the
headquarters of IASB/IFRS Foundation, where they met
with members of the board and were able to share their
experiences, comment on the winning projects, and get
to know the ongoing challenges and projects. Closing
the schedule, the group was received by scholars of the
Cambridge Center for Financial Reporting & Accounting
and participated in a cultural tour through the campus of
the University of Cambridge.
Eduardo Pocetti, Chairman of the Board of Directors
of Ibracon; Francisco Sant’Anna, president of the National
Board, among other members of the Institute also
attended these events.

Anunciados publicamente durante a 8ª Conferência
Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente, em
junho de 2018, os vencedores, assim como o professor
orientador da PUC-Minas, ganharam uma viagem
técnico-cultural de cinco dias a Londres, realizada no
período de 1º a 5 de outubro de 2018.
Além de participarem de três eventos promovidos
pela IFRS Foundation na capital do Reino Unido o World Standard-setters Meeting (WSS); o International
Forum of Accounting Standard Setters (IFASS); e o
Accounting Standards Advisory Forum (ASAF) –, os
vencedores visitaram a sede do IASB/IFRS Foundation,
onde reuniram-se com membros da direção e puderam
compartilhar as suas experiências, comentar sobre os
trabalhos vencedores e, ainda, conhecer os desafios e
projetos em andamento. Encerrando a programação,
o grupo foi recebido por acadêmicos do Cambridge
Center para Relatórios Financeiros & Contabilidade e
fizeram um tour cultural pelo campus da Universidade de
Cambridge.
Destes eventos técnicos também participaram
Eduardo Pocetti, presidente do Conselho de
Administração do Ibracon; Francisco Sant’Anna,
presidente da Diretoria Nacional, entre outros membros
do Instituto.

8º Prêmio Transparência Ibracon
Em 13 de agosto, o Ibracon lançou oficialmente a 8ª
edição do Prêmio Transparência Universitário e do Prêmio
Transparência de Jornalismo, que reconhecem o melhor
trabalho acadêmico/artigo científico e, também, a melhor
reportagem envolvendo auditoria independente e/ou
serviços correlatos. Como premiação, o aluno vencedor,
acompanhado de seu professor orientador, assim
como o jornalista vencedor, farão uma viagem técnicocultural a Londres, Inglaterra. A biblioteca da instituição
de ensino vencedora recebe, ainda, cinco licenças da
versão mais atual do e-Book: Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (IFRS), como forma de incentivo
ao aprimoramento do ensino, conforme descrito no
regulamento do concurso cultural. Tradicionalmente, os
ganhadores são anunciados no primeiro trimestre do ano
subsequente ao lançamento da edição.
Realizado desde 2011, pelo Ibracon, com o apoio
do International Accounting Standards Board (IASB), o
Prêmio Transparência de Jornalismo tem o objetivo de
reconhecer a contribuição da imprensa no processo
de valorização e fortalecimento da Contabilidade
e da Auditoria Independente, em benefício da
sociedade. O Prêmio Transparência Universitário presta
reconhecimento aos alunos de cursos superiores em
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Vencedores do 7º Prêmio Transparência/ Winners of the 7th Transparency Award

8Th Ibracon Transparency Award
On August 13, Ibracon officially launched the 8th edition
of the University Transparency Award and the Journalism
Transparency Award, which recognize the best academic
work/scientific article and also the best article involving
independent audit and/or related services. As an award,
the winning student, accompanied by his/her mentoring
professor, as well as the winning journalist, will take a
technical-cultural trip to London, England. The library
of the winning educational institution also receives
five licenses of the most current version of the e-Book:
International Financial Reporting Standards (IFRS), as a
form of incentive to improve teaching, as described in
the regulation of the cultural contest. Traditionally, the
winners are announced in the first quarter of the year
following the release of the issue.
Held since 2011, by Ibracon, with the support of the
International Accounting Standards Board (IASB), the
Journalism Transparency Award aims to recognize the
contribution of the press in the process of valuing and
strengthening Accounting and Independent Audit, to
the benefit of society. The University Transparency Award
recognizes students of higher courses in Accounting
Sciences who, through their academic work, excel
at approaching issues related to Accounting and
Independent Audit.

Launch of the 26th Convecon
Ibracon marked its presence at the launch of the 26th
edition of the Convention of Accounting Professionals of
the State of São Paulo (Convecon), held by the Regional
Accounting Council of the State of São Paulo (CRCSP), on
October 8, in the city of São Paulo. Held every two years,
Convecon is the state’s largest Accounting event and is
scheduled for November 4-6, 2019, at Expo Center Norte,
Pavilhão Azul, in São Paulo. The program will receive a
contribution from Summit Contabil, a one-day meeting
for professionals, businessmen and students of accounting
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Ciências Contábeis que, por meio de seus trabalhos
acadêmicos, se destacam na abordagem de temas
relacionados à Contabilidade e Auditoria Independente.

that has been held in several cities of the Metropolitan
Region and country side of the State of São Paulo during
the period from December 2018 to June 2019.

Lançamento da 26ª Convecon

8th Accounting and Audit Meeting

O Ibracon marcou sua presença no lançamento da 26ª
edição da Convenção dos Profissionais da Contabilidade
do Estado de São Paulo (Convecon), realizada pelo
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São
Paulo (CRCSP), em 8 de outubro, na capital paulista.
Realizada a cada dois anos, a Convecon é o maior
evento da Contabilidade do Estado e está programada
para 4 a 6 de novembro de 2019, no Expo Center Norte,
Pavilhão Azul, em São Paulo. A programação do evento
receberá a contribuição do Summit Contábil, encontro
de um dia para profissionais, empresários e estudantes
de contabilidade que vem sendo realizados em diversas
cidades da Região Metropolitana e interior do estado
de São Paulo, durante o período de dezembro de 2018 e
junho de 2019.

Held in the city of São Paulo, on September 12, by Ibracon
and the Brazilian Association of Public Companies
(Abrasca), the 8th Accounting and Audit Meeting for
Public Companies and Large Corporations brought a
series of panels and lectures conducted by professionals
with recognized experience in the topic of the event.
The goal of the meeting is to add knowledge to
professionals, in addition to providing the networking and
participation in the discussion of relevant debates such
as the consolidation of accounting information for large
companies.
Francisco Sant’Anna, president of Ibracon,
participated in the official opening of the event, which
was attended by several members of Ibracon to discuss
the panels “Reduction of cost of compliance with
CVM standards” and “Best practices in the process of
preparation in the adoption of a new standard”.

8º Encontro de Contabilidade e Auditoria

Agreement with Glenif
On June 13, a meeting at Ibracon headquarters gathered
the Board of Directors of the Group of Latin American
Accounting Standard Setters (Glenif) and the CFC
board. On the occasion, the president of Glenif, as well
as Ibracon’s Board of Directors, Eduardo Pocetti, and
CFC president Zulmir Breda signed an agreement of
institutional cooperation between the two entities. The
agreement is intended to support Glenif in any Latin
American accountant integration activity and to seek
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Realizado na cidade de São Paulo, em 12 de setembro,
pelo Ibracon e pela Associação Brasileira de Companhias
Abertas (Abrasca), o 8º Encontro de Contabilidade e
Auditoria para as Companhias Abertas e Sociedades
de Grande Porte trouxe uma programação de painéis e
palestras conduzidos por profissionais de reconhecida
experiência na temática do evento. O encontro tem por
objetivo agregar conhecimento aos profissionais, além de
proporcionar o networking e a participação na discussão
de debates importantes, tais como a consolidação das
informações contábeis para sociedades de grande porte.

Francisco Sant’Anna, Marcelo Barbosa, Alfried Plöger e Wellington do Carmo Cruz / Francisco Sant’Anna, Marcelo Barbosa,
Alfried Plöger and Wellington do Carmo Cruz

20

IBRACON RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

Francisco Sant’Anna, presidente do Ibracon
participou da abertura oficial do evento, que contou com
a participação de diversos membros do Ibracon para
tratar dos painéis “Redução do custo de observância das
normas da CVM” e “Melhores práticas no processo de
preparação na adoção de uma nova norma”.

Convênio com o Glenif
Em 13 de junho, uma reunião na sede do Ibracon reuniu
o Diretório do Grupo Latinoamericano de Emisores
de Normas de Información Financiera (Glenif) e a
presidência do CFC. Na ocasião, o presidente do Glenif,
e também do Conselho de Administração do Ibracon,
Eduardo Pocetti, e o presidente do CFC, Zulmir Breda,
assinaram convênio de cooperação institucional entre
as duas entidades. O acordo tem como objeto apoiar
o Glenif em qualquer atividade de integração dos
contadores latino-americanos e de busca de apoio
para o desenvolvimento profissional, especialmente na
promoção, adoção e aplicação constante das normas
emitidas pelo IASB na região.

support for professional development, especially in the
promotion, adoption and continued application of IASB
standards in the region.

IFRS Standards 2018 E-book
At the beginning of December 2018, Ibracon began selling
the E-book International Financial Reporting Standards
(IFRS) - Edition 2018 in its online store. Translated by
Ibracon, the only entity authorized by IFRS Foundation in
Brazil, the work is composed of three parts (A, B and C),
which contains the official pronouncements issued on
January 1, 2018.

E-book Normas IFRS 2018
No início de dezembro de 2018, o Ibracon deu início à
comercialização do E-book Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (IFRS) – Edição 2018 em sua loja virtual.
Traduzido pelo Ibracon, a única entidade autorizada pela
IFRS Foundation, no Brasil, a obra é composta por três
partes (A, B e C), que contém os pronunciamentos oficiais
emitidos em 1º de janeiro de 2018.

Pesquisa Ibracon

Ibracon Research

Lançada em outubro do ano anterior, a pesquisa “Ibracon:
perfil, demandas e oportunidades” teve seus resultados
apresentados em junho de 2018. O levantamento foi
realizado com associados pessoas físicas e jurídicas
e firmas de auditoria não associadas registradas na
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo conduzido
pela empresa Quorum Brasil – Informação & Estratégia.
Entre os principais resultados, a pesquisa revelou
que 55% das firmas respondentes associadas à entidade
faturam até 3,6 milhões de reais por ano. Dentre as não
associadas, esse patamar de ganhos abrangeu 43% das
entrevistadas. Sobre o número de funcionários, 60%
das firmas associadas entrevistadas têm, no máximo,
15 colaboradores. O percentual chega a 72% quando
consideramos as firmas não associadas.
De acordo com o levantamento, a atração de
novos clientes é o principal desafio enfrentado
tanto pelas firmas associadas entrevistadas quanto
pelas não associadas. Na sequência aparecem como

Launched in October of last year, the “Ibracon: profile,
demands and opportunities” survey had its results
presented in June 2018. The survey was conducted with
individual and legal entity members and non-member
audit firms registered with the Brazilian Securities and
Exchange Commission (CVM), and was conducted by
Quorum Brasil – Informação & Estratégia.
Among the main results, the survey revealed that 55%
of the respondent member firms have a revenue of up to 3.6
million reais per year. Among non-member firms, this level
of revenue covered 43% of the interviewees. Regarding the
number of employees, 60% of the member firms interviewed
have a maximum of 15 employees. The percentage reaches
72% when we consider the non-member firms.
According to the survey, the attraction of new clients
is the main challenge faced by both the member and
non-member firms interviewed. After that, technological
development and pressure for fee reductions appear as
challenges for member firms. It is important to note that,
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PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS PELAS FIRMAS RESPONDENTES
MAIN CHALLENGES FACED BY FIRMS INTERVIEWED

FIRMAS ASSOCIADAS (%)

FIRMAS NÃO ASSOCIADAS (%)

Atrair novos clientes

Atrair novos clientes

25

Attract new customers

Technological development

13

Adequar-se aos novos Regulamentos e Normas

Vivenciar pressão para redução de taxas
Experience pressure to reduce fees

13

Vivenciar pressão para redução de taxas
Experience pressure to reduce fees

13

Increased costs

10

Differentiate from competitors

10

Aumento dos custos
Increased costs

11

Comply with the new Regulations and Standards

10

Diferenciar-se dos concorrentes

Diferenciar-se dos concorrentes

Desenvolvimento tecnológico

9

Differentiate from competitors

Planejar o crescimento organizacional

21

Comply with the new Regulations and Standards

Aumento dos custos

Adequar-se aos novos Regulamentos e Normas

9

Technological development

5

Gerenciar fluxo de caixa e atrasos de pagamento

Manage cash flow and payment delays

4

Planejar o crescimento organizacional

Plan for organizational growth

2

Manage internal problems (STAFF)

4

Reter base de clientes

Retain customer base

2

3

Gerir problemas internos (STAFF)
Manage internal problems (STAFF)

1

Atender contas internacionais
Attending international accounts

1

Plan for organizational growth

Gerenciar fluxo de caixa e atrasos de pagamento
Gerir problemas internos (STAFF)
Reter base de clientes

Retain customer base

Atender contas internacionais
Attending international accounts

1

desafios para as firmas associadas o desenvolvimento
tecnológico e a pressão para redução de taxas.
Importante ressaltar que, para as firmas não
associadas, a adequação aos novos regulamentos
e normas aparece como segundo principal desafio,
divergindo das firmas associadas, que contam com
amplo suporte de materiais técnicos do Ibracon.
A pesquisa também indica que há um substantivo
investimento em tecnologia e na capacitação dos
profissionais entre as firmas entrevistadas. Em média,
as firmas associadas investem 8% do seu faturamento
em tecnologia, percentual que corresponde a
6% para as não associadas. No que se refere aos
investimentos em capacitação de pessoas, a média é
de 9% e 6% do faturamento, respectivamente, para
associadas e não associadas. Em relação às despesas
com pessoal, 84% das firmas associadas destinam
mais de 31% de seu faturamento a esta finalidade
(o que incluiu salários, encargos sociais e fiscais e
benefícios). Este mesmo percentual foi apontado por
50% das não associadas. Os resultados permitiram
conhecer melhor o perfil do setor, suas perspectivas
e as dificuldades. Dessa forma, o Ibracon pode
trabalhar de modo mais eficaz no crescimento e
valorização da profissão.
O levantamento também trouxe informações
à respeito do que os associados pensam sobre o
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26

Attract new customers

Desenvolvimento tecnológico

6

Manage cash flow and payment delays

for non-member firms, the adequacy to new regulations
and standards appears as the second main challenge,
diverging from the member firms, which rely on broad
support of Ibracon’s technical materials.
The survey also indicates that there is a substantial
investment in technology and in training of
professionals among the firms interviewed. On average,
member firms invest 8% of their revenues in technology,
a percentage that corresponds to 6% for non-members.
With regard to investments in personnel training, the
average is 9% and 6% of the revenue, respectively,
for member and non-member firms. In relation to
personnel expenses, 84% of member companies
allocate more than 31% of their revenue to this purpose
(which included salaries, social and tax charges and
benefits). This same percentage was pointed out by 50%
of non-members. The results allowed to know better
the sector’s profile, its perspectives and the difficulties.
In this way, Ibracon can work more effectively in the
growth and valuation of the profession.
The survey also provided information about what
members think about Ibracon. When they answered
the question “why are you a member?”, they pointed as
main reasons access to technical information and news
of the area, as well as courses with subsidized amounts.
Moreover, being a member of the Institute, according
to respondents, is a further guarantee of credibility with
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Ibracon. Ao responderem a pergunta “por que é
associado?”, eles indicaram como principais motivos
o acesso a informações técnicas e novidades da área,
bem como aos cursos com valores subsidiados. Além
disso, ser associado ao Instituto, de acordo com os
respondentes, é uma garantia a mais de credibilidade
junto aos clientes e de oportunidades de ampliar o
relacionamento profissional.
Nada menos que 95% das pessoas consultadas
afirmaram estar satisfeitas com o atendimento prestado
pelo Ibracon, sendo que mais da metade declararam
ter suas expectativas plenamente atendidas. Para 92%
dos associados, o Instituto está cumprindo com sucesso
sua missão de defender os interesses da atividade de
auditoria independente.

Estudos e Publicações
Em 29 de julho, o Ibracon deu início à
comercialização do e-book “Manual para Trabalhos
de Auditoria de Menor Complexidade”, dirigido para
o público em geral. A obra, inicialmente disponível
apenas para os associados ao Ibracon, é composta
por cinco módulos e tem o objetivo de proporcionar
um guia prático das atividades, procedimentos,
controles e comunicações necessários durante
um trabalho de auditoria, assim como para
implementação de um sistema de controle de
qualidade. A publicação foi desenvolvida pelo
Ibracon, sob a coordenação do Grupo de Trabalho
(GT) Firmas de Auditoria de Pequeno e Médio
Portes (FAPMP) do Instituto, em consonância com
as normas internacionais e brasileiras de auditoria
atualmente vigentes.
Depois de ser apresentada, com exclusividade,
durante a 8ª Conferência Brasileira de Contabilidade
e Auditoria Independente do Ibracon, em junho, a
segunda edição do estudo sobre os Principais Assuntos
de Auditoria (PAAs) contemplados no Novo Relatório
do Auditor, foi colocada à disposição dos associados. A
publicação foi emitida sobre as demonstrações contábeis
com exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Foram
analisados os conteúdos de 564 companhias abertas,
incluindo mais de 100 das maiores empresas listadas na
bolsa. O trabalho identificou, dentre outras observações,
que os auditores levantaram para esse universo de
empresas nada menos que 1.404 PAAs e uma média de
2,49 PAAs por empresa.

Parcerias e patrocínios
Em junho, o Ibracon patrocinou a segunda temporada
do Hack in Sampa, a maratona de desenvolvimento de

clients and opportunities to broaden the professional
relationship.
No less than 95% of the people consulted said they
were satisfied with the service provided by Ibracon, and
more than half stated that their expectations were fully
met. For 92% of the members, the Institute is successfully
fulfilling its mission of defending the interests of the
independent audit activity.

Studies and Publications
On July 29, Ibracon initiated the sale of the e-book
“Handbook of Smaller Complexity Audit Work”, aimed
at the general public. The work, initially available only to
members of Ibracon, is composed of five modules and
is intended to provide a practical guide to the activities,
procedures, controls and communications required during
an audit work, as well as for the implementation of a
quality control system. The publication was developed by
Ibracon, under the coordination of the Institute’s Small
and Medium-sized Audit Firms Working Group (WG), in
accordance with the international and Brazilian auditing
standards currently in force.
After being presented, exclusively, during Ibracon’s 8th
Brazilian Accounting and Independent Audit Conference
in June, the second edition of the study on Key Audit
Matters (KAMs) contemplated in the New Auditor’s Report,
was made available to the members. The publication
was issued about the financial statements for the year
ended December 31, 2017. The contents of 564 publicly-held
companies were analyzed, including more than 100 of the
largest listed companies. The work identified, among other
observations, that auditors have raised to this universe of
companies no less than 1,404 KAMs and an average of 2.49
KAMs per company.

Partnerships and sponsorships
In June, Ibracon sponsored the second season of Hack
in Sampa, the anti-corruption systems development
marathon, held at the São Paulo City Council (CMSP).
The objective of the event is to encourage the creation
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Foto/photo: CMSP

sistemas de combate à corrupção, realizada na Câmara
Municipal de São Paulo (CMSP). O objetivo do evento
é incentivar a criação de mecanismos de prevenção
da corrupção e do desperdício do dinheiro público,
promovendo, por consequência, melhorias no acesso
aos dados públicos. Durante mais de 24 horas, cidadãos,
membros do poder público e da iniciativa privada
trabalham juntos para criar plataformas tecnológicas de
combate à corrupção. A ideia é extrair por meio do uso
da tecnologia e de ferramentas online as informações
úteis disponíveis nos portais de transparência da
Prefeitura e da CMSP, que possam fazer a diferença para
combater um dos principais problemas do País. O Hack
in Sampa é organizado por iniciativa do vereador do
município de São Paulo, José Police Neto, e realizado pelo
Cidade Viva, projeto da Shawee, startup que fomenta
inovação e mudança de mindset dentro de empresas
privadas e instituições públicas. O evento teve também o
patrocínio da Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP) e o
apoio da CMSP.
Pelo terceiro ano consecutivo, o Ibracon foi
o patrocinador dos Jogos Contábeis do curso de
Bacharelado em Ciências Contábeis do Centro
Universitário Senac – Santo Amaro. A etapa final
foi realizada em 1º de novembro, em São Paulo. A
competição, que chegou à 4ª edição, é voltada aos
estudantes a partir do 5º período, que, por meio de
um desafio de perguntas e respostas, tendo como
base o conteúdo acadêmico dado em aula, testam
seus conhecimentos e são estimulados quanto ao
desenvolvimento de atitudes de cooperação, trabalho
em equipe, agilidade e raciocínio lógico para a tomada
de decisão. Ao final, os alunos de Ciências Contábeis
assistiram a palestra promovida pelo Instituto, que
tem o objetivo de estimulá-los a conhecer melhor a
profissão de auditor independente e as atividades do
Instituto. Na ocasião também foi divulgado o Prêmio

Francisco Sant’Anna no Hack in Sampa/

Foto/photo: Ibracon

Francisco Sant’Anna at Hack in Sampa

Jogos Contábeis do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis do Centro
Universitário Senac – Santo Amaro/ Accounting Games of the Baccalaureate course

in Accounting Sciences of the Centro Universitário Senac - Santo Amaro
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of mechanisms to prevent corruption and the waste of
public money, thus promoting improvements in access
to public data. For more than 24 hours, citizens, members
of government and private sector work together to create
technological platforms to fight against corruption. The
idea is to extract, through the use of technology and online
tools, the useful information available in the transparency
portals of the City Government and CMSP, that can make
the difference to combat one of the main problems of the
Country. Hack in Sampa is organized by the São Paulo
city councilman, José Police Neto, and conducted by
Cidade Viva, a project from Shawee, a startup that fosters
innovation and mindset change within private companies
and public institutions. The event was also sponsored by
the Federation of Trade of Goods, Services and Tourism of
the State of São Paulo (Fecomércio-SP) and the support of
CMSP.
For the third consecutive year, Ibracon was the
sponsor of the Accounting Games of the Bachelor of
Accounting Science course of Senac University Center
- Santo Amaro. The final stage was held on November
1 in São Paulo. The competition, which reached its 4th
edition, is aimed at students from the 5th period, who,
through a challenge of questions and answers, based on
the academic content given in class, test their knowledge
and are stimulated as to the development of cooperative
attitudes, teamwork, agility and logical reasoning for
decision making. At the end, the Accounting Sciences
students attended the lecture promoted by the Institute,
which aims to stimulate them to know more about
the independent auditor profession and the Institute’s
activities. Moreover, Ibracon’s University Transparency
Award was also announced, in order to encourage student
participation.
The group of winners of the Accounting Games
was awarded with an invitation to Ibracon’s 9th
Accounting and Independent Audit Conference, to be
held in June 2019 and membership to the Institute, with
access to communication channels, including Revista
Transparência, as well as the right to enroll to an Ibracon’s
Distance Learning (EAD) course for free.
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Nomeações e Homenagens
Eduardo Pocetti, presidente do Conselho de
Administração do Ibracon, foi empossado como o novo
membro da Academia Paulista de Contabilidade (APC),
em 2 de março de 2018, em cerimônia realizada no
auditório da Fecap, em São Paulo. Na ocasião também
foi dada posse à diretoria eleita para a gestão 2018-2020,
presidida pelo contador Domingos Orestes Chiomento.
Os acadêmicos da APC emprestam suas competências
para promover e apoiar as iniciativas de fortalecimento
da profissão, disseminando a cultura da pesquisa e
atualização profissional.
Em 7 de março, Rogério Mota, coordenador da
Comissão Nacional de Normas Técnicas (CNNT) do
Ibracon, tomou posse como representante do Instituto
no Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), do
qual o Instituto é uma das entidades fundadoras. O CPC
emite os pronunciamentos contábeis para o Brasil, sendo
responsável pela convergência das Normas Brasileiras de
Contabilidade às normas internacionais, as IFRS.
Em abril, Francisco Sant’Anna, presidente da Diretoria
Nacional do Ibracon, foi escolhido para ocupar o cargo
de vice-presidente do Conselho Curador da Fundação
de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(FACPC), durante a assembleia do órgão.
Em dezembro, Antonio Gustavo Rodrigues, expresidente do Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF), foi homenageado pelo Ibracon, após
participação na última reunião de 2018 do Conselho de
Administração. Antonio Gustavo Rodrigues agradeceu
aos membros do Ibracon por todo apoio recebido
durante sua gestão no COAF (2004 – maio/2018).

In 2018, Ibracon also collaborated with a non-profit
organization that provides institutional shelter services for
children and adolescents. The intention is to offer these
children all the necessary support, in order to promote
their moral, intellectual and social development until they
are adopted, reintegrated into the family or, if necessary,
until they reach the age of majority.

Appointments and Tributes
Eduardo Pocetti, chairman of Ibracon’s Board of Directors,
was sworn in as the new member of the Accounting
Academy of São Paulo (APC), on March 2, 2018, at a
ceremony held at the Fecap auditorium, in São Paulo. At
the time, the board of directors was inaugurated to the
2018-2020 term, headed by the accountant Domingos
Orestes Chiomento. APC academics lend their expertise
to promote and support initiatives to strengthen the
profession, spreading the culture of research and
professional updating.
On March 7, Rogério Mota, coordinator of Ibracon’s
National Technical Standards Commission (CNNT),
was inaugurated as the Institute’s representative in the
Accounting Pronouncements Committee (CPC), of which
the Institute is one of the founding entities. CPC issues the
accounting pronouncements for Brazil, being responsible
for the convergence of Brazilian Accounting Standards to
IFRS international standards.
In April, Francisco Sant’Anna, president of the
National Board of Ibracon, was chosen to hold the
position of vice president of the Board of Trustees of the
Foundation to Support the Accounting Pronouncements
Committee (FACPC), during the body’s meeting.
In December, Antonio Gustavo Rodrigues, former
president of the Financial Activities Control Council (COAF),
was honored by Ibracon, after attending the last meeting of
the Board of Directors in 2018. Antonio Gustavo Rodrigues
thanked the members of Ibracon for all the support received
during his tenure at COAF (2004 - May / 2018).
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Transparência Universitário do Ibracon, a fim de incentivar
a participação dos estudantes.
O grupo de vencedores dos Jogos Contábeis foi
premiado com a participação na 9ª Conferência de
Contabilidade e Auditoria Independente do Ibracon, a ser
realizada em junho de 2019 e a associação ao Instituto,
passando a ter acesso aos canais de comunicação,
incluindo a Revista Transparência, bem como o direito a
fazer um curso da grade de Ensino a Distância (EAD) do
Ibracon gratuitamente.
Em 2018, o Ibracon também colaborou com uma
entidade sem fins lucrativos que presta serviço de
acolhimento institucional para crianças e adolescentes.
O intuito é oferecer a essas crianças todo o amparo
necessário, visando favorecer seu desenvolvimento
moral, intelectual e social até que sejam adotadas,
reintegradas à família ou, se for o caso, até que atinjam a
maioridade.

Antonio Gustavo Rodrigues, ex-presidente do COAF é
homenageado/ Antonio Gustavo Rodrigues, former COAF
president is honored
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N

este primeiro ano de gestão da atual
Diretoria Nacional, o Ibracon manteve uma
agenda de reuniões e encontros com os
diversos organismos com os quais interage. Em tais
oportunidades, além de discutir temas de interesse
do setor, o objetivo foi ampliar e consolidar o
relacionamento que o Instituto mantém com esses
agentes. Em razão da renovação de seu corpo diretivo,
o Instituto também revalidou, perante as diretorias
executivas de tais órgãos, seus princípios, propostas
e objetivos, destacando o intenso trabalho realizado
no âmbito técnico, normativo e educacional dos
profissionais de Contabilidade e Auditoria Independente.
Foi, portanto, um período de produtivo intercâmbio, para
apresentar diferentes pautas e, na contrapartida, receber
um retorno bastante positivo no sentido de ampliar ainda
mais a assertividade das propostas de trabalho.

I

REUNIÕES

Regulatory agencies

n this first year of term of the current National Board,
Ibracon maintained an agenda of meetings and
gatherings with the various organizations with which it
interacts. on such opportunities, besides discussing topics
of interest of the sector, the objective was to expand and
consolidate the relationship the Institute maintains with
these agents. Due to the renewal of its governing body, the
Institute also revalidated its principles, proposals
and objectives to the executive boards of these bodies,
highlighting the intense work carried out in the technical,
normative and educational scope of Accounting and
Independent Audit professionals. It was therefore a period
of productive exchange, to present different agendas and,
on the other hand, receive a very positive return in order to
further increase the work proposals’ assertiveness.

MEETINGS

Representatives of Ibracon and the Brazilian Securities and
Exchange Commission (CVM) met on six occasions during
2018, fulfilling the agenda the Institute maintains with the
authority, in order to foster the institutional relationship
between the entities. The first of these happened on
January 17, at the headquarters of the authority, in Rio

Órgãos reguladores

Foto/photo: Ibracon

Representantes do Ibracon e da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) estiveram reunidos em seis ocasiões
ao longo de 2018, cumprindo a agenda que o Instituto
mantém com a autarquia, no objetivo de fomentar
o relacionamento institucional entre as entidades. A
primeira delas aconteceu em 17 de janeiro, na sede da
autarquia, no Rio de Janeiro. No encontro foi discutido
o projeto estratégico da CVM sobre “Custos de
Observância”, visando ao aprimoramento da regulação.
Uma segunda reunião foi realizada em 19 de fevereiro,
com pauta que incluiu a discussão de assuntos de
interesse da atividade de auditoria independente e do
mercado regulado pela CVM. A ocasião marcou também
o primeiro encontro entre os presidentes do Ibracon para
a gestão 2018-2020, Francisco Maldonado Sant’Anna, e da
CVM, Marcelo Barbosa. A reunião de 14 de maio teve foco
na apresentação, pelo Ibracon, de temas de interesse da

Reunião com o diretor da CVM, Gustavo Gonzalez,
em outubro/ Meeting with the director of the CVM,

Foto/photo: CVM

Gustavo Gonzalez, in October

Reunião na CVM, em setembro/ Meeting at the CVM, in September
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de Janeiro. At the meeting the CVM’s strategic project on
“Costs of Compliance” was discussed, aimed at improving
the authority’s regulation. A second meeting was held on
February 19, with an agenda that included discussion of
matters of interest to the independent audit activity and
the market regulated by CVM. The occasion also marked
the first meeting between the presidents of Ibracon for
the 2018-2020 term, Francisco Maldonado Sant’Anna,
and CVM’s, Marcelo Barbosa. May 14 meeting focused on
the presentation, by Ibracon, of topics of interest to the
profession and discussion of CVM’s expectations regarding
the activity - the topic was once again addressed, in more
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profissão e discussão de expectativas da CVM em relação
a atividade – o tema voltou a ser abordado, com mais
profundidade em determinados aspectos, no encontro
seguinte, em 5 de setembro.
Com a nomeação do novo diretor da CVM,
Carlos Alberto Rebello Sobrinho, o Ibracon agendou
uma reunião de apresentação em 17 de outubro.
Na ocasião, os representantes do Ibracon, tendo à
frente o presidente da Diretoria Nacional, Francisco
Sant’Anna, expuseram as frentes de atuação do Instituto
e ressaltaram a importância da manutenção de uma
agenda conjunta, em benefício do desenvolvimento
do mercado de capitais. Encerrando a agenda do ano,
três dias depois foi realizada uma rodada de reuniões
entre os representantes do Ibracon e da autarquia, com
o propósito de falar sobre regulação do mercado e de
temas de interesse da profissão.

Reunião com o diretor da CVM, Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, em outubro/ Meeting with the director of the CVM,
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Carlos Alberto Rebello Sobrinho, in October

Reunião com os diretores da CVM, Pablo Renteria e Henrique
Machado, em outubro/ Meeting with the directors of the CVM,
Pablo Renteria and Henrique Machado in October

Reunião entre Ibracon e Previc/ Meeting between Ibracon
and Previc

Foto/photo: Previc

Em 9 de abril, representantes do Ibracon e
da Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc) participaram de reunião
em Brasília. Também na Capital Federal, na mesma
data, foi realizado um encontro com a diretoria da
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A pauta
dos dois encontros teve o mesmo objetivo: ampliar
o relacionamento institucional com as entidades e
apresentar os novos diretores do Instituto para o triênio

depth in certain aspects at the following meeting, on
September 5.
With the appointment of the new CVM director,
Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Ibracon scheduled an
introductory meeting at October 17. On the occasion,
Ibracon representatives, led by the President of the National
Board, Francisco Sant’Anna, presented the Institute’s work
fronts and emphasized the importance of maintaining a
joint agenda for the development of the capital market.
Closing the agenda for the year, three days later a round
of meetings between the representatives of Ibracon and
the authority was held, with the purpose of talking about
market regulation and topics of interest to the profession.
On April 9, representatives of Ibracon and the National
Superintendence for Pension Funds (Previc) attended a
meeting in Brasilia. Also in the Federal Capital, on the
same date, a meeting was held with the board of the
National Electric Energy Agency (Aneel). The agenda of
the two meetings had the same objective: to expand
the institutional relationship with the entities and to
introduce the new directors of the Institute for the 2018-2020
triennium. At Aneel, two standards related to the electricity
sector were more relevant during the conversation: IFRS 9 Financial Instruments and IFRS 15 - Revenue from Contract
with Customers.
The meeting to introduce Ibracon’s new board of
directors to the top management of the Central Bank
of Brazil (BCB), in Brasilia, took place on April 9. The
Inspection Director, Paulo Sérgio Neves de Souza, was the
BCB representative at the opportunity. One of the topics
addressed in the conversation was the regulation of Law
13,506 / 2017, which deals with Central Bank’s sanctioning
processes.
In May, Ibracon and representatives of the entities of the
São Paulo accounting class met with the Superintendent
of the Federal Revenue of Brazil (RFB) of the 8th Tax Region,
José Guilherme Antunes de Vasconcelos. The purpose of
the meeting, held in São Paulo, was to bring to the Federal
Revenue a positive agenda for the accounting class claims
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2018-2020. Na Aneel, duas normas relativas ao setor
elétrico tiveram mais relevância durante a conversa: a
IFRS 9 – Instrumentos Financeiros e a IFRS 15 – Receita de
Contratos com Clientes.
A reunião de apresentação da nova Diretoria do
Ibracon à cúpula do Banco Central do Brasil (BCB), em
Brasília, ocorreu em 9 de abril. O diretor de Fiscalização,
Paulo Sérgio Neves de Souza, foi o epresentante do BCB
na oportunidade. Um dos temas abordados na conversa
foi a regulamentação da Lei nº 13.506/2017, que trata dos
processos sancionadores do Banco Central.
No mês de maio, o Ibracon e representantes das
entidades da classe contábil paulista reuniram-se
com o superintendente da Receita Federal do Brasil
(RFB) da 8ª Região Fiscal, José Guilherme Antunes de
Vasconcelos. Realizado em São Paulo, o encontro teve
como objetivo levar à Receita uma pauta positiva de
reivindicações da classe contábil e alinhar ações para
a valorização das boas práticas no cumprimento dos
dispositivos legais vigentes.
Ainda em maio, foram realizadas duas outras
reuniões entre a Diretoria Nacional do Ibracon e órgãos
reguladores. A primeira ocorreu no dia 21, com Leandro
Fonseca, diretor-presidente substituto da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), na sede da
Agência, no Rio de Janeiro. Na mesma data, também
na capital fluminense, os representantes do Instituto
reuniram-se com Joaquim Mendanha de Ataides,
superintendente da Superintendência de Seguros
Privados (Susep).

Entidades do Sistema Financeiro
Em 22 de fevereiro, representantes do Ibracon estiveram
na sede da Federação Brasileira de Bancos (Febraban),
em São Paulo, para tratar de assuntos técnicos de
interesse comum. Na pauta, destaca-se a norma IFRS 9 –
Instrumentos Financeiros, que agrega diversas mudanças
à este específico processo contábil, substituindo a
IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração.
Uma reunião na sede do Fundo Garantidor de
Crédito (FGC), em São Paulo, em 7 de maio, teve a
proposta de ampliar o relacionamento institucional com
a entidade e apresentar a nova gestão do Instituto ao
diretor-executivo, André Arantes Loes, e ao membro do
Conselho de Administração, Gustavo Jobim.
O Ibracon recebeu em sua sede, em 29 de agosto,
a presidente do Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional (CRSFN), Ana Maria Melo Netto
Oliveira. Durante o encontro, foram analisados projetos
e iniciativas de atividade conjunta. Órgão colegiado,
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Reunião com Receita Federal/ Meeting with Federal Revenue Service
and to align actions for the valuation of good practices in
compliance with current legal provisions.
Also in May, two other meetings were held
between Ibracon’s National Board and regulatory
bodies. The first occurred on the 21st, with Leandro
Fonseca, deputy director of the National Supplementary
Agency (ANS), at the Agency’s headquarters in Rio de
Janeiro. On the same date, also in the capital of Rio de
Janeiro, the representatives of the Institute met with
Joaquim Mendanha de Ataides, superintendent of the
Superintendence of Private Insurance (Susep).

Financial System Entities
On February 22, Ibracon representatives were at the
Brazilian Federation of Banks (Febraban) headquarters in
São Paulo to discuss technical matters of common interest.
In the agenda, we highlight IFRS 9 - Financial Instruments,
which adds several changes to this specific accounting
process, replacing IAS 39 Financial Instruments: Recognition
and Measurement.
On April 5, representatives of Ibracon’s Technical area
and Investment Funds Working Group (WG) met with
members of the Controllership area of the National Bank
for Economic and Social Development (BNDES). The main
focus of the conversation was Circular Letter AIMC / DEINF
Nr. 008/2017, which requests that the independent auditor
hired to audit financial statements of investment funds, in
which BNDES Participações S/A (BNDESPar) is a shareholder,
include in their work the application of certain related audit
procedures.
A meeting at the Credit Guarantee Fund (FGC)
headquarters, in São Paulo, on May 7, had the proposal
to extend the institutional relationship with the entity and
introduce the Institute’s new management to the executive
director, André Arantes Loes, and the Board of Directors
member, Gustavo Jobim.
Ibracon received at its headquarters, on August 29,
the president of the National Financial System Resources
Board (CRSFN), Ana Maria Melo Netto Oliveira. During
the meeting, joint projects and initiatives were analyzed.

Reunião com a presidente do CRSFN/ Meeting with the president

of CRSFN

integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, o
CRSFN tem por finalidade julgar, em última instância
administrativa, os recursos contra as sanções aplicadas
pelo BCB, a CVM, o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF) e demais autoridades competentes
nos processos de prevenção à lavagem de dinheiro.

Entidades representativas
No âmbito das entidades representativas da atividade
contábil, a primeira reunião do ano foi agendada em
18 de janeiro. Na ocasião, a atual Diretoria Nacional do
Ibracon, liderada por Francisco Sant’Anna, foi oficialmente
apresentada à direção do Conselho Regional de
Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP), que
também conta com nova presidência, tendo à frente
Marcia Ruiz Alcazar na gestão 2018-2019. Começando
um novo capítulo em suas trajetórias, as duas entidades
destacaram a importância de defender e valorizar a
profissão contábil.
A sede do CRCSP também foi o ponto de encontro
de outras entidades congraçadas, que se reuniram
em 22 de janeiro para discutir temas referentes à
profissão contábil e a realização de ações integradas
de desenvolvimento. Participaram, além do Ibracon,
integrantes da Associação dos Peritos Judiciais do Estado
de São Paulo (Apejesp), da Federação dos Contabilistas
do Estado de São Paulo (Fecontesp), do Sindicato dos
Contabilistas de São Paulo (Sindcont-SP), do Sindicato
das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas
no Estado de São Paulo (Sescon-SP), da Associação das
Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo
(Aescon-SP), da Academia Paulista de Contabilidade (APC)
e da Associação Nacional dos Executivos de Finanças,
Administração e Contabilidade (Anefac).
O presidente do Sescon-SP e da Aescon-SP, Marcio
Massao Shimomoto, acompanhado do superintendente,
Marcelo Zetune, visitou a sede do Ibracon em 8 de
fevereiro para conversar com os presidentes do Conselho

A collegiate body, part of the Ministry of Finance’s
framework, the CRSFN is responsible for judging, in the last
administrative instance, the remedies against sanctions
applied by BCB, CVM, the Financial Activities Control Board
(COAF) and other competent authorities in the prevention of
money laundering.

Representative entities
In the scope of the representative entities of the Accounting
and Audit, the first meeting of the year was scheduled
on January 18. At the time, the current National Board
of Ibracon, led by Francisco Sant’Anna, was officially
introduced to the board of the Regional Accounting Council
of the State of São Paulo (CRCSP), which also has a new
board, with Marcia Ruiz Alcazar heading the 2018-2019
term. Beginning a new chapter in their trajectories, the
two entities highlighted the importance of defending and
valuing the accounting profession.
The CRCSP headquarters was also the meeting point
of other consecrated entities, which met on January 22 to
discuss topics related to the accounting profession and
the implementation of integrated development actions. In
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Reunião entre Ibracon e CRCSP, em janeiro/ Meeting between

Ibracon and CRCSP, in January

addition to Ibracon, of São Paulo (Apejesp), Federation of
Accountants of the State of São Paulo (Fecontesp), Union
of Accountants of São Paulo (Sindcont-SP), Association
of Accounting Service and Advisory, Expert Witness
Investigation, 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 National
Association of Finance, Administration and Accounting
Executives of the State of São Paulo (Anefac).
The president of Sescon-SP and Aescon-SP, Marcio
Massao Shimomoto, accompanied by the superintendent,
Marcelo Zetune, visited Ibracon headquarters on February
8 to talk to the chairmen of the Board of Directors,
Eduardo Pocetti, and the president of the National Board,
Francisco Sant’Anna. On the opportunity, subjects related
to the profession and of common interest of the entities
were discussed.
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Ibracon recebe visita do Sescon-SP/ Ibracon receives the visit of
Sescon-SP

de Administração, Eduardo Pocetti, e o presidente da
Diretoria Nacional, Francisco Sant’Anna. Na oportunidade,
foram discutidos assuntos relativos à profissão e de
interesse comum das entidades.
Uma reunião institucional entre o Ibracon e o
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em Brasília,
a 7 de fevereiro, inaugurou a agenda 2018 das duas
entidades, que prometeram intensificar ainda mais sua
integração e sinergia. Os participantes debateram a
alteração da Responsabilidade Ilimitada do Auditor na
CVM (Instrução Normativa nº 308) e questões relativas
ao Monitoring Group (MG), que reúne instituições
financeiras internacionais e órgãos reguladores
comprometidos em promover o interesse público em
áreas relacionadas à definição de padrões de qualidade
de auditoria internacional. O grupo é mantido pela
International Organization of Securities Commissions
(IOSCO), entidade que congrega as comissões de valores
mobiliários de vários países que compõem o G20.
O Ibracon recebeu em sua sede, em 13 de agosto, o
novo presidente da Federação Nacional das Empresas de
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisa (Fenacon), Sergio
Approbato Machado Junior, que também apresentou
o planejamento de sua gestão e discutiu propostas de
trabalho em conjunto. No dia 14, membros da Diretoria
Nacional do Ibracon reuniram-se com representantes da
Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca).
Em outubro, o Ibracon participou de uma reunião
organizada pelo Conselho Federal de Contabilidade
(CFC). Além do Instituto, o encontro contou com
representantes da Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) e da Rutgers University para discutirem um
projeto de parceria com enfoque no uso da tecnologia
nos processos de auditoria das firmas de pequeno e
médio portes.
Participaram, pelo Ibracon, o presidente da Diretoria
Nacional, Francisco Sant’Anna, e outros membros da
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An institutional meeting between Ibracon and
Federal Accounting Council (CFC), in Brasília, on February7,
inaugurated the 2018 agenda of the two entities, which
promised to further intensify their integration and synergy.
Participants discussed the change in the Auditor’s Unlimited
Responsibility at CVM (Normative Instruction Nr. 308) and
issues related to the Monitoring Group (MG), which brings
together international financial institutions and regulatory
agencies committed to promoting the public interest
in areas related to the definition of quality standards of
international auditing. The group is maintained by the
International Organization of Securities Commissions
(IOSCO), which brings together the securities commissions
of several G20 countries.
Ibracon received at its headquarters on August 13, the
new president of the National Federation of Accounting
Service and Advisory, Expert Witness Information, and
Research Firms (Fenacon), Sergio Approbato Machado
Junior, who also presented the planning of his term
and discussed proposals for working together. On the
14th, members of Ibracon’s National Board met with
representatives of the Brazilian Association of Public
Companies (Abrasca).
In October, Ibracon participated in a meeting
organized by the Federal Accounting Council (CFC). In
addition to the Institute, the meeting was attended by
representatives of the National Treasury Secretariat (STN)
and Rutgers University to discuss a partnership project
focusing on the use of technology in the auditing processes
of small and medium-sized firms.
For Ibracon, were present the President of the National
Board, Francisco Sant’Anna, and other members of the
National Board; for CFC, the President, Zulmir Ivânio Breda
and technical vice-president, Idésio da Silva Coelho Júnior;
for STN, the General Coordinator of Accounting Standards
Applied to the Federation (CCONF), Leonardo Silveira do
Nascimento, and the Federal Finance and Control Auditor,
Alison de Oliveira Barcelos; and for Rutgers University,
Professor Miklos A. Vasarhelyi.
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Ibracon e CFC realizam reunião em Brasília, em fevereiro/
Ibracon and CFC hold a meeting in Brasília, in February

Diretoria Nacional; pelo CFC, o presidente, Zulmir Ivânio
Breda e o vice-presidente Técnico, Idésio da Silva Coelho
Júnior; pela STN, o coordenador-geral de Normas de
Contabilidade Aplicadas à Federação (CCONF), Leonardo
Silveira do Nascimento, e o auditor Federal de Finanças
e Controle, Alison de Oliveira Barcelos; e pela Rutgers
University, o professor Miklos A. Vasarhelyi.

Ibracon also participated in a meeting with the Brazilian
Association of Financial and Capital Market Entities
(Anbima) on January 17. Among the technical topics
involving the work area of both entities, we highlight: the
adoption of the Key Audit Matters (KAMs) section
for all audit reports of the investment fund industry
and the application of CVM Instruction 577 to the funds
contemplated in CVM Instruction 555, which have quotas of
Investment Funds in Participations (FIPs) – CVM 579.
In order to know the campaign promoted by the
Federation of Industries of the State of São Paulo (Fiesp)
against high interest rates in Brazil, Ibracon’s president
visited the entity’s headquarters in the city of São Paulo, on
March 13, where he met with representatives of the board
and technical departments.
On May 2, in order to strengthen the relationship with
the Brazilian Institute of Corporate Governance (IBGC),
members of Ibracon’s new board participated in a meeting
with Ricardo Setúbal, president of the entity; Henrique Luz,
member of the Board of Directors; and Heloísa Bedicks, IBGC
superintendent.

O Ibracon também participou de uma reunião com
a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais (Anbima), em 17 de janeiro.
Entre os assuntos técnicos envolvendo a área de
atuação de am bas entidades, destacam-se: adoção da
seção de Principais Assuntos de Auditoria (PAAs) para
todos os relatórios de auditoria da indústria de fundos
de investimento; e a aplicação da Instrução CVM 577 aos
fundos contemplados na Instrução CVM 555 que detém
cotas de Fundos de Investimentos em Participações
(FIPs) – CVM 579.
A fim de conhecer a campanha promovida pela
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)
contra as altas taxas de juros no Brasil, o presidente do
Ibracon visitou, em 13 de março, a sede da entidade, na
capital paulista, onde se reuniu com representantes da
direção e de departamentos técnicos.
Em 2 de maio, com o propósito de estreitar o
relacionamento com o Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), membros da nova Diretoria do
Ibracon participaram de uma reunião com Ricardo
Setúbal, presidente da entidade; Henrique Luz, membro
do Conselho de Administração; e Heloísa Bedicks,
superintendente do IBGC.
Em 17 de agosto, o encontro foi com o presidente
da Associação de Investidores no Mercado de Capitais
(Amec), Mauro Cunha.
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Reunião com Anbima/ Meeting with Anbima
On August 17, the meeting was with the president
of the Association of Capital Market Investors (Amec),
Mauro Cunha.

Academic visit
For the third consecutive year, students from the 6th
period of the Accounting Sciences course of Universidade
do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) - São Miguel
Campus, visited Ibracon headquarters. As part of the
event’s schedule, which took place on October 25, the
group attended a presentation about the Institute and
its work areas as representative entity of the independent
auditors in Brazil. The students of Unoesc also had a better
understanding of the rules for participating in the 8th
edition of Ibracon’s University
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Visita de alunos da Unoesc/ Unoesc’s students visit

Visita acadêmica
Pelo terceiro ano consecutivo, os estudantes do 6º
período da Graduação de Ciências Contábeis da
Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) –
Campus São Miguel, visitaram a sede do Ibracon. Como
parte da programação do evento, que aconteceu em 25
de outubro, o grupo assistiu a uma apresentação sobre
o Instituto e suas frentes de atuação como entidade
representativa dos auditores independentes no Brasil.
Os alunos da Unoesc também puderam conhecer
melhor as regras para participar da 8ª edição do Prêmio
Transparência Universitário do Ibracon. O relacionamento
entre o Ibracon e a Unoesc, assim como ocorre com
outras instituições de ensino, vem de longa data e
está baseado no intercâmbio de informações sobre a
atividade de Auditoria Independente, o mercado de
trabalho, campo de atuação e a sensibilização de jovens
profissionais sobre a profissão.

Encontros internacionais
Nos dias 26 e 27 de fevereiro, a International Federation
of Accountants (IFAC) realizou seu evento anual: o Chief
Executives’ Forum. Realizada na sede da entidade, em
Nova York, a edição do 2018 do evento contou com a
presença do presidente da Diretoria Nacional do Ibracon,
Francisco Sant’Anna. As tendências atuais e futuras que
impactarão a profissão contábil nos próximos anos
foram abordadas no Fórum, que reuniu representantes
de outros 40 países. O grupo debateu questões gerais
da profissão contábil em âmbito global, como a
reformulação do processo educacional, com foco no
desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade, liderança
e inovação à onda blockchain. O presidente do Ibracon
também tomou parte em outro evento da entidade
realizado nos dias 27 e 28, o IFAC Communicators Forum.
O Ibracon foi representado em diversas reuniões
organizadas pela IFAC ao longo do primeiro semestre.
O Comitê de Nomeações da entidade reuniu-se em
três ocasiões, em março, maio e junho, em Nova York.
Em Viena, na Áustria, foi realizada a reunião do National
Auditing Standard Setters, em maio. O Small and Medium
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Transparency Award. The relationship between Ibracon
and Unoesc, as with other educational institutions, has
long been based on the exchange of information about
the Independent Audit activity, the labor market, field of
action and the awareness of young professionals about the
profession.

International meetings
On February 26 and 27, the International Federation
of Accountants (IFAC) held its annual event: the Chief
Executives’ Forum. Held at the entity’s headquarters in New
York, the 2018 edition of the event was attended by the
president of Ibracon’s National Board, Francisco Sant’Anna.
Current and future trends that will impact the accounting
profession in the coming years were addressed
at the Forum, which brought together representatives from
40 other countries. The group discussed general issues of
the accounting profession at the global level, such as the
reformulation of the educational process, focusing on
technological development, sustainability, leadership and
innovation in the blockchain wave. The president of Ibracon
also took part in another event of the entity held on 27 and
28, the IFAC Communicators Forum.
Ibracon was represented in several meetings organized
by IFAC during the first half of the year. The entity’s
Appointing Committee met on three occasions, in March,
May and June in New York. In Vienna, Austria, the National
Auditing Standard Setters meeting was held in May. IFAC’s
Small and Medium Practices Committee (SMPC) met twice
in February and June in New York. Also in June, the last
event of that half of the year was held: the International
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Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) meeting
in Toronto, Canada.
In September, the Institute was represented by
Ibracon’s director of Small and Medium-sized Audit Firms
(FAPMP), Monica Foerster, also president of SPMC, at IFAC’s
board meeting. The meeting discussed the strategic plan
for the next two years, its budget and the update on
the development of public sector accounting, auditing,
ethical and educational standards, as well as future plans
applicable to the International Public Sector Accounting
Standards Board (IPSASB), International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB), International Ethics
Standards Board for Accountants (IESBA) and International
Accounting Education Standards Board (IAESB). During the
same period, an Ibracon representative also attended a
meeting of IFAC’s Public Policy & Regulation Advisory Group.
During her stay in the United States, the Ibracon
representative took the opportunity to visit Rutgers
University in New Jersey to continue the discussion of
topics related to the development of technology for the
accounting profession, which began in the first half of
the year when professor Miklos A. Vasarhelyi’s visited the
CFC and the participation of the Continuous Auditing
Laboratory (CarLab) team of that academic institution, at
Ibracon’s 8th Brazilian Accounting and Independent Audit
Conference, in June in the city of Sao Paulo.
In the second half, Ibracon was represented at the
meeting of the International Public Sector Accounting
Standards Board (IPSASB), which took place in Toronto
in September. In October, the President of the Institute’s
National Board, Francisco Sant’Anna, participated in the
World Standard-setters Meeting and the International
Forum of Accounting Standard Setters (IFASS), organized by
the International Accounting Standards Board (IASB) and

Foto/photo: CRCSP

Practices Committee (SMPC) da IFAC reuniu-se duas
vezes, em fevereiro e em junho, em Nova York. Também
em junho, aconteceu o último evento do semestre:
a reunião do International Public Sector Accounting
Standards Board (IPSASB), em Toronto (Canadá).
Em setembro, o Instituto foi representado pela
diretora de Firmas de Auditoria de Pequeno e Médio
Portes (FAPMP) do Ibracon, Monica Foerster, também
presidente do SPMC, na reunião do board da IFAC. No
encontro foi discutido o plano estratégico para os
próximos dois anos, seu orçamento e a atualização
sobre o desenvolvimento das normas de contabilidade
aplicadas ao setor público, de auditoria, de padrões
éticos e de educação, além dos planos futuros
aplicáveis ao International Public Sector Accounting
Standards Board (IPSASB), International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB), International
Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) e
International Accounting Education Standards Board
(IAESB). No mesmo período, a representante do Ibracon
também participou de uma reunião do Public Policy &
Regulation Advisory Group, da IFAC.
Durante sua permanência nos Estados Unidos,
a representante do Ibracon aproveitou para visitar a
Rutgers University, em Nova Jersey, com o objetivo de
dar continuidade ao debate de temas vinculados ao
desenvolvimento da tecnologia para profissão contábil,
iniciados no primeiro semestre, quando da visita do
professor Miklos A. Vasarhelyi ao CFC e a participação da
equipe do Laboratório de Auditoria Contínua (CarLab),
daquela instituição acadêmica, na 8ª Conferência
Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente do
Ibracon, em junho, na cidade de São Paulo.
No segundo semestre, o Ibracon foi representado
na reunião do International Public Sector Accounting
Standards Board (IPSASB), que ocorreu em Toronto,
em setembro. Em outubro, o presidente da Diretoria
Nacional do Instituto, Francisco Sant’Anna, participou
do World Standard-setters Meeting e do International
Forum of Accounting Standard Setters (IFASS),
organizados pelo International Accounting Standards
Board (IASB) e realizados em Londres. No mesmo mês,
a presidente do SPMC compareceu a outra reunião
da entidade, também na capital britânica, além de
participar de um conference call com o Public Policy &
Regulation Advisory Group, da IFAC.
A capital suíça, Genebra, sediou, de 24 a 26
de outubro, a 35ª reunião do Grupo de Trabalho
Intergovernamental de Especialistas em Normas
Internacionais de Contabilidade e Relatórios (ISAR). O
Ibracon foi representado no evento, onde dois principais

Representantes brasileiros durante o 35º ISAR, em
Genebra/ Brazilian representatives during the 35th ISAR,

in Geneva
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16ª EEG, na Coreia do Sul/ 16th EEG in South Korea
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temas foram discutidos: a melhora na comparabilidade
dos relatórios de sustentabilidade e questões de
implementação prática das Normas Internacionais de
Contabilidade.
Outro evento do qual o Ibracon tomou parte foi
a 16º reunião do Grupo de Economias Emergentes
(EEG) aconteceu de 29 a 31 de outubro, na Coreia do
Sul. Estabelecido em 2011, com sede na China, o Grupo
integra o International Accounting Standards Board
(IASB), sendo atualmente presidido pelo brasileiro
Amaro Gomes.
No final do mês de novembro, o Ibracon foi
representado por seu presidente Nacional, Francisco
Sant’Anna, e pela diretora de Firmas de Auditoria de
Pequeno e Médio Portes (FAPMP) e presidente do SPMC,
na reunião de apresentação do novo presidente da IFAC,
In-Ki Joo, que é natural da República da Coreia. No mesmo
período, Sant’Anna tomou parte na assembleia ordinária
(2018 IFAC Council Meeting), realizada anualmente;
enquanto Foerster, como presidente do SMPC, participou
da reunião do board e da assembleia ordinária da IFAC.
Os eventos foram realizados em Sydney, Austrália, onde
aconteceu o Congresso Mundial de Contabilidade
(WCOA). O evento, com o lema “Desafios globais, líderes
globais”, tem o objetivo de discutir temas em torno da
profissão no cenário contábil mundial, além da troca de

Delegação brasileira com o presidente da IFAC/ Brazilian delegation with the IFAC´s president
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World Accounting Congress in Australia

held in London. In the same month, the SPMC president
attended another meeting of the entity, also in the British
capital, besides participating in a conference call with IFAC’s
Public Policy & Regulation Advisory Group.
The Swiss capital, Geneva, hosted, from October 24
to 26, the 35th meeting of the Intergovernmental Working
Group of Experts on International Standards of Accounting
and Reporting (ISAR). Ibracon was represented at the event,
where two main themes were discussed: the improvement
in the comparability of sustainability reports and issues
of practical implementation of International Accounting
Standards.
Another event that Ibracon took part was the 16th
meeting of the Emerging Economies Group (EEG) took
place from October 29 to 31 in South Korea. Established in
2011, with headquarters in China, the Group is part of the
International Accounting Standards Board (IASB) and is
currently chaired by Brazilian Amaro Gomes.
At the end of November, Ibracon was represented by its
National president, Francisco Sant’Anna, and the director
of Small and Medium-sized Audit Firms (FAPMP) and
chairman of SPMC, at the introductory meeting of IFAC’s
new president, In-Ki Joo, who is a native of the Republic
of Korea. In the same period, Sant’Anna took part in the
annual meeting (2018 IFAC Council Meeting), held annually;
while Foerster, as president of SMPC, participated in IFAC’s
board meeting and annual meeting. The events were held
in Sydney, Australia, where the World Accounting Congress
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Congresso Mundial de Contabilidade, na Austrália/

Delegação feminina no WCOA/ Women’s delegation
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experiências. O WCOA acontece a cada quatro anos e
conta com representantes de cerca de 130 países.

(WCOA) took place. The event, with the theme “Global
Challenges, Global Leaders”, aims to discuss topics around
the profession in the global accounting scenario, as well
as exchange experiences. The WCOA takes place every four
years and has representatives from around 130 countries.

REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS
Solenidades de posse

INSTITUTIONAL REPRESENTATIONS

Ao longo de 2018, as Seções Regionais (SR) do Instituto,
assim como diversas entidades congraçadas, deram
posse a seus novos corpos diretivos. Em 22, em Recife
(PE), o presidente da Diretoria Nacional do Instituto,
Francisco Sant’Anna participou da cerimônia de posse da
nova Diretoria da 2ª Seção Regional da entidade, que tem
à frente José Vital no triênio 2018-2020. Na mesma data,
diretores do Instituto compareceram à posse de Paulo
Alaniz, novo presidente da 6ª seção Regional do Ibracon,
com sede em Porto Alegre (RS). O mesmo ocorreu com a
posse, em 2 de maio, de Shirley Nara, nova presidente na
9ª Seção Regional, que abrange o estado da Bahia.
Quem também teve sua posse prestigiada pelo
presidente Nacional do Ibracon foram os novos
diretores do Conselho Regional de Contabilidade de
Santa Catarina (CRCSC). A solenidade aconteceu em
Florianópolis, na sede da entidade, em 26 de janeiro,
e contou com a presença de autoridades políticas,
lideranças contábeis e de órgãos públicos. O CRCSC
manteve na presidência, por mais dois anos (2018-2019)
Marcelo Alexandre Seemann. Autoridades locais
e presidentes de outras regionais do CRC compareceram
ao evento.
Fevereiro também foi o mês escolhido pelo CFC para
dar posse a seu novo presidente. No dia 21, Zulmir Ivânio
Breda assumiu o cargo em cerimônia realizada
em Brasília. Também foram oficializados os demais
membros da nova Diretoria para a gestão 2018-2019 –
entre eles o vice-presidente Técnico, Idésio Coelho,
ex-presidente da Diretoria Nacional do Ibracon – e os
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Inauguration ceremony

Posse da diretoria do CFC/ CFC board of directors taking office

Throughout 2018, the Institute’s Regional Sections (RS), as
well as various consecrated entities, inaugurated their new
governing bodies. At 22, in Recife (PE), the president of the
Institute’s National Board, Francisco Sant’Anna participated
in the inauguration ceremony of the new board of the
entity’s 2nd Regional Section, which is headed by José Vital
for the 2018-2020 triennium. On the same date, directors
of the Institute attended the inauguration of Paulo Alaniz,
the new president of Ibracon’s6th Regional Section, with
headquarters in Porto Alegre (RS). The same happened with
the inauguration, on May 2, of Shirley Nara, new president
of the 9th Regional Section, which covers the state of Bahia.
Who also had their inauguration honored by Ibracon’s
National President were the new directors of the Regional
Accounting Council of Santa Catarina (CRCSC). The
ceremony took place in Florianopolis, at the headquarters
of the entity, on January 26, and was attended by political
authorities, accounting leaders and public agencies.
The CRCSC maintained Marcelo Alexandre Seemann at
the presidency for the next two years (2018-2019). Local
authorities and presidents of other regional sections of CRC
attended the event.
February was also the month chosen by CFC to
inaugurate its new president. On the 21st, Zulmir Ivânio
Breda took the position in a ceremony held in Brasilia. Other
members of the new Board of Directors were also made
official for the 2018-2019 term - among them the Technical
vice president, Idésio Coelho, former president of Ibracon’s
National Board - and the directors elected for the 2018-2021
term. Ministers, parliamentarians, leaders of entities of the
national and international accounting class, presidents
and advisers of the CRCs also attended the ceremony that
honored and paid reverence to Accounting, and in which
the President of the National Board, Francisco Sant’Anna,
represented Ibracon.
Two days later, on February 23, the new board of
the Regional Accounting Council of the State of São
Paulo (CRCSP) also took office. In addition to Ibracon
representatives, the ceremony was attended by political
authorities, accounting leaders and industry professionals.
Elected for the 2018-2019 biennium, the new administration
of CRCSP is led by Marcia Ruiz Alcazar. In her inaugural
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conselheiros eleitos para o mandato 2018-2021. Ministros,
parlamentares, lideranças de entidades da classe contábil
nacional e internacional, presidentes e conselheiros dos
CRCs também compareceram à solenidade que prestou
homenagem e reverência à Contabilidade, e na qual o
presidente da Diretoria Nacional, Francisco Sant’Anna,
representou o Ibracon.
Dois dias mais tarde, em 23 de fevereiro, a nova
Diretoria do Conselho Regional de Contabilidade do
Estado de São Paulo (CRCSP) também tomou posse.
Além de representantes do Ibracon, a sessão solene
contou com a participação de autoridades políticas,
lideranças contábeis e profissionais do setor. Eleita
para o biênio 2018-2019, a nova gestão do CRCSP é
comandada por Marcia Ruiz Alcazar. Em seu discurso de
posse, ela agradeceu aos presidentes do Conselho que a
antecederam, trabalhando sempre pelo congraçamento
das entidades contábeis no estado de São Paulo e
preparando-a para o cargo atual.

Posse da Diretoria do CRCSP/ CRCSP Board of Directors
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taking office

Posse da Diretoria do CRCRS/ CRCRS Board of Directors taking office

A Regional do Rio Grande do Sul do CRC (CRCRS)
deu posse a seus novos diretores em 8 de março, na
capital do estado. Eleita para esta gestão 2018-2019, Ana
Tércia Lopes Rodrigues é a primeira mulher a assumir a
presidência da entidade, em 70 anos de fundação. Na
ocasião, ela recebeu os cumprimentos do presidente da
Diretoria Nacional do Ibracon, Francisco M. Sant’Anna.
Em 13 de junho foi realizada a posse de Carlos
Ambrósio, novo presidente da Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
De acordo com o atual titular da entidade, os executivos
trabalharão para avançar na otimização da regulação e da
autorregulação de ofertas públicas; na autorregulação das
ofertas restritas pela Instrução CVM 476; e no lançamento
de uma plataforma de dados de mercado de capitais, que
facilitará o acesso à informação e a realização de negócios.
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speech, she thanked the presidents of the Council who
preceded her, always working for the consolidation of the
accounting entities in the state of São Paulo and preparing
her for the current position.
The Rio Grande do Sul CRC Regional Section (CRCRS)
took office on March 8 at the state capital. Elected for
this 2018-2019 term, Ana Tércia Lopes Rodrigues is the
first woman to take the presidency of the organization,
in its 70th anniversary. On the occasion, she received the
compliments of the president of Ibracon’s National Board,
Francisco M. Sant’Anna.
On June 13, Carlos Ambrósio took office as the new
president of Brazilian Association of Financial and Capital
Market Entities (Anbima). According to the current head of
the entity, executives will work to advance the optimization
of regulation and self-regulation of public offers; in the
selfregulation of offers restricted by CVM Instruction 476; and
the launch of a capital market data platform, which will
facilitate access to information and the conduct of business.
In the second half, on August 3, Fenacon’s board
of directors was made official. The accountant, Sérgio
Approbato Machado Júnior, is the new president for the
2018-2022 term, and in his speech, he spoke about the great
challenge that will lie ahead and about the goal of working,
alongside his board, on projects to guarantee the growth
of the entire Fenacon System. The ceremony was honored
by the Chairman of the Board of Directors, Eduardo
Pocetti; and the president of the National Board, Francisco
Sant’Anna.
With a term until December 31, 2019, the current
CVM director, economist Carlos Alberto Rebello Sobrinho,
formally took office after his appointment by decree, signed
on 9/21/2018 and published on 9/24/2018 in the Official
Gazette of the Union. Ibracon has sent a representative to
honor the ceremony.

Celebrations
The 69 years of Sescon-SP and Aescon-SP were
celebrated on February 16, with a night of honors and
the participation of Ibracon’s board of directors. At the

Posse da Diretoria da Fenacon/ Fenacon Board of Directors
taking office

No segundo semestre, em 3 de agosto, foi oficializada
no cargo a diretoria da Fenacon. O contador Sérgio
Approbato Machado Júnior é o novo presidente para
o período 2018-2022. Em seu discurso, ele falou sobre
o grande desafio que terá pela frente e sobre a meta
de trabalhar, ao lado de sua diretoria, em projetos para
garantir o crescimento de todo o Sistema Fenacon.
A cerimônia foi prestigiada pelo presidente do Conselho
de Administração, Eduardo Pocetti; e pelo presidente da
Diretoria Nacional, Francisco Sant’Anna.
Com mandato até 31 de dezembro de 2019, o atual
diretor da CVM, o economista Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, assumiu seu cargo formalmente depois da
nomeação feita por decreto, assinado em 21/9/2018 e
publicado em 24/9/2018 no Diário Oficial da União.
O Ibracon enviou um representante para prestigiar a
cerimônia.

Celebrações
Os 69 anos do Sescon-SP e da Aescon-SP foram
comemorados em 16 de fevereiro, com uma noite de
homenagens e a participação da Diretoria do Ibracon.
No evento, que aconteceu no Clube Atlético Monte
Líbano, em São Paulo, Marcio Shimomoto, presidente
das entidades, anunciou que o Sescon-SP e a AesconSP estão preparados para buscar alternativas e
oportunidades nestes tempos de mudanças, mas sempre
atuando com o compromisso da ética, responsabilidade
e da busca permanente pela excelência.
Em 24 de abril foi realizada a comemoração dos 40
anos do Manual de Contabilidade Societária, bibliografia
referência para os estudiosos e profissionais da área. O
evento foi liderado pela Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi). Francisco
Sant’Anna, presidente da Diretoria Nacional do Ibracon,
discursou na abertura e destacou que a obra incorpora
o esforço sinérgico do setor em torno da Educação
Profissional Continuada, conforme preconizado pelo CFC.
Durante sessão solene realizada em 15 de junho, a
Fecontesp comemorou seus 70 anos de existência.
A cerimônia foi realizada em São Roque (SP) e contou
com homenagens às personalidades da classe

event, that was held at the Monte Líbano Athletic Club in
São Paulo, Marcio Shimomoto, president of the entities,
announced that Sescon-SP and Aescon-SP are prepared
to look for alternatives and opportunities in these times of
change, but always acting with the commitment to ethics,
responsibility and the permanent pursuit of excellence.
On April 24th the 40th anniversary of the Manual
of Corporate Accounting was celebrated, a reference
bibliography for scholars and professionals in the area. The
event was led by the Foundation for Accounting, Actuarial
and Financial Research (Fipecafi). Francisco Sant’Anna,
president of Ibracon’s National Board, spoke at the opening
and stressed that the work incorporates the synergetic effort
of the sector around Continuing Professional Education, as
recommended by CFC.
During a formal sitting held on June 15, Fecontesp
celebrated its 70th anniversary. The ceremony was held in
São Roque (SP) and counted with honors to accounting
class personalities who were highlighted in 2017. Fecontesp’s
president, Manoel de Oliveira Maia, opened the ceremony
and highlighted the role of class entities in the development
of the accounting profession. The event was attended by the
president of Ibracon, Francisco Sant’Anna.
Sindcont-SP’s Center for Fiscal and Accounting Studies
and Debates (CEDFC) celebrated its 69th anniversary on
September 19, at its headquarters in the city of São Paulo.
The president of Ibracon’s National Board was part of
the event’s formal board, along with Antonio Eugenio
Cecchinato, president of Sindcont-SP and leaders of various
consecrated state entities.

Accounting Professional Day
On the night of May 7, the Accounting Professional
Day was celebrated at the Legislative Chamber of the State
of São Paulo (Alesp), in a formal sitting, the proponent of
which was state deputy, Itamar Borges. Ibracon Nacional,
represented by its National President, Francisco Sant’Anna,
was among the entities deserving of a commemorative
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Celebração dos 69 anos do Sescon-SP e Aescon-SP/
Celebration of the 69 years of Sescon-SP and Aescon-SP
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contábil que foram destaque em 2017. O presidente da
Fecontesp, Manoel de Oliveira Maia, realizou a abertura
da solenidade e destacou o papel das entidades de
classe para o desenvolvimento da profissão contábil. O
evento contou com a presença do presidente do Ibracon,
Francisco Sant’Anna.
O Centro de Estudos e Debates Fisco-Contábeis
(CEDFC) do Sindcont-SP celebrou seus 69 anos em 19 de
setembro, em sua sede, na capital paulista. O presidente
da Diretoria Nacional do Ibracon compôs a mesa solene
do evento, ao lado de Antonio Eugenio Cecchinato,
presidente do Sindcont-SP e de lideranças de diversas
entidades congraçadas do Estado.

Dia do Profissional da Contabilidade
Na noite de 7 de maio, foi comemorado o Dia do
Profissional da Contabilidade na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo (Alesp), em sessão solene, cujo
proponente foi o deputado estadual, Itamar Borges.
O Ibracon Nacional, na pessoa de seu presidente
Nacional, Francisco Sant’Anna, estava entre as entidades
merecedoras de uma placa comemorativa de distinção.
O propositor da homenagem destacou em seu discurso
a importância do profissional da Contabilidade para a
promoção do empreendedorismo no País. Oficialmente,
a data é celebrada em 25 de abril, desde que foi instituída
em 1926, pelo senador João Lyra Tavares.

Eventos
Entre os muitos compromissos da agenda de eventos
do setor, em 7 de agosto, na capital paulista, o
presidente da Diretoria Nacional do Ibracon, Francisco
Sant’Anna, participou da cerimônia solene de abertura
do 24º Congresso da Associação dos Analistas e
Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais
(Apimec), que teve como tema, neste ano, o futuro do
mercado de capitais.
Iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU), o
Cadastro Nacional de Empresas Comprometidas com a
Ética e a Integridade (Empresa Pró-Ética), promoveu, em 6
de março, em Brasília, um workshop de reestruturação. Na
oportunidade, representantes do Comitê Gestor do PróÉtica, do qual o Ibracon faz parte, puderam conheceram
as estatísticas, o processo de avaliação e revisão, entre
outros temas relevantes do Programa, que busca dar
visibilidade às empresas que compartilham a ideia de
que a corrupção é um problema a ser prevenido e
combatido por toda a sociedade.
Em 21 de agosto, o presidente Nacional do Ibracon
participou do 2º Congresso Pacto Pelo Brasil, realizado
em Curitiba (PR) e organizado pelo Observatório Social
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Homenagem da Alesp ao Ibracon/ Homage from Alesp

to Ibracon

plaque of distinction. The speaker at the tribute emphasized
in his speech the importance of the Accounting professional
for the promotion of entrepreneurship in the Country.
Officially, the date is celebrated on April 25, since it was
instituted in 1926, by Senator João Lyra Tavares.

Events
Among the many commitments of the industry’s agenda
of events, on August 7, in the city of São Paulo, the president
of Ibracon’s National Board, Francisco Sant’Anna, attended
the formal opening ceremony of the 24th Convention of
the Association of Capital Market Investment Professionals
and Analysts (Apimec), the theme of which this year was the
future of the capital market.
An initiative of the Federal Office of the Comptroller
General (CGU), the National Registry of Companies
Committed to Ethics and Integrity (Empresa Pró-Ética)
promoted a restructuring workshop on March 6 in Brasília.
At the meeting, representatives of Pró-Ética’s Steering
Committee, of which Ibracon is a member, were able to get
to know the statistics, the evaluation and review process,
among other relevant topics of the Program, which seeks
to give visibility to companies that share the idea that
corruption is a problem to be prevented and fought by
society as a whole.
On August 21, Ibracon’s National President participated
in the 2nd Pact For Brazil Convention, held in Curitiba (PR)
and organized by the Social Observatory of Brazil (OSB),
with which the Institute maintains a technical cooperation
agreement. On the 30th, Ibracon and CRCSP promoted
the 1st Small and Medium-sized Audit Firms Forum, which
discussed the main challenges, opportunities and the
labor market, such as attracting clients, technological
development, service to international accounts, retention
of the client base and compliance with standards and
regulations.
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2º Congresso Pacto Pelo Brasil/ 2nd Pact For Brazil Convention
Held on August 22, in São Paulo, by the Association of
Capital Market Investors (Amec), the Amec Investors Forum
2018 had the theme “Proposals for Improvements in the
National Capital Market to Presidency candidates”. Honored
by the president of Ibracon’s National Board, the event
discussed issues that affect the capital market.
Debating the future of Accounting Science education in
Brazil and the ways to train updated professionals was the
main objective of the XI National Meeting of Coordinators
and Teachers of the Accounting Sciences Course (ENCPCCC).
The event, held in São Paulo on August 29, is promoted by
CFC, CRCSP and the Brazilian Accounting Sciences Academy
(Abracicon).
Ibracon’s National president, Francisco Sant’Anna,
participated, on September 12, in the 26th EESCON - Meeting
of Accounting Service Firms of the State of São Paulo. Held
by Sescon-SP, the event took place in Campos do Jordão
(SP) and had the theme “The challenges of transformation”,
highlighting the importance of entrepreneurship for the
improvement and development of the economy and
the country. It also addressed the role of Accounting
professionals in this process, as key partners who contribute
with information relevant to decision making.
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do Brasil (OSB), com o qual o Instituto mantém um
acordo de cooperação técnica.
Realizado em 22 de agosto, em São Paulo, pela
Associação de Investidores no Mercado de Capitais
(Amec), o Fórum Amec de Investidores 2018 teve como
tema “Propostas de melhorias do Mercado de Capitais
Nacional para os candidatos à Presidência”. Prestigiado
pelo presidente da Diretoria Nacional do Ibracon, o
evento discutiu temas que afetam o mercado de capitais.
Debater o futuro do ensino da Ciências Contábeis
no País e os caminhos para formar profissionais
atualizados foi o grande objetivo do XI Encontro
Nacional de Coordenadores e Professores do Curso de
Ciências Contábeis (ENCPCCC). O evento, que aconteceu
em São Paulo, em 29 de agosto, é promovido pelo
CFC, pelo CRCSP e pela Academia Brasileira de Ciências
Contábeis (Abracicon).
O presidente Nacional do Ibracon, Francisco Sant’Anna,
participou, em 12 de setembro, do 26º EESCON – Encontro
das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São
Paulo. Realizado pelo Sescon-SP, o evento aconteceu em
Campos do Jordão (SP) e teve como tema “Os desafios
da transformação”, destacando a importância do
empreendedorismo para a melhoria e desenvolvimento
da economia e do País. Também tratou do protagonismo
dos profissionais da Contabilidade nesse processo, como
parceiros fundamentais que contribuem com informações
relevantes para a tomada de decisão.
Realizado nos dias 1º e 2 de outubro, em São Paulo,
o 19º Congresso do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), contou com a presença da
superintendência do Ibracon. O evento teve como tema
“Ecossistema de Governança: Inovação e Legado” e
propôs uma reflexão sobre os impactos da inovação e
tecnologia na redefinição do ecossistema da governança
corporativa, considerando como pano de fundo o
desafio de perpetuidade e legado das empresas.

Shimomoto e Sant’Anna no 26º EESCON/ Shimomoto and

Sant’Anna in the 26th EESCON
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Em 5 de dezembro, o Instituto enviou seu
representante para participar do lançamento da Agenda
Positiva 2019, promovido pelo Instituto Brasil Logística
(IBL) com o apoio da Frente Parlamentar de Logística
de Transportes e Armazenagem (FRENLOG), em Brasília.
O evento, testemunhado por autoridades políticas
e do setor, teve objetivo de debater a agenda de
prioridades do País para 2019 em defesa de uma melhor
infraestrutura.
Em 6 de dezembro, o Ibracon participou da solenidade
de entrega do 20° Prêmio da Associação Brasileira das
Companhias Abertas (Abrasca) de Melhor Relatório Anual,
que avalia os melhores relatórios anuais de companhias
referentes ao exercício de 2017. A cerimônia aconteceu em
3 de dezembro, na capital paulista.

Held on October 1st and 2nd, in São Paulo, the
19th Congress of the Brazilian Institute of Corporate
Governance (IBGC) was attended by Ibracon’s
superintendence. The event had as its theme “Governance
Ecosystem: Innovation and Legacy” and proposed a
reflection on the impacts of innovation and technology in
the redefinition of the corporate governance ecosystem,
considering as a background the challenge of companies’
perpetuity and legacy.
On December 5, the Institute sent its representative to
participate in the launch of 2019 Positive Agenda, promoted
by Instituto Brasil Logística (IBL) with the support of the
Parliamentary Front of Transport Logistics and Warehousing
(FRENLOG) in Brasilia. The event, witnessed by political and
industry authorities, aimed to discuss the country’s agenda
of priorities for 2019 in defense of a better infrastructure.
On December 6, Ibracon participated in the ceremony
for the awarding of the 20th Brazilian Association of Publicly
Held Companies (Abrasca) Award for Best Annual Report,
which evaluates the best annual reports of companies for
the year 2017. The ceremony took place on December 3 in
the city of São Paulo.

Palestras
Representantes da Diretoria Nacional e do Conselho
de Administração do Ibracon cumpriram, em 2018,
uma extensa agenda de apresentação de palestras
e participação em painéis de debates, alguns deles
em parceria com o Instituto. O primeiro convite foi
feito pelo CFC para que o presidente do Conselho de
Administração, Eduardo Pocetti, participasse da abertura
do “Seminário de Gestão e Planejamento Estratégico do
Sistema Contábil”, em 19 de fevereiro, em Brasília.
O Ibracon também foi convidado para apresentar
painel técnico no V Seminário Brasileiro de Contabilidade
e Custos aplicados ao Setor Público. O evento foi
realizado pelo CFC, em parceria com a Secretaria do
Tesouro Nacional (STN), nos dias 26 e 27 de abril e teve
como tema “As mudanças da contabilidade pública no
Brasil, na América Latina e no Mundo – oportunidades e
desafios”.
Em 8 de junho, o presidente Nacional do Ibracon,
Francisco Sant’Anna esteve no 42º Simpósio Mundial de
Auditoria Contínua e Relatórios (WCARS), organizado
pelo CRCSC e realizado pela primeira vez em Santa
Catarina. O evento contou com palestrantes renomados

Lectures

Sessão de abertura do seminário realizado pelo CFC/ Opening

session of the seminar held by CFC
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Representatives of Ibracon’s National Board and Board of
Directors fulfilled in 2018 an extensive agenda of lectures
and participation in debate panels, some of them in
partnership with the Institute. The first invitation was made
by CFC for the chairman of the Board of Directors, Eduardo
Pocetti, to participate in the opening of the “Accounting
System Management and Strategic Planning Seminar” on
February 19 in Brasília.
Ibracon was also invited to present a technical panel at
the V Brazilian Seminar on Accounting and Costs applied to the
Public Sector. The event was held by CFC, in partnership with
the National Treasury Secretariat (STN), on April 26 and 27 and
had as its theme “The changes in public accounting in Brazil,
Latin America and the World – opportunities and challenges”.

V Seminário Brasileiro de Contabilidade e Custos
aplicados ao Setor Público/ V Brazilian Seminar on

Accounting and Costs applied to the Public Sector
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do Brasil e do exterior e reuniu cerca de 200 profissionais
e estudantes da área. Em sua apresentação, Sant’Anna
destacou a evolução da auditoria, abordando aspectos
relevantes vinculados a esta, como fraude, ceticismo
profissional e transformações tecnológicas.
Com apoio do Ibracon e do Grupo Latinoamericano
de Emisores de Normas de Información Financiera
(Glenif), a Trevisan Escola de Negócios promoveu,
em 13 de junho, o “I Seminário Internacional de IFRS”,
com o objetivo de debater as Normas Internacionais
de Relatório Financeiro (IFRS) na América Latina. A
abertura contou com a participação de Eduardo Pocetti,
presidente do Glenif e do Conselho de Administração do
Ibracon.
O Instituto patrocinou, em 13 de junho, “III Colóquio
sobre Contabilidade Pública & Análise de Dados e o
III Workshop Jovens Pesquisadores em Contabilidade
Pública”. Os eventos foram organizados pela Escola
Brasileira de Administração Pública e de Empresas da
Fundação Getúlio Vargas (FGV EBAPE), em parceria com

I Seminário Internacional de IFRS, na Trevisan Escola de Negócios/

42º Simpósio Mundial de Auditoria Contínua e Relatórios/

42nd World Continuous Auditing and Reporting Systems Symposium

a Rutgers University e a Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ). O objetivo foi analisar a crescente
demanda por transparência e accountability sobre a
gestão dos recursos públicos.
Com a proposta de promover o intercâmbio
de estudos sobre controladoria e contabilidade, o
XVIII Congresso Internacional de Contabilidade da
Universidade de São Paulo (USP), realizado em 25 de
julho, contou com palestra de abertura proferida pelo
presidente Nacional do Ibracon, Francisco Sant’Anna.
Com o tema central “Moving accounting foward”, o
evento é realizado anualmente pelo Departamento de
Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade (FEA/USP).
O Ibracon prestigiou o XIV Congresso Internacional
de Contabilidade do Mundo Latino (Prolatino) e a 58ª

On June 8, the National President of Ibracon, Francisco
Sant’Anna attended the 42nd World Continuous Auditing
and Reporting Systems Symposium (WCARS), organized
by CRCSC and held for the first time in Santa Catarina. The
event was attended by renowned speakers from Brazil
and abroad and gathered around 200 professionals and
students from the area. In his presentation, Sant’Anna
highlighted the evolution of audit, addressing relevant
aspects related to it, such as fraud, professional skepticism
and technological transformation.
With the support of Ibracon and the Group of Latin
Accounting Standard Setters (Glenif), Trevisan Business
School promoted, on June 13, the “I International IFRS
Seminar”, with the objective of discussing the International
Financial Reporting Standards (IFRS) in Latin America. The
opening was attended by Eduardo Pocetti, chairman of
Glenif and of Ibracon’s Board of Directors.
The Institute sponsored, on June 13, “III Colloquium
on Public Accounting & Data Analysis and the III Young
Public Accounting Workshop Researchers”. The events were
organized by the Brazilian School of Public and Business
Administration of the G Vargas Foundation (FGV EBAPE), in
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International Seminar on IFRS at Trevisan Business School

III Colóquio sobre Contabilidade Pública & Análise de Dados/ III Colloquium
on Public Accounting & Data Analysis

41

Relações Institucionais

Foto/photo: Ibracon

Institutional Relations

Foto/photo: Ibracon

XVIII Congresso Internacional de Contabilidade da USP/ 18th International Accounting Convention of the University of São Paulo (USP)

Francisco Sant’Anna (Ibracon), Idésio Coelho (CFC) e Madson
Gusmão (CVM) na 58ª Concerj/ Francisco Sant’Anna (Ibracon),
Idésio Coelho (CFC) and Madson Gusmão (CVM) at the 58th Concerj

Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro
(Concerj), de 9 a 11 de outubro, no Rio de Janeiro.
Durante o evento promovido pelo CFC e pelo
Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio
de Janeiro (CRCRJ), as apresentações, que contaram com
representantes do Instituto, promoveram debates sobre
inovação, tecnologia e as transformações do mercado de
trabalho no Brasil e no mundo. Em paralelo, ocorreu o IX
Fórum Mulher Contabilista.
Em 15 de outubro, o Instituto participou, com
palestras técnicas, do XV Seminário Internacional do
CPC – Normas Contábeis Internacionais, realizado em
São Paulo, e organizado pela Fundação de Apoio ao
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (FACPC). Relato
Integrado, IFRS/CPC no Brasil, IFRS 9, IFRS 15 e IFRS 16, o
Fisco Federal e as IFRS/CPCs foram alguns dos temas
abordados no evento, que teve apoio do Ibracon
como uma das entidades que compõem o Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A mesa solene
contou com Eduardo Pocetti, presidente do Conselho de
Administração do Ibracon, que, na ocasião, representou
o Glenif, e Francisco Sant’Anna, presidente da Diretoria
Nacional do Instituto.
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partnership with Rutgers University and the State University
of Rio de Janeiro (UERJ). The objective was to analyze the
growing demand for transparency and accountability on
the management of public resources.
With the proposal of promoting exchange of
knowledge on controllership and accounting, the 18th
International Accounting Convention of the University
of São Paulo (USP), held on July 25, included an opening
speech given by Ibracon’s National President, Francisco
Sant’Anna. With the central topic “Moving accounting
forward”, the event is held annually by the Accounting
and Actuarial Department of the Faculty of Economics,
Administration and Accounting (FEA / USP).
Ibracon honored the XIV International Accounting
Congress of the Latin World (Prolatino) and a 58th
Accounting Convention of the State of Rio de Janeiro
(Concerj), on October 9 through 11, in Rio de Janeiro.
During the event, promoted by CFC and the Regional
Accounting Council of the State of Rio de Janeiro (CRCRJ),
presentations, which were attended by representatives of
the Institute, promoted debates on innovation, technology
and labor market transformations in Brazil and in the
world. At the same time, the IX Accountant Women Forum
took place.
On October 15, the Institute participated, with
technical lectures, of the XV International Seminar of
CPC - International Accounting Standards, held in São
Paulo, and organized by the Foundation to Support
the Accounting Pronouncements Committee (FACPC).
Integrated Reporting, IFRS / CPC in Brazil, IFRS 9, IFRS 15
and IFRS 16, the Federal Tax Authorities and IFRS / CPCs
were some of the topics addressed in the event, which
was supported by Ibracon as one of the entities part of
the Accounting Pronouncements Committee (CPC). The
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XV Seminário Internacional do CPC/ XV International Seminar of CPC

Realizado em Buenos Aires, nos dias 23 e 24 de julho,
o VII Seminário Internacional de Normas Internacionales
de Información Financiera contou com a participação
de Eduardo Pocetti, presidente do Conselho de
Administração do Ibracon e presidente do Glenif. No
evento, que é promovido pela Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciências Económicas de
Argentina (Facpce), ele ministrou palestra abordando os
aspectos técnicos e políticos do Glenif.
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formal sitting had Eduardo Pocetti, chairman of Ibracon’s
Board of Directors, who represented Glenif at the occasion,
and Francisco Sant’Anna, president of the Institute’s
National Board.
Held in Buenos Aires on July 23 and 24, the 7th
International Seminar on International Financial
Reporting Standards was attended by Eduardo Pocetti,
chairman of Ibracon’s Board of Directors and Glenif. At
the event, which is promoted by the Argentine Federation
of Professional Boards of Economic Sciences of Argentina
(Facpce), he gave a lecture addressing the technical and
political aspects of Glenif.

VII Seminário Internacional de Normas Internacionales
de Información Financiera/ 7th International Seminar on
International Financial Reporting Standards
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Technical Area

Reunião de um dos Grupos de Trabalho do Ibracon/ Meeting of one of Ibracon’s working groups

R

eferência técnica para as atividades de
Contabilidade e Auditoria Independente no Brasil,
o Ibracon atua de maneira consistente junto aos
órgãos reguladores, entidades contábeis congraçadas
e de interesse da profissão, em variadas frentes, para
o contínuo aprimoramento do ambiente regulatório
e fortalecimento da atividade no Brasil. Seja por meio
da participação em fóruns de discussão nacionais e
internacionais, do relacionamento institucional, dos
Grupos de Trabalho ou da emissão de Circulares e
Comunicados Técnicos, o Instituto tem como base
a manutenção de um ambiente de negócios sadio,
que viabilize a plena atuação dos profissionais da
Contabilidade.
Para responder de maneira efetiva às demandas
profissionais e do mercado, a área Técnica do Ibracon
conta com a Comissão Nacional de Normas Técnicas
(CNNT), o Comitê de Normas Contábeis (CNC), o Comitê
de Normas de Auditoria (CNA) e com 14 Grupos de
Trabalho (GTs). Cada qual em sua especialidade, todos
eles tratam das principais questões de Contabilidade
e Auditoria Independente em setores específicos do
mercado.
Durante o ano de 2018, foram realizadas 91 reuniões
técnicas envolvendo a Comissão, os Comitês e os Grupos
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C

onsidered as a technical reference for the Accounting
and Independent Audit activity in Brazil, Ibracon
works in a consistent manner with regulatory agencies,
accounting entities and those of interest for 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, or the issuance of
Circulars and Technical Releases, the Institute has as
a foundation the maintenance of a healthy business
environment, which facilitates the full performance of the
Accounting professionals.
In order to respond effectively to professional and
market demands, the Ibracon Technical area has the
National Technical Standards Commission (CNNT), the
Accounting Standards Committee (CNC), the Auditing
Standards Committee (CNA) and 14 Working Groups
(WGs). Each of them in their specialty, they all deal with key
Accounting and Independent Audit issues in specific sectors
of the market.
In 2018, 91 technical meetings were held involving
the Commission, the Committees and the Working
Groups, which represented 353 worked hours. All in all, 578
professionals attended these meetings.
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New Working Groups

de Trabalho, o que representou 353 horas trabalhadas. Ao
todo, 578 profissionais participaram destes encontros.

Novos Grupos de Trabalho
O ano de 2018 foi prolífico na formação de Grupos de
Trabalho: três novos núcleos foram criados.
Em março, uma das primeiras ações de
Francisco Sant’Anna no âmbito técnico, ao assumir
a presidência do Ibracon, foi a criação do Grupo de
Trabalho Novos Serviços e do Grupo de Trabalho
Contabilidade Pública. O GT Contabilidade Pública
discute e explora as particularidades do trabalho dos
Auditores Independentes que atuam junto aos poderes
constituídos do Estado.
Já o GT Novos Serviços tem uma proposta
distinta. Diferentemente dos seus pares, este GT não
se dedica às especificidades do trabalho de Auditoria
em determinados segmentos da economia. O novo
grupo dirige-se à análise de novas frentes de atuação
em Auditoria e estuda como os profissionais da
Contabilidade podem atender às demandas de diferentes

Comissão/Comitê/GT/

2018 was prolific in the formation of Working Groups: three
new cores were created.
In March, one of the first actions of Francisco Sant’Anna
at the technical level, when he assumed the presidency
of Ibracon, was the creation of the New Services Working
Group and the Public Accounting Working Group.
The Public Accounting WG discusses and explores the
particularities of the work of Independent Auditors who act
with the powers of the State.
The New Services WG, on the other hand, has a
different proposal. Unlike its peers, this WG does not focus
on the specificities of Audit work in certain segments of
the economy. The new group is focused on the analysis of
new fronts of action in Audit and studies how Accounting
professionals can meet the demands of different markets
and conjunctures, respecting the standards of the
profession.
In June, the Oil and Gas GT was born, with the
objective of discussing and analyzing Accounting and
Independent Audit issues within the scope of companies

Nº de reuniões/

Total de presentes/

Total de horas/

Comissão Nacional de Normas Técnicas/

12

145

84

1015

Comitê de Normas de Auditoria/

24

118

100

492

Comitê de Normas Contábeis/

4

22

12

66

GT Previdência/ Private Pension Plans WG

1

4

3

12

GT Incorporadoras/ Real Estate Developers WG

5

41

15

123

GT Energia/ Energy WG

3

14

13

61

GT Ética/ Ethics WG

1

4

3

12

GT Agribusiness/ Agribusiness WG

4

21

12

63

GT Instituições Financeiras/ Financial Institutions WG

6

50

18

150

GT Fundos de Investimentos/ Investment Funds WG

4

19

12

57

GT FAPMP/ FAPMP WG

11

85

33

255

GT Seguradoras/ Insurers WG

10

26

30

78

GT Óleo e Gás/ Oil and Gas WG

1

6

3

18

GT Novos Serviços/ New Services WG

3

15

9

45

GT Área Pública/ Public Accounting WG

2

8

6

24

GT Capital Markets/ Capital Markets WG

-

-

-

-

GT Multidisciplinar/ Multidisciplinary WG

-

-

-

-

TOTAL GERAL/ GRAND TOTAL

91

578

353

2470

Commission/ Committee / WG

Nr. of meetings

Total attendees

Total hours

Total de horas de
profissionais/

Total professional hours
National Technical Standards Commission
Auditing Standards Committee

Accounting Standards Committee
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mercados e conjunturas, respeitando-se as normas da
profissão.
Em junho, surgiu o GT Óleo e Gás, com o objetivo
de discutir e analisar temas da Contabilidade e
Auditoria Independente no âmbito das companhias
deste segmento energético, além de estabelecer
relações com órgãos reguladores e entidades da área.
A primeira reunião do GT aconteceu na sede da 3ª
Seção Regional do Ibracon, no Rio de Janeiro, com
a presença do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e
Biocombustíveis (IBP).

Circulares e Comunicados Técnicos
Ao longo de 2018, o Ibracon emitiu sete Circulares e
Comunicados Técnicos (CTs) à respeito de diferentes
aspectos da atividade de Auditoria Independente.
Duas circulares foram elaboradas: a Circular nº 1/2018
foi emitida em fevereiro, com informações sobre os
novos pronunciamentos contábeis e os impactos no
contexto da Auditoria Independente. O documento
foi elaborado em razão das novas declarações do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para o
reconhecimento de Receita de Contratos com Clientes
(NBC TG 47) e de Instrumentos Financeiros (NBC TG
48), que entraram em vigor no primeiro dia do ano.
Em julho veio a público a Circular nº 2/2018, com
informações acerca da emissão de Relatórios de Revisão
sobre as Informações Trimestrais (ITR) elaboradas por
entidades de incorporação imobiliária para os trimestres
findos em 2018.
Já os CTs foram cinco: o Comunicado Técnico nº
01/2018 foi publicado em abril, e trata da aplicação
de procedimentos previamente acordados para
atendimento aos requerimentos do questionário
de riscos pelas entidades supervisionadas pela
Superintendência de Seguros Privados (Susep). No mês
seguinte, o Ibracon lançou o Comunicado Técnico nº
2/2018, cujo tema é a emissão de Relatórios de Revisão
sobre as Informações Trimestrais (ITR) elaboradas por
entidades de incorporação imobiliária para os trimestres
finalizados em 2018.
Em julho, foi emitido o Comunicado Técnico nº
03/2018, orientando sobre o trabalho de asseguração
razoável sobre a estrutura de controles internos das
operações de cessão de créditos das instituições
participantes da C3 Registradora, de acordo com a NBC
TO 3000. Em novembro foi publicado o Comunicado
Técnico nº 04/2018, tratando dos procedimentos a
serem executados para a emissão do relatório de
asseguração razoável sobre as informações contidas
no Relatório Demonstrativo Anual (RDA) a partir do
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in this energy segment, in addition to establishing
relationships with regulatory agencies and entities in
the area. The first meeting of the WG took place at the
headquarters of the 3rd Regional Section of Ibracon, in Rio
de Janeiro, with the presence of the Brazilian Institute of
Oil, Gas and Biofuels (IBP).

Circulars and Technical Releases
Throughout 2018, Ibracon issued seven Circulars and
Technical Releases (TRs) on different aspects of the
Independent Audit activity.
Two circulars were prepared: Circular 1/2018 was issued
in February, with information on the new accounting
pronouncements and the impacts in the context of the
Independent Audit. The document was prepared due to
the new statements of the Accounting Pronouncements
Committee (CPC) for the recognition of Revenue from
Contracts with Customers (NBC TG 47) and Financial
Instruments (NBC TG 48), which came into force on the
first day of the year. In July, Circular 2/2018 was issued,
with information on the issuance of Reports on Review
of Quarterly Information (ITR) prepared by real estate
development entities for the quarters ended 2018.
There have been five TRs: Technical Release Nr. 01/2018
was published in April and deals with the application
of agreed-upon procedures to meet the requirements
of the risk questionnaire by entities supervised by the
Superintendence of Private Insurance (Susep). The following
month, Ibracon issued Technical Release No. 02/2018
addressing the issuance of Reports on Review of Quarterly
Information (ITR) prepared by real estate development
entities for the quarters ended 2018.
In July, Technical Release 03/2018 was issued, advising
on the reasonable assurance engagement on the internal
control structure of credit assignment transactions of
participating institutions of C3 Registradora, according to
NBC TO 3000. In November, Technical Release Nr. 04/2018
was published, dealing with procedures to be performed
for the issuance of a reasonable assurance report on the
information contained in the Annual Information Report
(RDA) from the base year 2017, for compliance with the
requirements of Law Nr. 8.248/1991 (Informatics Law)
and subsequent amendments, regulated by Decree Nr.
5,906/2006. The last document of its kind in the year was
also issued in November: Technical Release Nr. 05/2018
deals with the scope of work and the issuance of a report
on the statement of earnings from savings of compulsory
remittance by financial institutions.
In addition to the two new Circulars and the five
Technical Releases, in 2018 Ibracon announced a revision
of Technical Release Nr. 01/2012. The document provides
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Contribuições Técnicas
Durante o ano, o Ibracon apresentou uma série de
contribuições e sugestões em temas relevantes ao
Instituto e à atividade da Auditoria Independente,
endereçadas às entidades nacionais e internacionais.
Esta troca de opiniões e pontos de vista reforça a
posição do Ibracon como referência técnica e consolida
a valorização do seu posicionamento quando o assunto
é Auditoria Independente.
Este trabalho teve início em fevereiro, quando
o Ibracon respondeu a uma consulta pública
apresentada pelo Monitoring Group, grupo de
instituições financeiras internacionais e órgãos
reguladores comprometidos em promover o interesse
público em áreas relacionadas à definição de padrões
de qualidade de auditoria internacional. O grupo é
mantido pela International Organization of Securities
Commissions (IOSCO), entidade que congrega as
comissões de valores mobiliários de vários países que
compõem o G20. O tema sobre o qual o Ibracon se
manifestou diz respeito à proposta de alteração na
forma como as normas de Auditoria e de padrão ético
aplicáveis aos Auditores Independentes serão emitidas
e implementadas. No mesmo mês, foram enviados à
Susep comentários sobre a Consulta Pública 19/2017,
que dispôs sobre a operação de capitalização,
modalidades, elaboração, operação e comercialização
de Títulos de Capitalização. Ainda em fevereiro, foram
enviados comentários para a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) em referência à Audiência Pública
SDM nº 05/17, que trata de alterações na Instrução CVM
nº 476 e na Instrução CVM nº 400. No mês seguinte,
o Ibracon manifestou-se novamente junto à CVM,

guidance to Independent Auditors for the issuance of the
Audit Report to an Economic Group that does not prepare
consolidated Financial Statements, as required by NBC TG
36 (R3) - Consolidated Financial Statements.

Technical Inputs
Throughout the year, Ibracon presented a series of inputs
and suggestions on topics relevant to the Institute and
to the Independent Audit activity, addressed to national
and international entities. This 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.
This work began in February, when Ibracon responded
to a public consultation presented by the Monitoring Group,
which brings together international financial institutions
and regulatory agencies committed to promoting
the public interest in areas related to the definition of
quality standards of international auditing. The group is
maintained by the International Organization of Securities
Commissions (IOSCO), which brings together the securities
commissions of several G20 countries. The theme on
which Ibracon manifested itself concerns the proposal
to change the way in which Audit and ethical standards
applicable to Independent Auditors will be issued and
implemented. In the same month, comments were sent to
Susep on Public Consultation 19/2017, which dealt with the
capitalization, modalities, preparation, operation and sale
of Capitalization Bonds. Also in February, comments were
sent to the Brazilian Securities and Exchange Commission
(CVM) in reference to Public Hearing SDM Nr. 05/17, which
deals with amendments to CVM Instruction Nr. 476 and
CVM Instruction Nr. 400. The following month, Ibracon

Ingram Image

ano-base 2017, para fins de cumprimento dos requisitos
da Lei nº 8.248/1991 (Lei de Informática) e alterações
posteriores, regulamentada pelo Decreto n.º 5.906/2006.
O último documento do gênero no ano foi emitido
também em novembro: o Comunicado Técnico nº
05/2018 versa sobre o alcance dos trabalhos e a emissão
de relatório sobre o demonstrativo do direcionamento
dos recursos de poupança de remessa obrigatória pelas
instituições financeiras.
Além das duas novas Circulares e dos cinco
Comunicados Técnicos, em 2018 o Ibracon divulgou
revisão de Comunicado Técnico n° 01/2012. O documento
traz orientações aos Auditores Independentes para
a emissão do Relatório de Auditoria para um Grupo
Econômico que não prepare Demonstrações Contábeis
consolidadas, conforme requerido pela NBC TG 36 (R3) –
Demonstrações Consolidadas.
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desta vez sobre o projeto para Redução dos Custos de
Observância e Redundâncias.
Em maio, o Ibracon enviou para a CVM comentários
relacionados a audiência pública das minutas de três
instruções: de revogação da Instrução CVM nº 452, de
alteração da Instrução CVM nº 555, e de alterações na
Deliberação CVM nº 463. Naquele mesmo mês, foram
enviados ao Banco Central do Brasil (BCB), comentários
acerca da Audiência Pública nº 60/2018, à respeito de
propostas de atos normativos que dispõem sobre
critérios contábeis para constituição de provisão de
perdas esperadas, associadas ao risco de crédito pelas
instituições financeiras. Em julho, foram enviadas
contribuições ao Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CAD), referentes ao Guia Preliminar de
Remédios Antitruste, e ao Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (MDIC), com sugestões de
procedimentos para o Programa Inovar Auto.
Em agosto, o Instituto enviou comentários para o
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) sobre audiência
pública CTG 2002, que trata dos padrões técnicos
e profissionais a serem observados pelo contador,
nomeado como perito ou como empresa especializada,
para emissão de laudo de avaliação dos ativos líquidos a
valor contábil ou dos ativos líquidos contábeis ajustados
a preços de mercado. Agosto também foi o mês em que
o Instituto enviou comentários para a Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) à respeito da Consulta
Pública nº 68, de alteração da Resolução Normativa nº
393, que dispõe sobre os critérios de constituição de
Provisões Técnicas a serem observados por operadoras
de planos privados de assistência à saúde e propôs a
revogação de dispositivos da Resolução Normativa nº
209. O mês foi marcado, ainda, pela contribuição enviada
pelo Ibracon ao International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA) sobre audiência pública realizada,
que teve como tema o ceticismo profissional.
Em setembro, o Ibracon enviou mais comentários
à ANS, desta vez a respeito da Consulta Pública nº 67,
referente à Resolução Normativa que dispõe sobre
a adoção de práticas de Governança Corporativa
com ênfase em controles internos e gestão de riscos
pelas operadoras de planos de saúde. No mesmo
mês, foram encaminhados à CVM comentários sobre
o edital de Audiência Pública SDM nº 2/2018, que
tratou da instituição do novo marco sobre o rito dos
procedimentos relativos à atuação sancionadora no
âmbito da CVM.
Em novembro, o Instituto enviou mais dois
comentários. O primeiro, para o International Auditing
and Assurance Standards Board (IAASB), tratou da minuta
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responded again to CVM, this time about the project to
Reduce Observance and Redundancy Costs.
In May, Ibracon sent to CVM comments related to the
public hearing of the drafts of three instructions: revocation
of CVM Instruction Nr. 452, amendment to CVM Instruction
Nr. 555, and amendments to CVM Deliberation Nr. 463. That
same month, comments on Public Hearing Nr. 60/2018 were
sent to the Central Bank of Brazil (BCB), regarding proposals
for normative acts that provide for accounting criteria for
establishment of allowance for expected losses, associated
with credit risk by financial institutions. In July, inputs were
sent to the Administrative Council for Economic Defense
(CADE), related to the Antitrust Remedies Preliminary Guide,
and to the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services
(MDIC), with suggestions on procedures to the Inovar Auto
Program.
In August, the Institute sent comments to the Federal
Accounting Council (CFC) on public hearing CTG 2002,
which deals with the technical and professional standards
to be observed by the accountant, appointed as an expert
or a specialized company, to issue an appraisal report
on the net assets at book value or on the net book assets
adjusted at market prices. August was also the month
in which the Institute sent comments to the National
Regulatory Agency for Private Health Insurance and Plans
(ANS) regarding Public Consultation Nr. 68, amending
Normative Resolution Nr. 393, which provides for the
criteria for establishment of Technical Reserves to be
observed by private health plan operators and proposed
the repeal of provisions of Normative Resolution Nr. 209.
The month was also marked by the input sent by Ibracon to
the International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA) on the public hearing held, which had the topic of
professional skepticism.
In September, Ibracon sent further comments to ANS,
this time regarding Public Consultation Nr. 67, related to
the Normative Resolution that provides for the adoption of
Corporate Governance practices with emphasis on internal
controls and risk management by health plan operators. In
the same month, comments were sent to CVM regarding
Public Hearing publication SDM Nr. 2/2018, which dealt
with the institution of the new framework on the rite of
procedures regarding the sanctioning performance within
the scope of CVM.
In November, the Institute sent two more comments.
The first, to the International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB), dealt with the Exposure Draft (ED),
related to the revision of ISA 315, which addresses Identifying
and Assessing the Risks of Material Misstatement through
Understanding the Entity and its Environment. The second
was directed to the Central Bank of Brazil. The document
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Encontros Técnicos
Nem todas as contribuições técnicas do Ibracon a
órgãos públicos, reguladores e agentes do mercado são
feitas por escrito. A Área Técnica do Ibracon também
realiza este trabalho de intercâmbio em reuniões e
encontros. Em 2018, o Instituto compareceu a diversos
compromissos pautados por este objetivo.
Em 5 de abril, representantes da área Técnica e
do Grupo de Trabalho (GT) Fundos de Investimentos
do Ibracon reuniram-se com integrantes da área de
Controladoria do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). O principal foco da conversa
foi a Carta Circular AIMC/DEINF nº 008/2017, que solicita
que o auditor independente contratado para auditar as
demonstrações contábeis dos fundos de investimentos,
nos quais a BNDES Participações S/A (BNDESPar) é
cotista, inclua em seu trabalho a aplicação de certos
procedimentos de auditoria relacionados.
Em junho, representantes do GT Seguradoras
participaram da 7ª reunião da Comissão Permanente
de Solvência (CPS) da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ). O encontro
discutiu as propostas da Diretoria de Normas e
Habilitação das Operadoras da ANS para as regras
de cálculo a serem usadas por operadoras que não
desenvolvam metodologia atuarial própria para o cálculo
da Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados
(PEONA/SUS) e da metodologia Provisão Insuficiência
Contraprestação (PIC).
No mesmo mês, aconteceu no Recife (PE) o 12º
Congresso Nacional da Associação Nacional dos
Contabilistas das Entidades de Previdência (Ancep).
Membros dos GTs Seguradoras e Previdência do
Ibracon participaram do painel “Prestação de Serviços
de Auditoria Independente nas Entidades Fechadas
de Previdência Complementar (EFPC)”. A assembleia

addressed Public Consultation Nr. 67/2018 of 05/09/2018, on
the accounting criteria for designation and recognition of
hedge relationships (Hedge Accounting).
In 2018, Ibracon participated in the translation of the
auditing standards issued by IAASB: ISA 250 - Consideration
of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements
and ISA 540 - Auditing Accounting Estimates and Related
Disclosures.

Technical Meetings
Not all technical inputs of Ibracon to public bodies,
regulators and market agents are made in writing. Ibracon’s
Technical Area also performs this exchange work in
gatherings and meetings. In 2018, the Institute attended
several commitments based on this objective.
On April 5, representatives of Ibracon’s Technical area
and Investment Funds Working Group (WG) met with
members of the Controllership area of the National Bank
for Economic and Social Development (BNDES). The main
focus of the conversation was Circular Letter AIMC / DEINF
Nr. 008/2017, which requests that the independent auditor
hired to audit financial statements of investment funds, in
which BNDES Participações S/A (BNDESPar) is a shareholder,
include in their work the application of certain related audit
procedures.
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do Exposure Draft (ED), referente à revisão da norma
ISA 315, que trata da Identificação e Avaliação dos Riscos
de Distorção Relevante por meio do Entendimento da
Entidade e do seu Ambiente. O segundo foi direcionado
ao Banco Central do Brasil. O documento tratou da
Consulta Pública nº 67/2018 de 05/9/2018, sobre os
critérios contábeis para designação e registro das
relações de proteção (Contabilidade de hedge).
Em 2018, o Ibracon participou da tradução das
versões das normas de auditoria emitidas pelo IAASB:
ISA 250 - Considerações de Leis e Regulamentações na
Auditoria das Demonstrações Financeiras e ISA 540 Auditoria de Estimativas Contábeis e Divulgações
Relacionadas.

Evento sobre o tema “Formas Emergentes de Relatório Externo (EER)”/
Event on “Emerging Forms of External Report (EER)”

In June, representatives of the Insurers WG participated
in the 7th meeting of the Solvency Committee (SPC) of the
National Regulatory Agency for Private Health Insurance
and Plans (ANS), in Rio de Janeiro (RJ). The meeting
discussed the proposals of the Board of Standards and
Qualification of ANS Operators for the calculation rules
to be used by operators that do not develop their own
actuarial methodology for the calculation of the Reserve
for Incurred but not Reported Losses (IBNR / SUS) and the
Contribution Deficiency Reserve (CDR) methodology.
In the same month, the 12th National Congress of
the National Association of Pension Fund Accounting
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tratou da Resolução CNPC nº 27/2017, que normatizou os
serviços de auditoria independente no âmbito das EFPC.
No mês de agosto, o Instituto tomou parte
no Seminário “Boas práticas de auditoria interna
e independente em fundos de pensão”, realizado
em Brasília (DF) pela Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (Previc). Membro do GT
Previdência Privada ministrou palestra sobre Auditoria
Independente em fundos de pensão, apresentando
os principais aspectos do Relatório do Auditor. Em
outubro, o Ibracon participou de uma Discussão Técnica
promovida pelo IAASB, em São Paulo. O encontro
foi uma realização conjunta entre IAASB, Ibracon e
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras (FIPECAFI), e tratou das Formas Emergentes
de Relatório Externo (EER). O evento integrou a
programação do IAASB de orientação à respeito da
revisão da norma internacional ISAE 3000.

12º Congresso Nacional da Associação Nacional dos
Contabilistas das Entidades de Previdência/

Foto/photo: Ibracon

12th National Congress of the National Association of
Pension Fund Accounting Professionals

Participantes do evento sobre o EER/ Participants in the event

about EER

Além disso, o GT Seguradoras cumpriu durante todo
o ano uma importante agenda junto à Superintendência
de Seguros Privados (Susep). Foram realizadas sete
reuniões na entidade ao longo de 2018, organizadas
pela Comissão Atuarial e pela Comissão Contábil, com a
presença e contribuições de representantes do Ibracon.
O GT Agribusiness também cumpriu agenda com
outras entidades do setor. Em dezembro, o grupo do
Ibracon reuniu-se com representantes da Associação
Brasileira de Companhias Abertas (Abrasca), para falar
sobre a adoção da IFRS 16 – Arrendamentos, no âmbito
do Agronegócio, especificamente dos contratos de
parcerias agrícolas. O grupo discutiu a aplicabilidade da
norma para as transações de parcerias agrícolas mais
praticadas no mercado.
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Professionals (Ancep) was held in Recife (PE). Members of
Ibracon’s Insurers and Private Pension Plans WGs participated
in the panel “Provision of Independent Audit Services in
Supplementary Private Pension Plans (EFPC).” The meeting
addressed CNPC Resolution Nr. 27/2017, which regulated the
independent audit services within the scope of EFPC.
In August, the Institute took part in the seminar
“Good practices of internal and independent audit in
pension funds”, held in Brasília (DF) by the National
Superintendence for Pension Funds (Previc). A member
of the Private Pension Plans WG delivered a lecture on
Independent Audit in pension funds, presenting the
main aspects of the Auditor’s Report. In October, Ibracon
participated in a Technical Discussion promoted by IAASB,
in São Paulo. The meeting was a joint event between
IAASB, Ibracon and Foundation for Accounting, Actuarial
and Financial Research Institute (FIPECAFI), and dealt with
Emerging Forms of External (EER). The event integrated the
IAASB schedule for guidance regarding the revision of the
international standard ISAE 3000.
Moreover , the Insurers WG fulfilled throughout the year
an important agenda with the Superintendence of Private
Insurance (Susep). Seven meetings were held at the entity
during 2018, organized by the Actuarial Commission and
the Accounting Commission, with the presence and inputs
of Ibracon representatives.
The Agribusiness WG also fulfilled an agenda with
other entities in the sector. In December, the Ibracon’s group
met with representatives of the Brazilian Association of
Publicly-Held Companies (Abrasca) to discuss the adoption
of IFRS 16 - Leases, in the scope of Agribusiness, specifically
the agricultural partnership contracts. The group discussed
the applicability of the standard to the agricultural
partnership transactions most practiced in the market.
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Professional Development

Participantes de curso promovido pelo Ibracon/ Participants from one course promoted by Ibracon

U

ma das prioridades do Ibracon é contribuir para a
formação e o aprimoramento dos profissionais de
Contabilidade e Auditoria Independente atuantes
em qualquer lugar do Brasil. Em 2018, o objetivo de tornar
a Educação Continuada acessível a profissionais de todo o
País ganhou nova dinâmica, com o reforço da agenda de
cursos online e presenciais.
Em agosto, o Ibracon passou a utilizar nova plataforma
de educação à distância, com melhor suporte ao usuário
e mais recursos didáticos. Os conteúdos dos cursos
também foram remodelados e atualizados. Além disso,
foi formulada a página eadibracon.com.br, apresentando e
organizando os cursos de maneira funcional e visualmente
limpa.
O propósito de levar mais cursos para todo o Brasil
não seria possível de ser concretizado sem o empenho
das Seções Regionais. Em 2018, as equipes locais do
Ibracon realizaram um trabalho intenso na formulação e
na realização de novos cursos. Como resultado, durante
todo o ano, as Regionais ofereceram 114 cursos, 32 a mais
que em 2017, contando com 2.494 participantes, média
de 21 por curso. Foram contabilizadas 814 horas de aula,
superando as 616 horas registradas em 2017.

O

ne of Ibracon’s priorities is to contribute to
the training and enhancement of Accounting
and Independent Auditing professionals working
anywhere in Brazil. In 2018, the objective of making
Continuing Education accessible to professionals from
all over the country gained new momentum, with the
reinforcement of the online and face-to-face course
schedules.
In August, Ibracon began to use a new distance
education platform, with better user support and more
didactic resources. The contents of the courses were also
remodeled and updated. In addition, the eadibracon.
com.br page was created, presenting and organizing
the courses in a functional and visually clean way.
The purpose of taking more courses throughout
Brazil would not be possible without the commitment
of the Regional Sections. In 2018, Ibracon’s local teams
carried out intense work in formulating and conducting
new courses. As a result, throughout the year, the
Regional Sections offered 115 courses, 33 more than
in 2017, with 2,505 participants, an average of 21 per
course. 822 class hours were registered, surpassing the
616 hours in 2017.
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Seção Regional

Nº de eventos

Nº de participantes

Carga Horária (CH) Total

Média participantes/evento

1ª SR/ 1st RS

3

44

16

14,7

2ª SR/ 2nd RS

13

328

148

25,2

Regional Section

Nr. of events

Nr. of participants

Total Hours (CH)

Average participants / event

3ª SR/ 3rd RS

18

353

158

19,6

4ª SR/ 4th RS

6

154

48

25,7

5ª SR/ 5th RS

54

1.203

328

22,3

6ª SR/ 6th RS

10

219

68

21,9

9ª SR/ 9th RS

10

193

48

19,3

Total/ Total

114

2494

814

21,9

Excelência na avaliação dos participantes

Excellence in participants’ assessment

Os cursos do Ibracon tiveram excepcional avaliação
por parte dos alunos em 2018. Os participantes dos
cursos presenciais ofertados pela 5ª SR opinaram
sobre o desenvolvimento do treinamento – em
termos de conteúdo, carga horária, material didático
e aplicabilidade prática – e sobre o desempenho dos
professores. Por reunir o maior número de associados,
os números compõem um importante referencial para
todo o Brasil.
No primeiro aspecto, 94,8% avaliaram o curso como
bom ou ótimo; no segundo quesito, o índice foi de 97%.
Na comparação com os dois anos anteriores, o resultado
também foi positivo.
As ações de Educação Continuada do Ibracon também
contam com grande reconhecimento do mercado,
em razão de seu alto valor agregado, das temáticas, do

Ibracon courses had an exceptional evaluation by the
students in 2018. The participants of the on-site courses
offered by the 5th RS spoke about the training development
- in terms of content, workload, teaching material and
practical applicability - and on the performance of teachers.
By bringing together the greatest number of members, the
numbers make up an important reference point for the
whole of Brazil.
In the first aspect, 94.8% evaluated the course as
good or great; in the second item, the rate was 97%. In
comparison with the previous two years, the result was
also positive.
Ibracon’s Continuing Education actions also have great
market recognition, due to their high added value, the topics,
alignment with the daily demands of the professional and
the high quality of their teachers and instructors.

Desenvolvimento do treinamento(%)

Desempenho do(s) expositor(es) (%)

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

38,4

56,4

4,9

0,3

52,2

44,8

2,9

0,1

46,1

49,7

3,9

0,3

Training development (%)

Great

Good

Regular

Bad

Conclusão geral (%)

Performance of the facilitator(s) (%)

Great

Good

Regular

Bad

General conclusion (%)

Great

Good

Regular

Bad

Conclusão geral

3,9%

General conclusion

0,3%

Avaliação geral
General evaluation

Ótimo/bom

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

2018

46,1

49,7

3,9

0,3

2017

45,7

49,7

3,9

0,7

2016

46

49,8

3,8

0,4

Great/ Good

Regular

95,8%

Regular

Ruim
Bad
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Great

Good

Regular

Bad
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Curso oferecido pelo Ibracon/ Course offered by Ibracon

alinhamento às demandas diárias do profissional e da alta
qualidade dos seus professores e instrutores.

Educação a Distância
No último ano, as atividades na plataforma de
Educação a Distância do Ibracon foram destaque.
A grade de cursos foi reformulada e ampliada. No
primeiro semestre, estiveram disponíveis os cursos
“Contabilidade de Empresas Construtoras”, “IFRS 15”
e “Auditoria para não Auditores”, que já faziam parte
da oferta de aulas do ano anterior. Em agosto, com
o lançamento da nova plataforma de e-learning, os
antigos cursos foram descontinuados e três outras
formações – uma delas dividida em quatro módulos –
passaram a ser oferecidas.
O curso “Manual para Trabalhos de Auditoria de
Menor Complexidade”, voltado sobretudo aos auditores
atuantes em Firmas de Auditoria de Pequeno e Médio
Portes (FAPMP), é composto por quatro módulos.
Também foram disponibilizados um novo curso sobre
a IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes, mais
completo, com 8 horas de duração, e a nova formação
“Novo Relatório do Auditor”, também com 8 horas.
Todos os cursos online do Ibracon são credenciados
e contam pontos no Programa de Educação
Profissional Continuada (PEPC) do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).

Comissão de Educação Continuada do CFC

Distance Education
In the last year, the activities in Ibracon’s Distance
Education platform were highlighted. The course
schedule was reformulated and expanded. In the
first half of the year, the courses “Accounting for
Construction Companies”, “IFRS 15” and “Audit for NonAuditors” were available, which were already part of the
previous year’s course offer. In August, with the launch
of the new e-learning platform, the old courses were
discontinued and three other courses - one of them
divided into four modules - were offered.
The course “Handbook of Smaller Complexity Audit
Work”, focused mainly on auditors working in Small
and Medium-sized Audit Firms (FAPMP), is composed
of four modules. A new course on IFRS 15 - Revenue
from Contracts with Customers, more complete, with 8
hours of duration, and the new “New Auditor’s Report”
training, also with 8 hours, were also made available.
All online courses of Ibracon are accredited and
count points in the Continuing Professional Education
Program (PEPC) of the Federal Accounting Council (CFC).

CFC Continuing Education Committee
Ibracon gave continuity to its participation in meetings
of the Continuing Education Committee (CEPC) from the
Federal Accounting Council (CFC), collaborating with
the program intended to the Independent Audit area. Six
CEPC meetings were held, occasions on which 480 cases
were analyzed, totaling 967 accredited courses/events.

O Ibracon continuou participando das reuniões da
Comissão de Educação Continuada (CEPC) do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), em colaboração ao
programa voltado à área de Auditoria Independente.
Foram realizadas seis reuniões da CEPC, ocasiões em que
foram analisados 480 processos, totalizando 967 cursos/
eventos credenciados.
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ara aumentar a visibilidade dos temas que
envolvem a Auditoria Independente e promover
o diálogo com seus públicos de interesse e com
a sociedade, em 2018 o Ibracon empenhou-se em
estimular e consolidar seus diversos canais e ações de
comunicação.
Durante todo o ano, temas de impacto no cotidiano
do auditor independente tiveram destaque nos veículos
do Ibracon. O Portal Ibracon, os perfis do Instituto
em mídias sociais, a newsletter semanal e a Revista
Transparência cumprem a função de levar ao associado
os principais temas da Auditoria Independente, entre
normas técnicas e informações de mercado. A seriedade
com que este trabalho é executado faz com que, ano a
ano, o Ibracon seja reconhecido como fonte confiável de
informação e importante agente no fortalecimento da
Auditoria Independente no Brasil e no exterior.
O relacionamento com a imprensa também compõe
a linha de frente da comunicação do Ibracon. Por meio
de sugestões de pauta à imprensa, entrevistas, encontros
com jornalistas e da publicação de artigos em meios
de comunicação, o Ibracon abordou assuntos técnicos,
educacionais, de gestão, ética e transparência. Um dos
fundamentos do bom posicionamento conquistado
pelo Ibracon na imprensa são os porta-vozes do
Instituto. O seu constante aprimoramento faz com que
as mensagens que chegam ao público sejam claras e
assertivas, garatindo a sua repercussão positiva.
A comunicação com os associados continuou
sendo aprimorada, marcando o empenho do Ibracon
em munir o Auditor Independente com informação de
qualidade. Diversos conteúdos foram compartilhados
com exclusividade aos nossos associados, mantendoos informados e mais preparados para o exercício
pleno da profissão. Esse trabalho é realizado em âmbito
nacional e regional. As Seções Regionais estão atentas às
particularidades do trabalho do Auditor Independente
nos estados em que atuam, levantando novos temas de
interesse e ampliando a visibilidade do Ibracon localmente.

Redes Sociais
O Ibracon está presente em três das principais redes
sociais da internet, que ano após ano se consolidam
como uma importante via de diálogo com estudantes
e professores de Ciências Contábeis, contadores e
auditores independentes, além do público geral.
Em 2018, o alcance desse meio de comunicação
cresceu em todos os portais. Entre janeiro e dezembro
de 2018, a fanpage do Ibracon no Facebook cresceu 20%
em número de seguidores, indo de 5.486 para 6.087
seguidores. A rede social que apresentou maior evolução
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n order to increase the visibility of the issues surrounding
Independent Audit and promote dialog with its
stakeholders and society, in 2018 Ibracon was committed to
stimulating and consolidating its various communication
channels and actions.
Throughout the year, issues of impact on the daily
routine of the independent auditor were highlighted in
Ibracon channels. Ibracon Portal, the Institute’s social media
profiles, the weekly newsletter and Revista Transparência
fulfill the function of taking to the member the main
Independent Audit topics, among technical standards and
market information. The seriousness with which this work
is carried out makes Ibracon recognized year by year as a
reliable source of information and an important agent in
strengthening Independent Audit in Brazil and abroad.
The relationship with the press also forms the front line
of Ibracon’s Communication. Through media suggestions,
interviews, meetings with journalists and the publication
of articles in the media, Ibracon addressed technical,
educational, management, ethical and transparency
issues. One of the foundations of Ibracon’s good position
in the press is the Institute’s spokespersons. Its constant
improvement makes the messages that arrive at the
public to be clear and assertive, guaranteeing its positive
repercussion.
Communication with members continued to be
improved, marking Ibracon’s efforts to provide the
Independent Auditor with quality information. Several
contents were shared exclusively with our members, keeping
them informed and more prepared for the full exercise of
the profession. This work is carried out at the national and
regional levels. The Regional Sections are attentive to the
particularities of the Independent Auditor’s work in the
states in which they operate, raising new topics of interest
and increasing Ibracon’s local visibility.

Social Media
Ibracon is present in three of the main social networks of the
Internet, which consolidate year after year as an important
way of dialog with students and professors of Accounting
Sciences, accountants and independent auditors, as well as
the general public.
In 2018, the reach of this medium of communication
grew in all the portals. Between January and December
2018, Ibracon’s fanpage on Facebook grew 20%, from 5,486
to 6,087 followers. The social network that showed the
highest percentage of audience growth was Twitter, where
Ibracon’s profile saw its number of followers grow 139%,
from 346 in January to 827 in December.
Meanwhile, the Institute’s LinkedIn page has surpassed
the mark of 10,000 followers. In January, the page had 5,955

IBRACON RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

percentual na audiência foi o Twitter, onde o perfil do
Ibracon viu seu número de seguidores crescer 139%, de
346 em janeiro para 827 em dezembro.
Enquanto isso, a página do Instituto no LinkedIn
ultrapassou a marca dos 10 mil seguidores. Em janeiro,
a página tinha 5.955 seguidores e, em 12 meses, viu sua
audiência saltar 85%. No fechamento do ano, 11.069
pessoas acompanhavam o perfil do Ibracon na rede
social, que é a principal plataforma online de networking e
assuntos de carreira.
O engajamento do Ibracon nas redes sociais
acompanha a agenda do Auditor Independente. Foi
assim em 27 de setembro, quando é comemorado
internacionalmente o Dia do Orgulho de ser Auditor.
Durante todo o dia, profissionais de todo o mundo
utilizaram a hashtag #AuditorProud para compartilhar
nas redes sociais suas histórias na auditoria. O Ibracon foi
um dos apoiadores da iniciativa liderada pelo Center for
Audit Quality (CAQ), órgão ligado ao American Institute
of Certified Public Accountants (AICPA), que teve início
em 2015.

Em 2018, o Portal Ibracon publicou 484 matérias, cerca
de 40 por mês. Além de manter a periodicidade nas
publicações, o site viu sua base de usuários cadastrados
aumentar. Ao todo, no final do ano, 13.394 pessoas
estavam inscritas no site, contra 13.048 em 2017 –
aumento nominal de 346 cadastros. Além disso, o portal
teve 679.964 visualizações, ou pageviews, em todo o ano,
com uma média mensal de quase 57 mil visualizações.

Janeiro/ Jan

6.087

Dez/ Dec

TWITTER 2018/TWITTER 2018
827

346

Dez/ Dec

LINKEDIN 2018/LINKEDIN 2018
11.069

5.955

Visualizações/Views

Jan/ Jan

46.145

Fev/ Feb

43.270

Mar/ Mar

58.561

Abr/ Apr

58.452

Mai/ May

60.893

Jun/ Jun

54.274

Jul/ July

52.148

Ago/ Aug

72.452

Set/ Sept

60.602

Out/ Oct

66.385

Nov/ Nov

65.163

Dez/ Dec

41.619

Total/Total

5.486

Janeiro/ Jan

Portal Ibracon

Mês/Month

FACEBOOK 2018 /FACEBOOK 2018

679.964

Janeiro/ Jan

Dez/ Dec

followers, and in 12 months saw its audience jump 85%. At
the end of the year, 11,069 people followed Ibracon’s profile
on the social network, which is the main online networking
and career matters platform.
Ibracon’s engagement in social networks follows the
Independent Auditor’s schedule. It was so on September 27,
when the Auditor’s Pride Day is internationally celebrated.
Throughout the day, professionals from around the world
used the hashtag #AuditorProud to share their audit stories
on social networks. Ibracon was one of the supporters of
the initiative led by the Center for Audit Quality (CAQ), a
body linked to the American Institute of Certified Public
Accountants (AICPA), which began in 2015.
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Assessoria de Imprensa

Ibracon Portal

O trabalho conduzido pela Assessoria de Imprensa
do Ibracon durante o ano teve como resultado 1.104
inserções na mídia, entre reportagens, entrevistas, artigos
e publicação de materiais preparados pela equipe, como
releases e sugestões de pauta.
A imprensa online, onde o Ibracon apareceu 1.020
inserções no ano, é a mídia com maior volume de
aparições. O mês em que o Instituto mais foi mencionado
na imprensa foi agosto, quando apareceu 167 vezes. Nos
jornais, o Instituto teve 75 aparições, e em revistas, 15. Se
essas veiculações fossem publicidade, o espaço ocupado
pelo Ibracon equivaleria a R$ 4.151 milhões.
O contexto dessa presença midiática merece
atenção. O Ibracon posiciona-se hoje como um
interlocutor junto à opinião pública em temas de gestão
e transparência e Auditoria Independente, articulando-se
à imprensa e formadores de opinião. Em âmbito nacional,
o Instituto esteve presente em veículos como os jornais
Valor Econômico, O Estado de S. Paulo, Jornal do Comércio,
DCI, Folha de S. Paulo e Correio Braziliense, os portais UOL e
Infomoney e a revista Capital Aberto.
Entre os destaques do ano, estiveram as matérias
“Inovacao modifica rotina do Fisco e de Contadores”,
no jornal DCI, sobre o uso de inteligência artificial na
administração de finanças; “Pequenas auditorias são
maioria no país”, publicada em junho pelo jornal Valor
Econômico, que destacou os resultados da Pesquisa
inédita “Ibracon: Perfil, demandas e oportunidades”,
e a reportagem “De olho no balanço”, que, veiculada
pela Folha de S. Paulo em julho, trouxe o presidente da
Diretoria Nacional falando sobre o estudo conduzido
pelo Ibracon a respeito dos Principais Assuntos de
Auditoria (PAAs). Em outubro, o Ibracon voltaria a ter
destaque na Folha, desta vez na coluna Mercado Aberto,
na matéria “Regulação de regra global contra fraude
dependerá de novo Congresso”, sobre o cumprimento
da norma ética internacional denominada Noclar
(Resposta ao Descumprimento de Leis e Regulamentos).
O relacionamento com a imprensa deu-se também
por meio do Curso de Auditoria para Jornalistas.

In 2018, Ibracon Portal published 484 articles, an average
40 per month. In addition to maintaining periodicity in
the publications, the website has seen its registered user
base increase. In all, at the end of the year, 13,394 people
were subscribed in the website, compared to 13,048 in 2017
- a nominal increase of 346 subscribers. Moreover, the
portal had 679,964 pageviews throughout the year, with a
monthly average of almost 57 thousand views.

INSERÇÕES NA MÍDIA
INSERTS ON THE MEDIA

Jan/dez 2018

The work carried out by Ibracon’s Press Office during the
year resulted in 1,104 media inserts, including interviews,
articles, and the publication of materials prepared by the
team, such as releases and agenda suggestions.
Internet press, where Ibracon appeared in 1,020
inserts in the year, is the media with the highest volume
of appearances. The month in which the Institute
was most mentioned in the press was August, when it
appeared 167 times. In the newspapers, the Institute had 75
appearances, and in magazines, 15. If these mentions were
advertisements, the total space occupied by Ibracon would
have amounted to R$ 4,151 million.
The context of this media presence deserves attention.
Ibracon positions itself today as an interlocutor with the
public in matters of management and transparency and
Independent Audit, articulating itself to the press and
opinion makers. At the national level, the Institute was
present in media such as the newspapers Valor Econômico,
O Estado de S. Paulo, Jornal do Comércio, DCI, Folha
de S.Paulo and Correio Braziliense, the portals UOL and
Infomoney and the magazine Capital Aberto.

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

Jan/ Jan

80

Fev/ Feb

58

Mar/ Mar

98

Abr/ Apr

107

Mai/ May

68

Jun/ Jun

96

Jul/ July

129

Ago/ Aug

167

Internet/ Internet

1.020

Set/ Sept

110

Jornal/ Newspaper

75

Out/ Oct

75

Revista/ Magazine

15

Nov/ Nov

85

1.104

Dez/ Dec

31

Total/ Total
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Press Office
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Curso de Auditoria para Jornalistas/ Audit Course for Journalists

O treinamento de três horas de duração aconteceu em
São Paulo no mês de junho e teve transmissão pela
internet para alcançar um maior número de jornalistas.
O curso recebeu de forma presencial 12 profissionais
da imprensa para tratar de questões técnicas e
contextuais relevantes para a atividade do jornalista,
ampliando os seus conhecimentos sobre a atividade e
o mercado de capitais.

Artigos assinados pelos
membros do Ibracon
Considerado conteúdo nobre pela imprensa, os artigos
são importante fonte de informação e formação de
opinião. E, em todo o ano, o Ibracon teve seis artigos
publicados em grandes veículos.
Em abril, o artigo “Missão dos profissionais da
contabilidade na Agenda 2030”, assinado pelo presidente
do Ibracon, Francisco Sant’Anna, foi publicado no blog
da Revista LEC – Legal, Ethics & Compliance. No mês
seguinte, o artigo “O gargalo da divergência regulatória
na globalização”, também da autoria de Sant’Anna,
falou sobre: Divergência Regulatória: Custos, Riscos,
Impactos, tendo sido publicado no Jornal do Comércio,
do Rio Grande do Sul, e na Revista América Economia. Foi
também em maio que o jornal DCI publicou o artigo
“Contabilidade e era da revolução digital”. No mês de
agosto, o texto “Talento e tecnologia na pauta das firmas
de auditoria brasileiras”, sobre a Pesquisa Ibracon: Perfil,
Demandas e Oportunidades, foi veiculado no portal da
IFAC.
Os dois últimos textos do ano foram publicados
em setembro e novembro. O primeiro, “Orgulho de
ser Auditor Independente”, tratou do Auditor Proud Day
(Dia do Orgulho de ser Auditor), comemorado em 27
de setembro, e foi veiculado no portal Contabilidade
na TV. O segundo, com o título “Um instrumento eficaz
no combate à corrupção” que tratava das Normas
Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público (IPSAS), foi publicado no blog Fausto Macedo, do
jornal O Estado de S. Paulo.

Amongst the highlights of the year were the articles
“Innovation modifies the Tax Authorities and Accountants’
routine”, in the DCI newspaper, about the use of artificial
intelligence in finance management; “Small audits are
the majority in the country” published in June by the Valor
Econômico newspaper, which highlighted the results of the
unprecedented research “Ibracon: Profile, Demands and
Opportunities” and the report “Eye on the balance sheet”,
which, published by Folha de S. Paulo in July, brought the
president of the National Board talking about the study
conducted by Ibracon on the Key Audit Matters (KAMs).
In October, Ibracon would once again be a highlight at
Folha, this time in the Open Market column, in the article
“Regulation of a global rule against fraud will depend on
the new Congress”, about compliance with the international
ethical standard called Noclar (Response to Noncompliance with Laws and Regulations).
The relationship with the press also occurred through
the Audit course for Journalists. The three-hour training
took place in São Paulo in June and was broadcast on
the Internet to reach a greater number of journalists. The
course received 12 professionals from the press to deal with
technical and contextual issues relevant to the journalist’s
activity, increasing their knowledge about the activity and
the capital market.

Articles signed by Ibracon members
Considered as noble content by the press, articles are an
important source of information and formation of opinion.
And, throughout the year, Ibracon had six articles published
in large vehicles.
In April, the article “Mission of accounting professionals
in Agenda 2030”, signed by the president of Ibracon,
Francisco Sant’Anna, was published on the blog of the
LEC - Legal, Ethics & Compliance magazine. The following
month, the article “The bottleneck of regulatory divergence
in globalization”, also by Sant’Anna, was about: Regulatory
Divergence: Costs, Risks, Impacts, having been published in
Jornal do Comércio, of Rio Grande do Sul, and in Revista
América Economia. It was also in May that the newspaper
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Revista Transparência
A Revista Transparência tem tiragem de 3.500 exemplares
a cada uma das suas edições, que são trimestrais.
A publicação do Ibracon, que completou seu oitavo ano
de existência, também pode ser acessada online.
O fato de ser bilíngue, com textos em português
e inglês na versão digital, faz com que a Revista
Transparência tenha reconhecimento internacional.
A cada edição, são publicados pautas técnicas, artigos,
reportagens e entrevistas com relevantes personalidades
sobre temas atuais e de impacto para as áreas de
contabilidade e auditoria independente, assim como,
para o mercado em geral. Em 2018, a revista trouxe
entrevistas e artigos com diversas personalidades,
dentre as quais: Gildenora Milhomem, subsecretária de
Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional;
Rubens Ricupero, ex-Ministro do Meio Ambiente, e exMinistro da Fazenda do Brasil; Samuel Pessoa, doutor
em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e
professor da pós-graduação em economia da Fundação
Getúlio Vargas no Rio de Janeiro (EPGE/FGV); Miklos
Vasarhelyi, professor ilustre de Sistemas de Informação
Contábil na Rutgers Business School; Raymundo
Magliano Filho, economista, administrador de empresas
e presidente da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa),
entre 2002 e 2008; Roberson Pozzobon, procurador da
República e integrante da força-tarefa Operação Lava
Jato do Ministério Público Federal (MPF) no Paraná;
Humberto Saccomandi, editor de Internacional do Valor
Econômico, e Gilson Schwartz, professor Livre-Docente
de Economia da USP.

PUBLICAÇÃO DO IBRACON

– INSTITUTO DOS AUDITOR

ANO 8 Nº 32 R$ 25,00

ES INDEPENDENTES DO BRASIL

PUBLICAÇÃO DO IBRACON

– INSTITUTO DOS AUDITOR

ES INDEPENDENTES DO BRASIL

ANO 8 Nº 30 R$ 25,00
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Miklos Vasarhelyi, da
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Os bancos digitais são
o nosso futuro? Como
funciona a tecnologia que
promete revolucionar o

IDÉSIO COELHO

O novo vicepresidente Técnico
do CFC relembra sua
trajetória e faz um

DCI published the article “Accounting and the digital
revolution era”. In August, the text “Talent and technology
on the agenda of Brazilian audit firms”, about the Ibracon
Research: Profile, Demands and Opportunities, has been
posted on the IFAC portal.
The last two texts of the year were published in
September and November. The first, “Pride of being
Independent Auditor”, dealt with the Auditor Proud Day,
celebrated on September 27, and was published on the
portal Contabilidade na TV. The second, titled “An effective
instrument in the fight against corruption” that dealt with
the International Public Sector Accounting Standards
(IPSAS), was published in the “Fausto Macedo” blog, of
newspaper O Estado de S. Paulo.

Revista Transparência
Revista Transparência has a circulation of 3,500 copies
for each of its editions, which are quarterly. The Ibracon’s
publication, which completed its eighth year of existence,
can also be accessed online.
The fact that it is bilingual, with Portuguese and
English texts in the digital version, makes Revista
Transparência internationally recognized. Every edition,
technical guidelines, articles, reports and interviews with
relevant personalities on current and impact issues for the
accounting and independent audit areas, as well as for the
market in general, are published. In 2018, the magazine
brought interviews and articles with various personalities,
among which: Gildenora Milhomem, undersecretary
of Public Accounting at the National Treasury; Rubens
Ricupero, former Minister of the Environment, and
former Minister of Finance of Brazil; Samuel Pessoa, Ph.D.
in Economics from the University of São Paulo (USP),
postgraduate professor in economics at the Getúlio
Vargas Foundation in Rio de Janeiro (EPGE / FGV); Miklos
Vasarhelyi, illustrious professor of Accounting Information
Systems at Rutgers Business School; Raymundo Magliano
Filho, economist, business administrator and president of
the São Paulo Stock Exchange (Bovespa), between 2002
and 2008; Roberson Pozzobon, Federal Prosecutor and
member of the Lava Jato Operation Task Force of the Public
Prosecutor’s Office (MPF) in Paraná; Humberto Saccomandi,
International editor of Valor Econômico, and Gilson
Schwartz, professor of Economics at USP.
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Seções Regionais
Regional Branches

1ª Seção Regional
A 1ª Seção Regional do Ibracon agrega dez estados do
Norte e Nordeste do País: Acre, Amapá, Amazonas, Ceará,
Maranhão, Pará, Piauí, Roraima, Rio Grande do Norte e
Rondônia, tendo como sede a cidade de Fortaleza (CE). A
nova Diretoria, empossada em janeiro, tem como presidente
reeleito Paolo Giuseppe Lima de Araújo.
Em 2018, a Regional manteve contato estreito com
profissionais e estudantes de Ciências Contábeis. Em
fevereiro, o presidente da Seção participou de encontro
promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade
do Ceará (CRCCE). A reunião congregou diferentes
agentes do setor contábil, propondo ações conjuntas
para o fortalecimento da atividade. Em maio, a Regional
do Ibracon voltou a comparecer ao CRCCE, desta vez
para a solenidade de posse dos novos diretores para
o biênio 2018-2019 do Conselho. Em agosto, a Seção
tomou parte no Encontro Cearense dos Estudantes
de Ciências Contábeis (ENCECC). Na oportunidade, o
Instituto foi convidado a ministrar um minicurso sobre
Auditoria Digital.

T

he seven Regional Sections (RS) are the link between
Ibracon Nacional and its members throughout the
country. The regional teams act as multipliers of the
activities carried out by the Institute and contribute to
the consolidation of the institutional relationship at the
national level. They also guarantee the understanding of
local characteristics and needs of the Independent Audit
activity in their respective areas of coverage. The Regional
Sections are also fundamental in the dissemination of skills
and information, allowing the knowledge to reach much
more comprehensive dimensions.
The Regional Sections began 2018 with new momentum,
due to the change of command of its boards. Giving continuity
to the work of their predecessors, the new managers achieved,
throughout the year, 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, especially those in
relation to the promotion of ethics and transparency in the
professional practice and in citizenry action.

1st Regional Section
The 1st Regional Section of Ibracon gathers ten states in the
North and Northeast of Brazil: Acre, Amapá, Amazonas,
Ceará, Maranhão, Pará, Piauí, Roraima, Rio Grande do Norte
and Rondônia, with headquarters in the city of Fortaleza
(CE). The new Board, inaugurated in January, has Paolo
Giuseppe Lima de Araújo as its re-elected president.
In 2018, the Regional Section maintained close contact
with professionals and students of Accounting Sciences. In
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A

s sete Seções Regionais (SR) são o elo entre o
Ibracon Nacional e seus associados em todo o País.
As equipes regionais atuam como multiplicadoras
das atividades realizadas pelo Instituto, e contribuem
para a consolidação do relacionamento institucional
em nível nacional. Garantem, ainda, o entendimento
das características e necessidades locais, em suas
respectivas áreas de abrangência, da atividade de
Auditoria Independente. Adicionalmente, as Regionais são
fundamentais na difusão de competências e informações,
permitindo que o conhecimento alcance dimensões muito
mais abrangentes.
As Seções Regionais começaram 2018 com nova
dinâmica, em razão da mudança de comando de suas
diretorias. Dando continuidade ao trabalho dos seus
antecessores, os novos gestores alcançaram, no decorrer
do ano, 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, no
que se refere principalmente à promoção da ética e da
transparência no exercício profissional e na atuação cidadã.

1ª SR participa da solenidade de posse do CRCCE/

1st RS participates in the solemnity of CRCCE´s taking office
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Regional Branches

2ª SR promove a 3ª Conferência de Contabilidade e Auditoria
Independente/2nd RS promotes the 3rd Conference of Accounting and
Independent Audit

2ª Seção Regional
Em 2018, a Seção Regional, que reúne os estados de Alagoas,
Paraíba, Pernambuco e Sergipe, estreitou os laços com
entidades profissionais de Contabilidade e com o universo
acadêmico. A regional iniciou o ano tendo como presidente
eleito José Vital Pessoa Monteiro Filho, porém em outubro,
por motivos de transferência profissional, Marcelo Galvão
Guerra assumiu o posto.
Em maio, a Regional participou do treinamento para
auditores independentes que atuam como revisores,
na sede do Conselho Regional de Contabilidade de
Pernambuco (CRCPE), no Recife. No mês de setembro,
a área de Desenvolvimento Profissional ministrou uma
palestra aos alunos da graduação em Ciências Contábeis
do Centro Universitário Joaquim Nabuco (Uninabuco), na
capital do estado. O tema da apresentação foi “Auditoria
Independente e o seu mercado de trabalho”. Além disso, o
diretor de Desenvolvimento Profissional da Seção foi um dos
representantes do Ibracon em duas reuniões da Comissão
de Educação Profissional Continuada (CEPC) do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC).
Em julho, a Regional participou de reunião na sede da
Academia Pernambucana de Ciências Contábeis (Apecicon).
O encontro ratificou a posse da nova diretoria e escolheu
o ganhador da Medalha de Mérito Acadêmico, concedida
pela Apecicon. Em novembro, a Regional promoveu a 3ª
Conferência de Contabilidade e Auditoria da região, que
replicou os temas apresentados na 8ª Conferência Brasileira
de Contabilidade e Auditoria Independente do Ibracon,
realizada em junho na capital paulista.

3ª Seção Regional
A 3ª Seção Regional atua no Espírito Santo e no Rio de
Janeiro, estabelecendo conexões com agentes públicos,
entidades representativas e universidades desses dois
estados. Para a nova gestão iniciada, Paulo Buzzi foi
reeleito presidente.
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February, the Section’s president participated in a meeting
promoted by the Regional Accounting Council of Ceará
(CRCCE). The meeting brought together different agents from
the accounting sector, proposing joint actions to strengthen
the activity. In May, the Ibracon’s Regional Section returned to
appear at the CRCCE, this time for the solemnity to inaugurate
the new Board directors for the biennium 2018-2019. In August,
the Section took part in the Meeting of Students of Accounting
Sciences of Ceará (ENCECC). On that occasion, the Institute was
invited to teach a mini-course on Digital Auditing.

2nd Regional Section
In 2018, the Regional Section, which brings together the
states of Alagoas, Paraíba, Pernambuco and Sergipe,
tightened ties with professional accounting entities and the
academic universe. The regional section began the year
with president-elect José Vital Pessoa Monteiro Filho, but in
October, for reasons of professional transfer, Marcelo Galvão
Guerra took office.
In May, the Regional Section participated in the
training for independent auditors who act as reviewers,
at the headquarters of the Regional Accounting Council
of Pernambuco (CRCPE), in Recife. In September, the
Professional Development area gave a lecture to the
students of the undergraduate degree in Accounting
Sciences of the University Center Joaquim Nabuco
(UnINabuco), in the state capital. The theme of the
presentation was Independent Audit and its labor market”.
In addition, the Section’s Professional Development director
was one of Ibracon’s representatives at two meetings of the
Continuing Professional Education Committee (CEPC) of the
Federal Accounting Council (CFC).
In July, the Regional Section participated in a meeting at
the headquarters of the Pernambuco Academy of Accounting
Sciences (Apecicon). The meeting ratified the inauguration of
the new board of directors and chose the winner of the Medal
of Academic Merit, granted by Apecicon. In November, the
Regional Section promoted in Recife the 3rd Accounting and
Audit Conference of the region, which replicated the topics
covered at Ibracon’s 8th Brazilian Conference of Accounting
and Independent Audit, held in June in São Paulo.

3rd Regional Section
The 3rd Regional Section operates in Espírito Santo and Rio
de Janeiro, establishing connections with public agents,
representative entities and universities in these two states.
For the new term started, Paulo Buzzi was reelected president.
The local agenda began in March, when the president
of the Regional Section, Paulo Buzzi Filho, honored the
inauguration ceremony of the new board of directors of the
Regional Accounting Council of Rio de Janeiro (CRCRJ). In the

4ª Seção Regional
A 4ª Regional do Ibracon tem jurisdição nos estados de Goiás,
Minas Gerais e Tocantins, além do Distrito Federal. A Seção
teve uma agenda de atividades intensa em 2018, com ações
distribuídas por todas as capitais sob sua administração. Paulo
Cezar Santana foi o presidente reeleito para esta nova gestão.
A programação local teve início em março, quando
representantes da Regional compareceram à posse da nova
Diretoria do Conselho Regional de Contabilidade de Minas
Gerais (CRCMG), em Belo Horizonte (MG). No mesmo mês, a 4ª
SR participou do X Fórum da Mulher Contabilista do Distrito
Federal, realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade
do Distrito Federal (CRCDF). Também no DF, a Regional
prestigiou a solenidade de posse da Diretoria do Conselho
Regional de Contabilidade do Distrito Federal (CRCDF) e a
solenidade de posse da nova Diretoria do Conselho Regional
de Contabilidade de Goiás (CRCGO).

3ª SR participa de cerimônia de posse da diretoria do CRCRJ/

3rd RS participates in CRCRJ board of directors taking office ceremony

same month, the Regional Section’s Professional Development
area participated in the CFC’s CEPC meeting in Brasilia.
The most intense agenda, however, took place in the
second half of the year. In September, the 3rd Regional
Section honored the 2nd Internal Accounting Olympics of
the Fluminense Federal University (UFF), in Volta Redonda
(RJ). The activity is supported by Ibracon, and the first place
in the competition won a full scholarship for the Auditors
Training course, held by the Institute in Rio de Janeiro. In
October, representatives of Regional Section participated
in the XIV International Congress of Accounting of the Latin
World (Prolatino) and the 58th Accounting Convention
of the State of Rio de Janeiro (Concerj), which took place
concomitantly in the capital of Rio de Janeiro.
Later that month, directors of the 3rd RS gave a lecture
for the students of Accounting Sciences of the Fluminense
Federal University (UFF). On that occasion, explained to
future accountants how the Institute works and what its
responsibilities are, and answered questions about the
Independent Auditor’s activity. In December, the 5th Panel of
Audit and Accounting was held, promoted by the Regional
Section to locally replicate the issues addressed during at
Ibracon’s 8th Conference of Accounting and Independent
Audit. The event was held in Rio de Janeiro and was attended
by representatives of the Brazilian Securities and Exchange
Commission (CVM) and the National Bank for Economic and
Social Development (BNDES).
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A agenda local teve início em março, quando o
presidente da Regional, Paulo Buzzi Filho, prestigiou a
cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional
de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ). No mesmo
mês, a área de Desenvolvimento Profissional da Regional,
participou da reunião do Comitê de Educação Profissional
Continuada (CEPC) do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), em Brasília.
A agenda mais intensa, no entanto, teve lugar no segundo
semestre. Em setembro, a 3ª Seção Regional prestigiou a 2ª
Olimpíada Interna de Contabilidade da Universidade Federal
Fluminense (UFF), em Volta Redonda (RJ). A atividade tem
apoio do Ibracon, e o primeiro colocado na disputa ganhou
uma bolsa integral para o curso de Formação de Auditores,
realizado pelo Instituto na capital fluminense. Em outubro,
representantes da Regional participaram do XIV Congresso
Internacional de Contabilidade do Mundo Latino (Prolatino)
e da 58ª Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de
Janeiro (Concerj), que aconteceram de maneira concomitante
na capital fluminense.
Ainda naquele mês, diretores da 3ª SR ministraram uma
palestra para os alunos de Ciências Contábeis da Universidade
Federal Fluminense (UFF). Na ocasião, explicaram aos
futuros contadores como o Instituto funciona e quais suas
atribuições, além de sanarem dúvidas sobre a atuação do
Auditor Independente. Em dezembro, aconteceu o 5º Painel
de Auditoria e Contabilidade, promovido pela Regional
para repassar localmente os assuntos abordados durante
a 8ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria
Independente do Ibracon. O evento aconteceu na capital
fluminense e contou com a presença de representantes da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Foto/photo: CRCRJ
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4ª SR participa de reunião na sede do CRCMG/

4th RS takes part on a meeting at CRCMG headquarters
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Em junho, a Seção Regional participou de palestra com
o tema “eSocial na Prática: Leiaute 2.4.01”, organizada pelo
CRCDF, com o apoio do Sindicato da Indústria da Construção
Civil (Sinduscon-DF). O encontro aconteceu na sede do
Sinduscon. Em julho, o presidente da Seção Regional e a
presidente do CRCMG, Rosa Maria Abreu Barros, reuniramse na capital mineira. No encontro, discutiu-se a criação
do Grupo de Estudos Técnicos de Auditoria do CRCMG,
com a intenção de promover a interação dos auditores
independentes com o Conselho Regional, e propuseramse ações voltadas para os profissionais da Contabilidade que
atuam na área de Auditoria.
Em agosto, a Regional esteve representada no VIII
Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e
Qualidade do Gasto no Setor Público, promovido pelo
CRCMG. Em setembro, o Ibracon voltou a participar de um
evento na capital mineira: a formatura de graduação dos
alunos de Ciências Contábeis da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC-Minas).
Nos dois últimos meses de 2018, a SR prestigiou mais
uma série de eventos. Em novembro, o presidente Paulo
Cezar Santana foi um dos palestrantes do fórum promovido
pelo CRCMG. O tema da apresentação foi “O papel do auditor
independente na revisão das informações apresentadas
nas demonstrações contábeis”. No mesmo mês, Santana
foi à PUC-Minas, como participante do I Seminário de
Contabilidade Internacional (IFRS) e Governança Corporativa,
evento da Pós-Graduação em Contabilidade Internacional
(IFRS) e Governança Corporativa do Instituto de Educação
Continuada (IEC). O presidente da 4ª Regional esteve entre
os debatedores do painel “Aspectos relevantes da adoção da
IFRS 9/CPC 48 – Instrumentos financeiros”.
Em dezembro, Santana participou do III Seminário de
Auditoria e Controladoria, promovido pelo CRCMG. No
mesmo mês, tomou parte na reunião da Comissão de
Educação Profissional Continuada do CRCMG, que discutiu o
Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC).

5ª Seção Regional
A 5ª Regional do Ibracon tem jurisdição sobre os estados de
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. A 5ª
SR teve um ano intenso sob a gestão do presidente eleito
Carlos Pires.
Durante todo o ano, a Regional manteve
relacionamento estreito com entidades do setor,
comparecendo a solenidades, encontros, eventos de
posse de dirigentes e homenagens. Entre as instituições
com as quais o Ibracon teve compromissos de agenda
estão o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e
das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas no Estado de São Paulo (Sescon-SP), a Associação

62

4th Regional Section
Ibracon’s 4th Regional Section brings together the states of
Goias, Minas Gerais and Tocantins and the Federal District. The
Section had an intense agenda of activities in 2018, with actions
distributed by all the capitals under its administration. Paulo
Cezar Santana was the re-elected president for this new term.
The local programming began in March, when
representatives of the Regional Section attended the
inauguration of the new Board of Directors of the Regional
Accounting Council of Minas Gerais (CRCMG), in Belo Horizonte
(MG). In the same month, the 4th RS participated in the X
Women Accountant Forum of the Federal District, conducted by
the Regional Accounting Council of the Federal District (CRCDF).
Also in the Federal District, the Regional Section honored the
solemnity for the inauguration of the Board of Directors of the
Regional Accounting Council of the Federal District (CRCDF) and
the solemnity for the inauguration of the new board of directors
of the Regional Accounting Council of Goiás (CRCGO).
In June, the Regional Section participated in a lecture
on “eSocial in Practice: Layout 2.4.01”, organized by CRCDF,
with the support of the Civil Construction Industry Union
(Sinduscon-DF). The meeting happened at the Sinduscon
headquarters. In July, the president of the Regional Section
and the president of CRCMG, Rosa Maria Abreu Barros, met
in the capital of Minas Gerais. At the meeting, the creation of
the CRCMG Technical Audit Studies Group was discussed, with
the intention of promoting the interaction of independent
auditors with the Regional Council, and proposed actions
aimed at accounting professionals who work in the Audit area.
In August, the Regional Section was represented in
the VIII International Congress of Public Sector Accounting,
Costs and Quality of Expenditures, promoted by the CRCMG.
In September, Ibracon again participated in an event in
the capital of Minas Gerais: the graduation ceremony of
Accounting Sciences students of the Pontifical Catholic
University of Minas Gerais (PUC-Minas).
In the last two months of 2018, the RS honored another
series of events. In November, the president Paulo Cezar Santana
was one of the speakers at the forum promoted by CRCMG.
The presentation theme was “The role of the independent
auditor in reviewing the information presented in the financial
statements”. In the same month, Santana went to PUCMinas, as a participant in the First Seminar on International
Accounting (IFRS) and Corporate Governance, an event of the
post-graduation course in International Accounting (IFRS) and
Corporate Governance of the Continuing Education Institute
(IEC). The president of the 4th Regional Section was among the
panelists in the panel “Relevant aspects of the adoption of IFRS 9
/ CPC 48 - Financial instruments”.
In December, Santana participated in the III Audit and
Controllership Seminar, promoted by CRCMG. In the same
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Solenidade pelo Dia do Profissional da Contabilidade na CMSP/
Solemnity to celebrate the Professional of Accounting Day at CMSP

das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo
(Aescon-SP), o Conselho Regional de Contabilidade do Estado
São Paulo (CRCSP), o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo
(Sindcont-SP), o Conselho Regional de Contabilidade do Mato
Grosso (CRCMT) e o Conselho Regional de Contabilidade do
Paraná (CRCPR).
A 5ª SR também participou de uma série de encontros e
reuniões relativos à Auditoria Independente e Contabilidade e,
também, pautados no tema da Governança Corporativa e do
Mercado Financeiro. Entre eles, o 20º Encontro Internacional de
Relações com Investidores e Mercado de Capitais, organizado
pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (Ibri) e
pela Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca),
que aconteceu em junho; o 26º Encontro das Empresas de
Serviços Contábeis do Estado de São Paulo (EESCON), realizado
pelo Sescon-SP; a 7ª Semana Paulista de Contabilidade,
promovida pelo Sindcont-SP, em setembro; o lançamento da
26ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado
de São Paulo (Convecon) e do Summit Contábil, em outubro;
e o XV Seminário Internacional do CPC – Normas Contábeis
Internacionais, organizado pela Fundação de Apoio ao Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (FACPC), em outubro.
O Dia do Profissional da Contabilidade, comemorado
oficialmente em 25 de abril, também rendeu muitos eventos.
O presidente da 5ª SR, Carlos Pires, participou da sessão solene
realizada pela Câmara Municipal de São Paulo (CMSP) em
parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Estado
de São Paulo (CRCSP). Já a solenidade à data realizada pelo
Sindcont-SP teve a presença de representantes da Área Técnica
da Regional. Em maio, a Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (Alesp) realizou uma sessão solene, cujo proponente
foi o deputado estadual Itamar Borges, em homenagem ao Dia
do Profissional da Contabilidade, tendo o Ibracon Nacional e o
presidente da 5ª SR, Carlos Pires, entre os homenageados.
A Regional também manteve contato com os futuros
contadores e auditores da região. Em março, esteve presente
na aula magna do Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), que iniciou as atividades do
ano letivo. Em maio, a 5ª SR participou da Maratona Contábil
realizada pelo CRCSP na sede da Pontifícia Universidade
Católica de Campinas (PUC-Campinas). A Maratona levou à
cidade 18 atividades sobre os principais temas da área contábil.
Representantes da Regional ministraram as seguintes palestras:

month, he participated in CRCMG’s Continuing Professional
Education Committee meeting, which discussed the Continuing
Professional Education Program (PEPC).

5th Regional Section
Ibracon’s 5th Regional Section has jurisdiction over the states of
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná and São Paulo. The 5th
RS had an intense year under the administration of presidentelect Carlos Pires.
Throughout the year, the Regional Section also kept
a tight relationship with entities of the sector, attending
ceremonies, gatherings, events of inauguration of leaders
and tributes. Among the institutions with which Ibracon had
schedule commitments are the Association of Accounting
Service and Advisory, Expert Witness Investigation, Information
and Research Firms of the State of São Paulo (Sescon-SP), the
Association of Accounting Service Firms of the State of São Paulo
(Aescon-SP), the Regional Accounting Council of São Paulo
(CRCSP), the São Paulo Accountants’ Union (Sindcont-SP), the
Regional Accounting Council of Mato Grosso (CRCMT) and the
Regional Accounting Council of Paraná (CRCPR).
The 5th RS also participated in a series of meetings and
gatherings related to Independent Audit and Accounting and
also guided by the Corporate Governance and Financial Market
topics. Among them, the 20th International Investor Relations
and Capital Markets Meeting, organized by the Brazilian
Institute of Investor Relations (Ibri) and the Brazilian Association
of Public Companies (Abrasca), held in June; the 26th Meeting
of Accounting Services Companies of the State of São Paulo
(EESCON), conducted by Sescon-SP; the 7th São Paulo Week of
Accounting, promoted by Sindcont-SP, in September; the launch of
the 26th Accounting Professionals Convention of the state of São
Paulo (Convecon) and the Accounting Summit, in October; and
the XV International Seminar of CPC - International Accounting
Standards, organized by the Foundation to Support the
Accounting Pronouncements Committee (FACPC), in October.
Accounting Professional Day, officially celebrated on April
25, also had many events. The president of the 5th RS, Carlos Pires,
participated in the solemn session held by the São Paulo City
Council (CMSP) in partnership with the Regional Accounting Council
of the State of São Paulo (CRCSP). The solemnity at the date held by
Sindcont-SP, on the other hand, was attended by representatives
of the Regional Section’s Technical Area. In May, the Legislative
Assembly of the State of São Paulo (Alesp) held a solemn session,
whose proposer was the state deputy Itamar Borges, in honor of the
Accounting Professional Day, with Ibracon National Board and the
president of the 5th RS, Carlos Pires, among the honorees.
The Regional Section also maintained contact with the
future accountants and auditors of the region. In March, was
present at the master lecture of the Foundation for Accounting,
Actuarial and Financial Research Institute (FIPECAFI), which
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“Relatório do Auditor”, “Controle de Qualidade sobre os
Serviços de Auditoria Independente” e “Auditoria nas
PMEs”.
A 7ª Semana Paulista da Contabilidade, promovida
pelo Sindcont-SP, aconteceu de 19 a 22 de setembro, em
São Paulo, com apoio do Ibracon e contou com a presença
do presidente da 5ª SR. Sob a temática de “Contabilidade
Digital: Inovação, Estratégia e Desafios”, o evento abordou
as tendências relacionadas ao uso de tecnologia e
prestação de serviços na área.

started the activities of the school year. In May, the 5th RS
participated in the Accounting Marathon held by the CRCSP
at the headquarters of the Pontifical Catholic University
of Campinas (PUC-Campinas). The Marathon brought 18
activities on the main subjects of the accounting area to
the city. Representing Ibracon, were present the members of
the Small and Medium-sized Audit Firms (FAPMP) Working
Group (WG), who gave the following lectures: “Auditor’s
Report”, “Quality Control on Independent Audit Services”
and “Audit at SMEs”.
The 7th São Paulo Accounting Week, promoted by
Sindcont-SP, was held from September 19 to 22, in São
Paulo, with the support of Ibracon and was attended by
the president of the 5th RS. Under the theme of “Digital
Accounting: Innovation, Strategy and Challenges”, the
event addressed trends related to the use of technology and
service delivery in the area.

6ª Seção Regional
Com atuação no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a
6ª SR é atualmente presidida por Paulo Ricardo Alaniz. Seu
primeiro compromisso da agenda 2018 foi a participação,
ao lado de membros da Diretoria da Regional, na
cerimônia de posse da nova Diretoria do Conselho
Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS),
em março. No mês seguinte, o Ibracon marcou forte
presença junto aos estudantes da região. Alaniz participou
da abertura do treinamento para auditores independentes
que atuam como revisores, promovida pelo Comitê de
Revisão Externa de Qualidade (CRE) do Conselho Federal
de Contabilidade (CFC), na capital gaúcha, e prestigiou
solenidade de formatura de alunos-destaque em Ciências
Contábeis do estado do Rio Grande do Sul, iniciativa do
CRCRS – mais uma formatura aconteceria no segundo
semestre, também com a presença da Regional. Em maio,
o presidente da Regional foi um dos palestrantes do 2º
Fórum de Debates realizado pelo Clube de Seguros de
Vida e Benefícios do Rio Grande do Sul (CVG-RS).
Em junho, Alaniz esteve entre os profissionais e
representantes de entidades da classe contábil de
Porto Alegre que participaram de um bate-papo com a
senadora Ana Amélia Lemos sobre as principais pautas
da classe contábil. No mesmo mês, o Ibracon se fez
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6th Regional Section

6º SR participa da solenidade de posse da diretoria do CRCRS/

6th RS participate on solemnity of CRCRS board of director´s taking office
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With operations in Rio Grande do Sul and Santa Catarina,
the 6th RS is currently chaired by Paulo Ricardo Alaniz.
Its first appointment on the 2018 agenda was the
participation, along with members of the Regional Section’s
Board, at the inauguration ceremony of the new board of
directors of the Regional Accounting Council of Rio Grande
do Sul (CRCRS) in March. The following month, Ibracon had
a strong presence with the students of the region. Alaniz
participated in the opening of the training for independent
auditors who work as reviewers, promoted by the External
Quality Review Committee (CRE) of the Federal Accounting
Council (CFC), in the capital of the State of Rio Grande do
Sul, and honored the graduation ceremony for outstanding
students in Accounting Sciences of the state of Rio Grande
do Sul, an initiative of CRCRS - another graduation would
happen in the second half of the year, also with the
presence of the Regional Section. In May, the president of
the Regional Section was one of the panelists at the 2nd
Debating Forum held by the Life and Benefits Insurance
Club of Rio Grande do Sul (CVG-RS).
In June, Alaniz was among the professionals and
representatives of the accounting class entities of Porto Alegre
who participated in a chat with Senator Ana Amélia Lemos
about the main agendas of the accounting class. In the same
month, Ibracon was present at the inauguration ceremony of
the new board of directors of the Association of Accounting
Service and Advisory, Expert Witness Investigation, Information
and Research Firms of the State of Rio Grande do Sul (SesconRS). In July, Alaniz participated in the launch of the biography of
the book “50 metros a mais” which tells the story of Anton Karl
Biedermann, accounting professional and business leader from
the state of Rio Grande do Sul.

presente na cerimônia de posse da nova Diretoria do Sindicato
das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado
do Rio Grande do Sul (Sescon-RS). Em julho, Alaniz participou
do lançamento da biografia do livro “50 metros a mais”, que
conta a história de Anton Karl Biedermann, profissional da
Contabilidade e líder empresarial gaúcho.
Em agosto, Porto Alegre recebeu o XXXII Encontro
Nacional de Estudantes de Ciências Contábeis (ENECIC).
Além de ter o apoio da 6ª SR do Ibracon, o evento sediado na
Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS) recebeu dois representantes do
Instituto como palestrantes. Membros do Ibracon realizaram
palestras sobre os impactos tecnológicos na atuação dos
auditores e na auditoria e fraude contábil. Ainda em agosto, a
Regional se fez presente no lançamento da XVII Convenção de
Contabilidade do Rio Grande do Sul.
Em setembro, o presidente da 6ª SR foi um dos palestrantes
do Fórum de Auditoria, promovido pelo Sescon-RS e pelo
CRCRS. Alaniz compôs o painel “O Papel da Contabilidade e
da Auditoria no Contexto da Governança”. No mês seguinte,
ele representou o Ibracon no encontro sobre Alterações da
Revisão NBC PG 12 (R4), promovido pelo CRCRS.
A agenda encerrou-se com a participação no Fórum
de Tecnologia da Informação e de Auditoria Independente,
iniciativa do CRCRS e do Sescon-RS. Além disso, a 6ª Seção
Regional também esteve presente nas reuniões da Comissão
de Educação Profissional Continuada do Conselho Federal
de Contabilidade (CFC). A Regional também realizou, em
setembro, seu 6º Seminário de Auditoria e Contabilidade,
que replicou aos associados catarinenses e gaúchos os temas
apresentados na 8ª Conferência Brasileira de Contabilidade e
Auditoria Independente do Ibracon, realizada em junho, na
capital paulista.
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9ª SR palestra na Universidade Federal da Bahia/

9th RS holds a lecture at the Federal University of Bahia

In August, Porto Alegre received the XXXII National Meeting
of Accounting Sciences Students (ENECIC). In addition to having
the support of Ibracon’s 6th RS, the event hosted by the Faculty of
Economic Sciences of the Federal University of Rio Grande do Sul
(UFRGS) received two representatives from the Institute as speakers.
Ibracon members gave lectures on the technological impacts on
the auditors’ activity and on the audit and accounting fraud. Also
in August, the Regional Section was present at the start of the XVII
Accounting Convention of Rio Grande do Sul.
In September, the president of the 6th RS was one of the
speakers at the Audit Forum, promoted by Sescon-RS and
CRCRS. Alaniz composed the panel “The Role of Accounting and
Audit in the Context of Governance”. The following month, he
represented Ibracon at the meeting on Amendments from the
Revision of NBC PG 12 (R4), promoted by CRCRS.
The agenda ended with the participation in the
Information Technology and Independent Audit Forum, an
initiative of CRCRS and Sescon-RS. Moreover, the 6th Regional
Section was also present at the meetings of CFC’s Continuing
Professional Education Committee. In September, the Regional
Section also held its 6th Audit and Accounting Seminar, which
replicated to the members of Santa Catarina and Rio Grande do
Sul the themes presented at Ibracon’s 8th Brazilian Conference
of Accounting and Independent Audit, held in June in the city
of São Paulo.

9ª Seção Regional
Com jurisdição no estado da Bahia, a 9ª SR deu as boas-vindas
a Shirley Nara, sua nova presidente. Em março, representantes
da Seção Regional prestigiaram a cerimônia de posse do
Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia
(CRCBA).
A Regional também dialogou com o meio acadêmico. Em
maio, a presidente participou de seminário em comemoração
ao Dia do Profissional da Contabilidade, promovido pelo
Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA). O
evento aconteceu na sede da Universidade Federal da Bahia
(UFBA), em Salvador, e a presidente da Regional apresentou
palestra com o tema “O Papel do Auditor na Prevenção de
Fraude e Lavagem de Dinheiro”. Em outubro, o Ibracon,
por meio da Seção Regional, prestigiou o Encontro de
Coordenadores e Professores de Ciências Contábeis da Bahia.

9th Regional Section
With jurisdiction in the state of Bahia, the 9th RS welcomed
Shirley Nara as its new president. In March, representatives of
the Regional Section honored the inauguration ceremony of
the Regional Accounting Council of the State of Bahia (CRCBA).
The Regional Section also spoke with the academic
environment. In May, the president participated in a seminar in
commemoration of the Accounting Professional Day, promoted
by the Regional Accounting Council of Bahia (CRCBA). The
event was held at the headquarters of the Federal University of
Bahia (UFBA) in Salvador, and the Regional Section’s president
presented a lecture on “The Role of the Auditor in Preventing
Fraud and Money Laundering”. In October, Ibracon, through the
Regional Section, honored the Meeting of Accounting Sciences
Coordinators and Teachers of Bahia.
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Management 2018-2020

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
Board of Directors
Presidente
President

Eduardo Augusto Rocha Pocetti
Secretário
Secretary

Charles Krieck
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Membros
Members

Alexandre De Labetta Filho
Altair Tadeu Rossato
Carlos Augusto Pires
Eduardo Camillo Pachikoski
Francisco Antonio Maldonado Sant’Anna
José Vital Pessoa Monteiro Filho (até out/18)
Luiz Sergio Vieira Filho
Marcelo Galvão Guerra (a partir de out/18)
Marco Aurelio de Castro e Melo

Paolo Giuseppe Lima de Araújo
Paulo Buzzi Filho
Paulo Ricardo Pinto Alaniz
Paulo Cézar Santana
Raul Correa da Silva
Rogério Costa Rokembach
Shirley Nara Santos Silva
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DIRETORIA NACIONAL
National Board
Presidente

Diretor de Administração
e Finanças

Diretor de Comunicação

Superintendente

Communication Director

Superintendent

Administration and Finance Director

Clinton Leandro Fernandes

Marco Aurelio Fuchida

Francisco de Paula dos Reis Júnior

President

Francisco Antonio Maldonado Sant’Anna

Diretor de Desenvolvimento
Profissional

Diretor Técnico

Professional Development Director

Technical Director

Tadeu Cendón Ferreira

Rogerio Hernandez Garcia

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

Monica Foerster
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Management 2018-2020
1ª Seção Regional

2ª Seção Regional

3ª Seção Regional

1st Regional Branch

2nd Regional Branch

3rd Regional Branch

Diretor Presidente

Diretor Presidente
José Vital Pessoa Monteiro Filho
(até out/18)
Marcelo Galvão Guerra
(a partir de out/18)

Diretor Presidente

President

Paolo Giuseppe Lima
de Araújo
Diretor Técnico
Technical Director

Carlos Santos Mota Filho
Diretor de Administração
e Finanças
Administration and
Finance Director

Tiago de Sá Barreto Bezerra
Diretor de Desenvolvimento Profissional
Professional Development Director

Pretextato Salvador Quaresma
Gomes de Oliveira Mello

Paulo Buzzi Filho
Diretor Técnico
Technical Director

Diretor Técnico
Pedro Paulo Thiago Gueiros Malta
Mendes

Bernardo Moreira Peixoto Neto

Diretor de Administração e Finanças
Nelson Mitimasa Jinzenji

Administration and Finance Director

Diretor de Desenvolvimento Profissional
Marcelo Galvão Guerra

Diretor de Desenvolvimento Profissional

Diretor de Administração
e Finanças
Antonio Carlos Brandão de Sousa

Professional Development Director

Diretor de Eixo de Regulação

Luis Aurênio Alves Barretto

Regulatory Axis Director
Francisco da Silva Pimentel

Diretores
Directors

Diretora de Ampliação de Mercado
Diretor

Market Expansion Director

Director

Adriana Rodrigues Pereira da Silva

Eliardo Araujo Lopes Vieira
Diretor de Rentabilidade
Earnings Director

Paulo Ferreira Silveira
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President

Antonio Ranha da Silva
Beatriz Gonçalves de
Moraes Nicolaci
Aníbal Manoel Gonçalves
de Oliveira
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4ª Seção Regional

5ª Seção Regional

6ª Seção Regional

9ª Seção Regional

4th Regional Branch

5th Regional Branch

6th Regional Branch

9th Regional Branch

Diretor Presidente

Diretor Presidente

Diretor Presidente

Diretora Presidente

President

President

President

President

Paulo Cezar Santana

Carlos Augusto Pires

Paulo Ricardo Pinto Alaniz

Shirley Nara Santos Silva

Diretor Técnico

Diretor Técnico

Diretor Técnico

Diretor Técnico

Technical Director

Technical Director

Technical Director

Technical Director

Flavio de Aquino Machado

Marco Antonio de Carvalho Fabbri

Cristiano Jardim Seguecio

Leandro Mauro Ardito

Diretor de Administração
e Finanças

Diretora de Administração
e Finanças

Diretor de Administração
e Finanças

Diretor de Administração
e Finanças

Administration and Finance Director

Administration and Finance Director

Administration and Finance Director

Administration and Finance Director

Antonio Hilário Maia

Viviene de Paula Rosa Alves Bauer

Carlos Osvaldo Pereira Hoff

José Renato Mendonça

Diretor de Desenvolvimento
Profissional

Diretor de Desenvolvimento
Profissional

Diretora de Desenvolvimento
Profissional

Diretor de Desenvolvimento
Profissional

Professional Development Director

Professional Development Director

Professional Development Director

Professional Development Director

Fábio Abreu de Paula

Valdir Renato Coscodai

Tanha Maria Lauermann Schneider

Paulo Ferreira Silveira

Diretores

Diretores

Diretor

Diretores

Directors

Directors

Director

Directors

Anderson Luiz de Menezes
Hélio do Vale Ribeiro
Marcelo Salvador

Valdir Campos Costa
Luiz Claudio Gaona Granados
Aderbal Alfonso Hoppe

Américo Franklin Ferreira Neto

Alexandre Lomanto Maimone Neto
Manoel Carlos Alves dos Reis Junior
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Endereços
Addresses
Nacional

4ª Seção Regional

National Office

4th Regional Branch

Ibracon - Instituto dos
Auditores Independentes
do Brasil

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

Rua Maestro Cardim, 1170,
9º andar
01323-001, Bela Vista, São Paulo, SP
Fone: +55 (11) 3372-1223
www.ibracon.com.br

Seções Regionais
Regional Branches

1ª Seção Regional

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

1st Regional Branch

6ª Seção Regional

Rua Azevedo Bolão, 28
60450-675, Fortaleza, CE
Fone: (85) 3065-1099,
(85) 98833-4414
ibraconprimeira@ibracon.com.br

6th Regional Branch

2ª Seção Regional

9ª Seção Regional

2nd Regional Branch

9th Regional Branch

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

Rua Methódio Coelho, 91
Ed. Prado Empresarial, sl. 607
40279-120, Salvador, BA
Fone: (71) 3353-2126
ibraconnona@ibracon.com.br

3ª Seção Regional
3rd Regional Branch
Av. Passos, 101, cj 504
20051-040, Rio de Janeiro, RJ
Fone: (21) 2233-5833,
(21) 2233-5917, (21) 2233-5357
ibraconterceira@ibraconterceira.com.br
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5ª Seção Regional

Rua dos Andradas, 718, cj. 402
90020-004, Porto Alegre, RS
Fone: (51) 3228-3140
ibraconsexta@ibracon.com.br
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Rua Maestro Cardim, 1170 - 9º andar
01323-001 - Bela Vista - São Paulo - SP
Fone/Fax: +55 (11) 3372-1223
www.ibracon.com.br
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