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Sobre o Ibracon
Fundado em 1971, o Ibracon – Instituto 
dos Auditores Independentes do Brasil 
é uma entidade representativa dos 
auditores independentes, que por meio 
da ação nos mais diversos âmbitos, 
promove a atividade de auditoria 
independente e demonstra a sua 
contribuição para o desenvolvimento 
econômico e sustentável do Brasil. 

About Ibracon

Founded in 1971, Ibracon – Institute of 
Independent Auditors of Brazil is an entity 
that represents the independent auditors 
and that, through action in the most 
varied fields, promotes the independent 
audit activity and shows its contribution 
to the economic and sustainable 
development of Brazil.



 Mission

To maintain society’s confidence in the 
independent audit activity and the relevance of 
professional performance, keeping and fostering 
standards of excellence in accounting and 
independent audit. 

 Vision

To be recognized as: 
• A body that represents the political, 
professional and educational interests of 
independent auditors; 
• An entity that proactively participates in 
regulating of the accounting and independent 
audit activity in convergence with other 
regulatory entities; 
• An agent that disseminates the role and 
responsibility of its members; 
• A technical and educational benchmark 
in matters relating to accounting and 
independent audit; 
• An organization oriented to the protection 
the public interest.

 Values

• Ethics;
• Independence;
• Transparency;
• Coherence in and continuity  

of purposes;
• Teamwork;
• Leadership by example;
• Excellence. 

 Missão

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.

 Visão

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 para a proteção do 
interesse público.

 Valores

• Ética;
• Independência;
• Transparência;
• Coerência e continuidade  

de propósitos;
• Trabalho em equipe;
• Liderança pelo exemplo;
• Excelência. 



Frentes de Atuação

O Ibracon atua em cinco frentes principais: 
Institucional, Técnica, Relações Institucionais, 
Desenvolvimento Profissional e Comunicação, 
tendo como objetivos estratégicos:

- Construir e manter uma agenda permanente 
com os órgãos reguladores e entidades de 
interesse da profissão, em favor da difusão das 
melhores práticas de contabilidade e auditoria 
independente;

- Emitir orientações preventivas e úteis ao 
desempenho da atividade de auditoria 
independente por meio de Comunicados 
Técnicos e Circulares;

- Participar de fóruns nacionais e internacionais, 
visando manter o auditor independente 
brasileiro em linha com o contexto mundial da 
profissão;

- Prover atividades de Educação Profissional 
Continuada, presenciais e à distância, para 
apoiar a atualização e o desenvolvimento  
do profissional da Contabilidade;

- Apoiar o desenvolvimento e fortalecimento 
do mercado por meio de encontros técnicos 
dedicados à discussão da atividade em 
diferentes setores;

- Ser o porta-voz preferencial da atividade da 
auditoria independente do Brasil, mantendo 
canais e estratégias de comunicação com 
diversos stakeholders.

Work Fronts

Ibracon works in five main fronts: Institutional, 
Technical, Institutional Relations, Professional 
Development and Communication, having as 
strategic objectives:

- Building and maintaining an ongoing agenda 
with the regulatory agencies and entities of interest 
to the profession, in order to disseminate the best 
accounting and independent audit practices;

- Issuing preventive guidance useful to the 
performance of the independent audit  
activity by means of Technical Releases and 
Circular Letters;

- Participating in national and international forums 
aimed at keeping the Brazilian independent auditor 
in line with the profession’s world context;

- Providing on site and online Continuing 
Professional Education to support the updating 
and development of the Accounting professional;

- Supporting the development and strengthening 
of the market through technical meetings to discuss 
the activity in different industries;

- Being the preferred spokesman of the 
independent audit activity in Brazil, keeping 
communication channels and strategies  
with various stakeholders.
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Ibracon in numbers

- 120 member companies;

- 1,430 member professionals;

- 7 regional branches;

- 120 courses, lectures, seminars and forums every 
year;

- 3,000 professionals participating in Continuing 
Professional Education activities: courses, 
lectures and annual events;

- 500 professors qualified in International 
Accounting and Auditing Standards;

- 2,600 hours per year dedicated to debating 
technical issues;

- 700 professionals involved annually with debate 
on accounting and auditing standards;

- 100 technical meetings held annually;

- 13 ongoing Work Groups for discussion of 
accounting and audit aspects in different 
industries, and one Commission and two 
Committees to discuss technical standards.

 

O Ibracon em números

- 120 empresas associadas;

- 1.430 profissionais associados;

- 7 seções regionais;

- 120 cursos, palestras, seminários e fóruns a 
cada ano;

- 3.000 profissionais cursando atividades de 
Educação Profissional Continuada: cursos, 
palestras e eventos anuais;

- 500 professores capacitados em Normas 
Internacionais de Contabilidade e de Auditoria;

- 2.600 horas por ano dedicadas ao debate 
de temas técnicos;

- 700 profissionais envolvidos anualmente 
com o debate de normas contábeis e 
auditoria;

- 100 reuniões técnicas realizadas anualmente;

- 13 Grupos de Trabalhos permanentes para 
a discussão de aspectos contábeis e de 
auditoria em diferentes setores, além de uma 
Comissão e de dois Comitês de discussão de 
normas técnicas.





Reconhecimento 
no Mercado

- Agraciada em 2017 com o Diploma de 
Mérito COAF (Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras) em reconhecimento 
por sua contribuição ao sistema brasileiro 
de prevenção e combate à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento do terrorismo;

- Integrante e um dos membros fundadores 
da International Federation of Accountants 
(IFAC), entidade que congrega 130 países;

- Entidade parceira do Observatório Social do 
Brasil (OSB) com o intuito de promover mais 
transparência pública, prevenção à corrupção, 
eficiência da gestão, ética e integridade nas 
relações entre o público e o privado.

- Organismo Patrocinador da Asociación 
Interamericana de Contabilidad (AIC); 

- Executor do Projeto de Harmonização das 
Normas Internacionais de Contabilidade e 
Auditoria com apoio do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) para promover 
a capacitação de professores de cursos de 
graduação em Ciências Contábeis em Normas 
Internacionais de Contabilidade (IFRS) e em 
Normas Internacionais de Auditoria (ISA);

- Possui membros participantes em  
Comissões/Comitês das principais instituições 
reguladoras do mercado e entidades de 
interesse da profissão;

- Único órgão no país autorizado pela IFRS 
Foundation a traduzir e editar a obra Normas 
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).

Recognition  
in the Market

- Awarded in 2017 the Diploma of Merit by the 
Financial Activities Control Council (COAF) in 
recognition of its contribution to the Brazilian 
system of preventing and combating money 
laundering and the financial of terrorism

- Participant and one of the founding members 
of the International Federation of Accountants 
(IFAC), entity that gathers 130 countries;

- Entity partner of the Social Observatory 
of Brazil (OSB) with the aim of promoting 
more public transparency, prevention of 
corruption, management efficiency, ethics 
and integrity in public-private relations.

- Sponsor of Asociación Interamericana 
de Contabilidad (AIC); 

- Executor of the International Accounting 
and Auditing Standards Harmonization 
Project, with the support of the Inter-American 
Development Bank (IDB), in training of professors 
of Accountancy courses in International 
Financial Reporting Standards (IFRS) and in 
International Standards on Auditing (ISA);

- Has members participating in Commissions/
Committees of the main regulatory institutions in 
the market and entities of interest for the profession;

- Sole body in the country authorized by the 
IFRS Foundation to translate and issue the book 
International Financial Reporting Standards.





Projetos Especiais

Normas Internacionais  
de Relatório Financeiro (IFRS)

Desde 2008, o Ibracon é a única entidade 
autorizada pela International Financial 
Reporting Standards Foundation (IFRS 
Foundation) a traduzir e comercializar a  
obra Normas Internacionais de Relatório 
Financeiro (IFRS).
A publicação é uma ferramenta essencial  
para contadores, auditores independentes, 
auditores internos, advogados, estudantes  
de contabilidade, direito, administração, 
economia e outras especialidades afins,  
além das empresas em geral.  
A venda é feita pela Loja Virtual do Ibracon: 
www.lojaibracon.com.br 

Special Projects

International Financial 
Reporting Standards (IFRS)

Since 2008, Ibracon is the sole entity authorized 
by International Financial Reporting Standards 
Foundation (IFRS Foundation) to translate and 
sell the work International Financial Reporting 
Standards (IFRS).
The publication is an essential tool for accountants, 
independent auditors, internal auditors, lawyers, 
students of accounting, law, administration, 
economics and other related specialties, as well as 
for companies in general.
The sale is made through Ibracon’s Virtual Store: 
www.lojaibracon.com.br  



Conferência Brasileira  
de Contabilidade e Auditoria 
Independente

A Conferência Brasileira de Contabilidade 
e Auditoria Independente promovida pelo 
Ibracon desde 2011 é um evento anual de 
reconhecida importância para as áreas de 
Contabilidade e Auditoria Independente, por 
debater temas relevantes, antecipar cenários e 
contribuir para o desenvolvimento e atualização 
profissional de membros de firmas de auditoria 
de todos os portes.
A cada edição reúne palestrantes nacionais e 
internacionais, além de centenas de profissionais 
de todo o Brasil.
Informações podem ser obtidas em:  
www.ibracon.com.br/conferencia

 
Brazilian Conference  
on Accounting  
and Independent Audit

The Brazilian Conference on Accounting and 
Independent Audit held by Ibracon since 2011 is an 
annual event of recognized importance for the 
Accounting and Independent Audit areas  
to debate important issues, anticipate scenarios, 
and contribute to the professional development 
and updating of the members of auditing  
firms of all sizes.
At each edition it gathers national and 
international speakers and hundreds of 
professionals from all over Brazil.
Information can be obtained at:  
www.ibracon.com.br/conferencia



Revista Transparência

A Revista Transparência é uma publicação 
trimestral, com tiragem de 3.500 exemplares  
por edição, além da versão digital, também 
produzida em inglês, com o propósito de levar 
a líderes empresariais e formadores de opinião 
informações sobre questões de interesse 
nacional e setorial.
Em suas páginas o leitor encontra entrevistas 
com relevantes personalidades, abordagem  
de temas atuais e de impacto para as áreas  
de contabilidade e auditoria independente 
e para o mercado em geral, além de pautas 
técnicas e artigos.
Informações sobre a Revista e seus espaços 
publicitários podem ser obtidas pelo email: 
revistatransparencia@ibracon.com.br

Transparency Magazine

The Transparency Magazine is a quarterly 
publication, with a print run of 3,500 copies  
per issue, further to the digital version, also in 
English, aimed at taking to business leaders and 
opinion leaders information on issues of national  
and industry interest.
On its pages the reader finds interviews with 
important personalities, current topics that  
have impact for the  accounting and 
independent audit areas and for the market  
in general, as well as technical matters  
and articles.
Information on the Magazine and its advertising 
spaces can be obtained through the email:  
revistatransparencia@ibracon.com.br 

Projetos Especiais Special Projects



Prêmio Transparência  
de Jornalismo e Universitário

O Prêmio Transparência de Jornalismo e 
Universitário é um concurso cultural, criado 
em 2011, que premia jornalistas, estudantes 
universitários e seus professores orientadores, 
que se destacam com suas reportagens e 
trabalhos acadêmicos na abordagem de 
temas relacionados à auditoria independente.
Entre outras formas de reconhecimento, os 
vencedores são premiados com uma viagem 
internacional técnico-cultural de cinco dias.
Informações sobre inscrições e regulamentos 
estão disponíveis em:  
www.ibracon.com.br/premiojornalismo 
www.ibracon.com.br/premiouniversitario

 
 
Transparency Award for 
Journalism and the University

The Transparency Award for Journalism and  
the University is a cultural competition created 
in 2011 that awards journalists, university 
students and their guidance professors, who 
outstand in their academic articles and work 
in issues related to independent audit.
Among other forms of recognition, the winners  
are awarded an international technical and 
cultural five-day trip.
Information on enrollments and regulations  
are available at:  
www.ibracon.com.br/premiojornalismo 
www.ibracon.com.br/premiouniversitario 



Ibracon Digital Reader (IDR)

O Ibracon Digital Reader (IDR) é o leitor  
de conteúdos exclusivos do Ibracon.
Por meio dele, os associados ao Ibracon  
têm acesso a conteúdos exclusivos sobre  
o mercado e a profissão. Não associados 
também podem visualizar as últimas  
edições da Revista Transparência e outros 
conteúdos selecionados.
O leitor é compatível com os sistemas 
operacionais: Windows, IOS X, Linux,  
Android e IOS e pode ser baixado em 
computadores, tablets e smartphones.
Baixe gratuitamente:  
www.ibracon.com.br/idr 

Projetos Especiais

Ibracon Digital Reader (IDR)

The Ibracon Digital Reader (IDR) is an  
Ibracon exclusive content reader.
Through it, Ibracon members have access 
to exclusive contents on the market and the 
profession. Non-members can also visualize  
the last issues of the Transparency Magazine  
and other selected contents.
The reader is compatible with the operating  
system: Windows, IOS X, Linux, Android  
and IOS and can be downloaded on  
computers, tablets and smartphones.
Free download:  
www.ibracon.com.br/idr 

Special Projects



 
Seja um associado

Para se associar ao Ibracon o candidato 
pode optar entre três categorias de 
associados: membros pessoas físicas, 
membros pessoas jurídicas,  
e estudantes. 

Ao associar-se ao Ibracon, o 
profissional fortalece a profissão por 
meio das atividades desenvolvidas 
junto aos públicos de interesse, 
compartilha o seu conhecimento e 
experiência com outros profissionais, 
participando dos Grupos de Trabalho 
mantidos pelo Instituto, e aumenta 
a representatividade do Ibracon, 
favorecendo o seu reconhecimento 
como órgão de representação dos 
profissionais que atuam em auditoria 
independente no Brasil.

Além disso, recebe informações 
técnicas e de mercado atualizadas 
e pode participar, em condições 
diferenciadas, de todas as atividades  
de Educação Profissional Continuada do 
Instituto, como conferências,  
cursos e palestras.

Para se associar, entre em contato com 
a Seção Regional do Ibracon ou acesse 
o portal www.ibracon.com.br

 
 
Be a member

 
To be a member of Ibracon, the 
candidate may opt between three 
categories of members: individual 
members, corporate members,  
and students. 

When becoming a member of 
Ibracon, the professional strengthens 
the profession by means of activities 
developed with publics of interest, 
shares his knowledge and experience 
with other professionals participating 
in the Work Groups maintained by 
the Institute, and increases Ibracon 
representativeness, favoring its 
recognition as a representation  
body of the independent audit 
professionals in Brazil.

Furthermore, the professional  
receives updated technical and market 
information and can participate, 
under differentiated conditions, of all 
Continuing Professional Education 
activities of the Institute, such as 
conferences, courses and lectures.

To become a member, contact the 
Ibracon Regional Branch or access  
the portal www.ibracon.com.br 



Sede Nacional
National Office

Regionais  
Regional Branches

1ª Seção Regional/  
1st Regional Branch:

Jurisdição: 
• Acre
• Amapá
• Amazonas
• Ceará
• Maranhão
• Pará
• Piauí
• Rio Grande do Norte
• Rondônia
• Roraima
Sede: Fortaleza (CE) 
Telefone: +55 85  3065-1099/ 
98833-4414

2ª Seção Regional/ 
2nd Regional Branch:  

Jurisdição: 
• Alagoas
• Paraíba
• Pernambuco
• Sergipe 
Sede: Recife (PE)
Telefone: +55 81  3327-1174/ 
99191-0311

3ª Seção Regional/ 
3rd Regional Branch:  

Jurisdição:  
• Rio de Janeiro  
• Espírito Santo 
Sede: Rio de Janeiro (RJ)
Telefone: +55 21  2233-5833/ 
2233-5917/2233-5357 

4ª Seção Regional/ 
4th Regional Branch:  

Jurisdição: 
• Minas Gerais,  
• Distrito Federal,  
• Tocantins
• Goiás 
Sede: Belo Horizonte (MG)
Telefone: +55 31  3275-3070

Rua Maestro Cardim, 1.170,  
9º andar, Bela Vista.
CEP: 01323-001- São Paulo (SP)
Telefone: +55 11  3372-1223
Portal: www.ibracon.com.br
E-mail: ibracon@ibracon.com.br

5ª Seção Regional/ 
5th Regional Branch:  

Jurisdição:
• São Paulo
• Paraná
• Mato Grosso
• Mato Grosso do Sul 
Sede: São Paulo (SP)
Telefone: +55 11  3372-1223

6ª Seção Regional/ 
6th Regional Branch:  

Jurisdição:
• Rio Grande do Sul  
• Santa Catarina 
Sede: Porto Alegre (RS)
Telefone: +55 51  3228-3140 

9ª Seção Regional/ 
9th Regional Branch: 

Jurisdição:
• Bahia 
Sede: Salvador (BA)
Telefone: +55 71  3353-2126

Presença Nacional
Com sete regionais distribuídas em território 
nacional, o Ibracon compartilha conhecimento 
e contribui para a atualização profissional 
em todo o Brasil, de contadores e auditores 
independentes de firmas de todos os portes.

National Presence

With seven regional branches distributed all 
over the national territory, Ibracon shares 
knowledge and contributes to the professional 
development all over Brazil for accountants 
and independent auditors of firms of all sizes.


