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Perfil Profissional Resumido
Roberto Vilela Resende: Auditor (CFC/CVM/BACEN/SUSEP) – Consultor – Instrutor Independente, Contador Público
Certificado no Brasil e nos Estados Unidos (Certified Public Accountant (CPA)) e IFRS certificado por Organização Global de
Contadores do Reino Unido (ACCA), com experiência de mais de 30 anos no Brasil e no exterior, principalmente, nos Estados
Unidos, em firmas de prestação de serviços de auditoria, assessoria e treinamento para organizações multinacionais e
nacionais, de capital aberto e capital fechado e governamentais, nos segmentos industriais, comerciais e de serviços nos
setores público e privado, bem como, larga experiência em trabalhos de convergência para as normas internacionais e
americanas de contabilidade (IAS – IFRS – IPSAS – US GAAP) e de auditoria (ISA – ISSAI – US GAAS). Líder de Revisão Externa
de Qualidade Internacional e Nacional de Firmas e de Entidades de Auditoria Independente. Realiza treinamentos de
auditoria (NBC TA / ISSAI) em sala de aula e em serviço (on-the-job-training) e diagnósticos institucionais para Tribunais de
Contas Estaduais, Municipais, Tribunal de Contas do Distrito Federal, Tribunal de Contas da União (TCU) e ControladoriaGeral da União (CGU), bem como, diagnóstico da profissão de auditoria e contabilidade no exterior, patrocinados,
principalmente, por Organismos Financeiros Internacionais, através da RVR Auditoria – Assessoria – Treinamento
(www.RVRtreinamento.com.br e www.RVRauditoria.com.br). Aprovado na Revisão de Pares pelo Comitê Administrador
do Programa de Revisão Externa de Qualidade (CRE) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Perfil Profissional Detalhado
Em 1977, iniciou a sua vida profissional como Sócio Diretor Superintendente da Indústria e Comércio São José
Ltda. (ICOSJOL), empresa familiar produtora de tubos, muros e postes pré-fabricados de concreto armado e
outros artefatos e pré-moldados de cimento.
Em 1979, iniciou a sua carreira profissional de Auditor Independente em Brasília. Participou dos mais variados
trabalhos de auditoria e serviços correlatos na região centro-oeste e nordeste em vários segmentos como
energia elétrica, saneamento básico, instituições financeiras, holding de siderurgia, entidades filantrópicas,
sistema habitacional, principalmente empresas de economia mista (Público-Privada).
Em 1980, buscando novas experiências profissionais como Auditor Independente, mudou para São Paulo e,
atendendo a todo Estado de São Paulo, diversificou a sua experiência participando de trabalhos de auditoria e
serviços correlatos em vários segmentos industriais, comerciais e de prestação de serviços em organizações
de pequeno, médio e grande porte no setor privado. Continuou atendendo os segmentos de energia elétrica
e de instituições financeiras, principalmente empresas de economia mista (Público-Privada).
Em 1983, trabalhou como Auditor Interno em empresa siderúrgica em Minas Gerais e no final daquele ano
mudou para Belo Horizonte retornando à carreira de Auditor Independente. Em Belo Horizonte, atendendo a
todo Estado de Minas Gerais, participou de trabalhos de auditoria e serviços correlatos em vários segmentos
industriais, comerciais e instituições financeiras (Públicas e Privadas).
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Em 1992, com vivência profissional mais extensa, retornou a São Paulo e assumiu maiores desafios na sua
carreira de Auditor Independente. Alguns anos mais tarde foi promovido para sócio em empresa de auditoria
de grande porte e assumiu como responsável pelo departamento de práticas profissionais em nível Brasil. Além
disso, exerceu simultaneamente as responsabilidades normais como sócio de auditoria conduzindo e
supervisionando trabalhos de auditoria e serviços correlatos em vários segmentos industriais, comerciais e de
prestação de serviços em organizações de pequeno, médio e grande portes.
Em 2000, buscando experiência internacional, mudou para Nova Iorque onde trabalhou em empresa de
auditoria de grande porte. Desenvolveu vários projetos nas áreas de Gerenciamento de Riscos Profissionais e
de Ética e Independência. Respondeu sistematicamente a consultas sobre as Normas Americanas de
Contabilidade (US GAAP), de Auditoria (US GAAS / PCAOB) e Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS /
IAS) e de auditoria (US GAAP / ISA).
Em 2003, com ampla vivência internacional, retornou à São Paulo e assumiu como responsável pelo
departamento de ética e independência em nível Brasil de empresa de auditoria de grande porte. Exerceu
simultaneamente as responsabilidades normais de sócio de auditoria na condução e supervisão de trabalhos
de auditoria e serviços correlatos em vários segmentos industriais, comerciais e de prestação de serviços em
organizações de pequeno, médio e grande porte. Em 2008 conquistou a certificação de Contador nos Estados
Unidos (Certified Public Accountant (CPA)).
Em 2009, conquistou a certificação internacional nas Normas Internacionais de Contabilidade (International
Financial Reporting Standards (IFRS)) através de reconhecida Organização Global de Contadores com sede no
Reino Unido.
Durante dez anos consecutivos, foi sócio responsável pelo Processo de Revisão de Controle Qualidade
Internacional em empresa de auditoria de grande porte em várias partes do mundo.
Participou dos trabalhos de auditoria do processo de privatização do Grupo Telebrás que consistiram na
auditoria da cisão parcial do Grupo Telebrás e a criação de doze novas Empresas de Telecomunicação, com
registros de abertura de capital dessas empresas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e na Comissão de
Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América (Securities & Exchange Commission (US SEC)),
simultaneamente.
A partir de 2010, passou a presta serviços profissionais através da sua Marca Profissional RVR Auditoria –
Assessoria – Treinamento (www.RVRauditoria.com.br e www.RVRtreinamento.com.br), registrada como
RVR, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em 9.1.18, e a sua firma Roberto Vilela Resende
EIRELI – EPP (CNPJ no. 15.665.357/0001-66), conforme mencionado em detalhes mais abaixo.
Em 2013, voltou a ser registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como Auditor Independente Pessoa Física.
Em 2014, foi aprovado na Revisão de Pares pelo Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de
Qualidade (CRE) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
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Em 2018, foi revisado, novamente, pelo Revisor de Pares indicado pelo Comitê Administrador do Programa de
Revisão Externa de Qualidade (CRE), cujo relatório emitido pelo seu Revisor, sem ressalvas (limpo), está
aguardando a aprovação do CRE.

Formação Acadêmica


CPA - Certified Public Accountant - Estados Unidos.



IFRS Certificado - Diploma in International Financial Reporting – ACCA - the Association of Chartered
Certified Accountants – Associação Global de Contadores - Reino Unido.



Bacharel em Ciências Contábeis.



Técnico em Contabilidade.



Cursos de Capacitação em Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional.

Experiência Profissional
No Exterior:


Sócio de auditoria de empresa de auditoria no Brasil, transferido para a firma de auditoria membro nos EUA para
participar de intercâmbio profissional no Departamento de Práticas Profissionais – DPP, em Nova Iorque, por mais
de três anos.



Desenvolvimento de trabalhos, principalmente, nas áreas de Gerenciamento de Riscos Profissionais e de Ética e
Independência.



Respondeu sistematicamente a consultas sobre as Normas Americanas de Contabilidade (US GAAP), de Auditoria
(US GAAS / PCAOB) e Normas Internacionais de Contabilidade e de Auditoria (IFRS / IAS / ISA).



Participou do Programa de Revisão de Qualidade da firma internacional de auditoria, da qual foi membro, em vários
países da América Latina, Estados Unidos da América, Europa e África por dez anos consecutivos, sendo o Sócio Líder
de equipes de Revisão de Qualidade em várias revisões.



Retornou à empresa de auditoria no Brasil como Sócio de Auditoria e de Ética e Independência.

No Brasil:


Participação em empresa de auditoria de grande porte possuindo como sócio de auditoria, larga experiência em
auditoria de clientes multinacionais e nacionais de capital aberto e capital fechado em vários seguimentos.



Sócio de empresa de auditoria responsável pelo Departamento de Ética e Independência – E&I por vários anos.



Sócio responsável pelo Departamento de Práticas Profissionais – DPP e pelo Programa de Revisão de Qualidade de
empresa de auditoria em nível Brasil por vários anos.



Representante de empresa de auditoria junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por vários anos.
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Sócio de auditoria responsável pelo lançamento do Livro de Comparações entre Práticas Contábeis Internacionais,
Americanas e Brasileiras (em português e inglês) distribuído no Brasil e no exterior; proferiu diversas palestras e
cursos dentro e fora de empresa de auditoria, bem como, concedeu várias entrevistas a jornais e revistas
importantes relativas a temas ligados a profissão.

Prestação de Serviços Profissionais


Através da sua Marca Profissional RVR Auditoria – Assessoria – Treinamento
(www.RVRauditoria.com.br), presta serviços de Treinamentos presenciais sobre as Normas Brasileiras e
Internacionais de Auditoria (NBC TA - ISA - ISSAI) e Contabilidade (NBC TA - IFRS - IAS - IPSAS) para os
Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs), Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON),
Tribunais de Contas, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial (BIRD), SENAC
(Pós-graduação em Controladoria e Finanças) e para o mercado em geral. Também, através de RVR
Treinamento – IFRS & Auditoria (www.RVRtreinamento.com.br) realiza cursos “Ao Vivo” pela internet
pelo endereço eletrônico https://rvrtreinamento.webex.com e também “Presenciais” de acordo com as
solicitações específicas de cursos fechados pelas organizações.



Presta serviços de auditoria e de revisão de demonstrações financeiras, de procedimentos previamente
acordados (agreed upon proceedures) em assuntos e áreas específicas, diagnóstico de estrutura
organizacional, além de outros trabalhos específicos de acordo com a sua área de especialização e realiza
Revisão Pares de acordo com a NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares estabelecida pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON),
normas de auditoria para trabalhos dessa natureza e as normas detalhadas, aprovadas pelo Comitê
Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade (CRE) do CFC.
A responsabilidade e a execução dos trabalhos são de Roberto Vilela Resende (RVR), Auditor, Consultor
e Instrutor Independente, que conta com o Apoio Técnico de Clara Alves Costa (CAC), Contadora, na
elaboração de treinamentos, pesquisas de assuntos técnicos, revisão de qualidade de relatórios, entre
outros assuntos relacionados ao desempenho das atividades de RVR. Esta estrutura permite a realização
dos trabalhos de RVR de forma rápida e efetiva em benefício dos clientes RVR.
Para execução de projetos de grande porte, Roberto Vilela Resende (RVR) conta com o apoio do grupo
de profissionais denominado AMT Group (Aproaching the Market Together Group), sem personalidade
jurídica, que atuam no mercado de forma independente, seja através de suas próprias firmas profissionais
ou como pessoas físicas.
Este grupo, que está em crescimento constante, conta atualmente com vários profissionais, a maioria
com mais de 20 anos de experiência em empresas de auditoria e consultoria multinacional de grande
porte, atuando no Brasil e no Exterior, nas várias áreas de especialização como auditores, consultores,
contadores, administradores de empresas, advogados e engenheiros.
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Estes profissionais prestam serviços de auditoria e revisão de demonstrações financeiras, due diligence
contábil, tributário, trabalhista, previdenciário, societário e tecnológico, procedimentos previamente
acordados (agreed upon procedures), transações de fusões e aquisições de empresas nacionais e
multinacionais (atuando tanto para o “Sell-Side” quanto para o “Buy-Side”), em vários segmentos
industriais, instituições financeiras, seguradoras, comércio, serviços, varejo, alimentação, mineração,
publicidade, químicos, construção civil, farmacêutico, nos setores público e privado.


Instrutor conforme o Programa de Educação Continuada (PEC) requerido pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC através do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRC - SP e
outros CRCs e palestrante cadastrado no Banco de Palestrante do Conselho Federal de Contabilidade CFC.
(http://www.cfc.org.br/verpalestrante.aspx?codPalestrante=158&ddlUFPalestrante=&codTema=0&t
xtNomePalestrante=Roberto+Vilela+Resende&pagina=1).



Instrutor de cursos sobre as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria e Contabilidade pelo
IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.



Instrutor de Treinamento de Auditoria em Serviço (on-the-job-training) para Tribunais de Contas para
apoiar os trabalhos que estão sendo realizados pelas suas equipes de auditoria quanto ao seu
aprimoramento contínuo para aumento da aderência desses trabalhos às Normas Internacionais de
Auditoria das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, na sigla em inglês), emitidas pela Organização
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, na sigla em inglês), aplicáveis ao setor
público, que se encontram em processo de tradução oficial, e com as Normas Brasileiras de Contabilidade
– Técnicas de Auditoria (NBC TA), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).



Instrutor credenciado pelo sistema CRC/CFC onde ministra palestras, cursos, oficinas técnicas e
treinamentos presenciais e pela internet das Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria e de
Contabilidade para todo mercado brasileiro e para a comunidade portuguesa no mundo, através da
Instituição de Especialização "Roberto Vilela Resende", credenciada para fins do Programa de Educação
Profissional Continuada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC-SP), sob o
código SP – 00099 e homologada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), conforme requerido pela
NBC PG 12 (R3) – Educação Profissional Continuada dos auditores independentes e preparadores de
demonstrações financeiras que cumprirem o mínimo de 40 horas de educação continuada anualmente.
São inúmeros cursos e palestras credenciados pelo CRC-SP e homologados pelo CFC
(www.RVRtreinamento.com.br), oferecidos para o mercado em geral, tanto cursos “Ao Vivo” pela
internet através do endereço https://rvrtreinamento.webex.com, quanto cursos “presenciais” para as
organizações.



Realizou estudo, avaliação, implementação e auditoria dos impactos nos ambientes de controles internos
das Organizações, conforme determinado pelos orgãos reguladores da profissão, como, o orgão regulador
americano, PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board), estabelecido pela Lei Sarbanes-Oxley
(SOX), que elegeu o COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) como
uma das ferramentas de avaliação da eficácia da estrutura integrada de controles internos utilizados pelas
organizações na elaboração de relatórios financeiros.



Participou na assistência de implementação e auditoria do ambiente de controles internos de empresas
subsidiárias americanas localizadas no Brasil registradas na US Securities & Exchange Commission (US
SEC), seguindo as normas estabelecidas pelo PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board).
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Realizou Diagnóstico Executivo patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de
28.05 a 01.06.2012, de 40 horas, para o entendimento das práticas de auditoria utilizadas por equipe de
auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU), com objetivo de conhecer aspectos institucionais de
funcionamento do TCU, os quais apoiam o trabalho do auditor, por exemplo, a Metodologia de Auditoria
e a Capacitação de Auditores, e identificar os principais aspectos a enfatizar na preparação da capacitação
dos seus auditores nas normas internacionais de auditoria financeira aplicável ao Setor Público (ISSAIs
1000 – 2999, na sigla em inglês), promulgadas pela INTOSAI, para a realização de auditoria de projetos
financiados pelo BID.



Realizou Diagnóstico no Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE CE) para implementação das Normas
de Auditoria Governamental (NAG) e das normas internacionais International Standards of Supreme Audit
Institutions (ISSAIS) e assistência na elaboração do Manual de Auditoria de Conformidade e Operacional,
projeto iniciado em 11.5.2015 e concluído em 1.9.2016, financiado pelo Banco Mundial (BIRD). Como
parte deste diagnóstico, foi apresentado um Plano de Trabalho documentando quais ações a serem
adotadas pelo Tribunal para respeitar integralmente ao estabelecido no normativo. Na fase final da
consultoria, foram entregues os procedimentos de auditoria que as unidades técnicas do TCE-CE deverão
utilizar para respeitarem tanto a legislação aplicável e quanto às NAGs e assessorar na implantação do
Manual de Auditoria de Conformidade e Operacional. Além disso, o consultor ministrou treinamento(s)
para os servidores do TCE-CE com o objetivo de disseminar as novas práticas e procedimentos a serem
utilizados.



Realizou, como consultor independente contratado pelo Banco Mundial, em Washington, EUA,
Diagnóstico da Profissão Contábil e Auditoria em Angola, em conjunto com Especialistas Sênior de Gestão
Financeira do Banco Mundial, representação da África do Sul, sendo o responsável pela elaboração do
Draft Review of Accountancy Profession in Angola Report July 2017, com o apoio, revisão e comentários
dos Especialistas do Banco e da Federação Internacional de Contabilistas (IFAC, na sigla em inglês), de
setembro de 2016 a novembro de 2017. O objetivo do diagnóstico foi determinar o estágio em que se
encontrava a profissão de contabilidade e auditoria em Angola e propor recomendações de políticas para
fortalecê-la. Isso resultará no desenvolvimento de mais contadores e técnicos em contabilidade e de
auditora necessários para atender aos setores público e privado e melhorar a qualidade dos relatórios
financeiros no País. A implementação efetiva das recomendações, em última instância, contribuirá para
melhorar o ambiente de negócios e de investimento em Angola e promover a governança e a
responsabilidade financeira tanto no setor privado quanto no público. Este diagnóstico, realizado através
de um processo consultivo e participativo envolvendo partes interessadas do Governo, Órgãos
Reguladores, Banco Central, Empresas de Contabilidade e Auditoria, Bancos Comerciais, Instituições
Educacionais, Pequenas e Médias Empresas e Parceiros de Desenvolvimento, em colaboração com o
Ministro das Finanças (MINFIN) e a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola (OCPCA),
focou na determinação do estágio das infra-estruturas institucionais que apoiam a profissão de
contabilidade e auditoria e propos recomendações políticas e institucionais adequadas. O diagnóstico foi
realizado utilizando o método do Relatório do Banco Mundial sobre a Observação de Normas e Códigos Contabilidade e Auditoria (ROSC A&A, na sigla em inglês), adaptado para atender aos objetivos e às
circunstâncias do País, cobrindo somente os aspectos de alto nível, por isso, o relatório emitido não foi
denominado como relatório ROSC A&A. O diagnóstico envolveu uma abordagem participativa e consultiva
usando a revisão de leis, regulamentos e outra documentação e entrevistas com diversos interessados no
País. Os pilares específicos das infra-estrutura revistos incluíram o quadro estatutário que regulamenta as
práticas contabilidade e de auditoria; educação e treinamento para contadores; a capacidade e os serviços
de uma Organização Profissional de Contabilidade (PAO, na sigla em inglês), a OCPCA; as normas de
contabilidade, auditoria e ética aplicáveis e a extensão da sua implementação; e o mecanismo para
monitorar e assegurar o cumprimento das normas. O diagnóstico também considerou a lacuna no
fornecimento de contadores e técnicos no País. O relatório apresentou os resultados, recomendações de
políticas e um plano sugerido de ações prioritárias para o País.
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Realizou, como consultor independente, em conjunto com os Especialistas Sênior em Gestão Financeira do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), representação de Brasília, de 2015 a 2017, o Controle
de Qualidade das auditorias efetuados nos Projetos ou Programas co-financiados pelo Banco efetuadas
neste período, através da revisão de papéis de trabalho e entrevistas com os respectivos auditores
independentes de grande e médio portes, responsáveis por esses trabalhos de auditoria. O Controle de
Qualidade seguiu ga Metodologia do Banco, utilizando o Questionário para Avaliar os Serviços de
Auditoria Externa, dividido em três tópicos: Papéis de Trabalho, Relatório de Auditoria e Recursos
Aplicados e a Guia de Avalição para Firmas de Auditoria Independente, cobrindo a Seção 6 – Fase I – Etapa
de Planejamento, Seção 7 – Fase II – Etapa de Execução – Resposta aos Riscos e Seção 8 – Fase III – Etapa
de Apresentação dos Relatórios. Esta revisão teve como objetivo verificar se as auditorias dos Projetos ou
Programas co-financiados pelo Banco foram realizadas com estrito cumprimento do Termo de Referência
elaborado pela Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP, o contrato firmado entre a UGP e os
auditores independentes, bem como, das políticas, normas e procedimentos do Banco e em
conformidade com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria (NIA / NBC – TA).

Treinamentos, Cursos, Oficinas Técnicas e Palestras


Instrutor de Programa de Treinamento para o Setor Público
o Capacitação em Auditoria Financeira pelo método “on-the-job-training” para os auditores do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE MG), em Belo Horizonte, de 16.05.2012 a 30.09.2012, de
240 horas-aula.
o Curso 'COSO Aplicado à Auditoria' para o Tribunal de Contas da União (TCU), patrocinado pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Brasília, de 25 a 29.06.2012, de 40 horas-aula.
o Curso ‘COSO Aplicado à Auditoria’ para os Tribunais de Contas Estaduais (TCEs), Tribunal de Contas do
Distrito Federal (TC DF) e Controladoria-Geral da União (CGU), patrocinado pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), em Brasília, 02 a 06.07.2012, de 40 horas-aula.
o Curso ‘ISSAIs Diretrizes do Setor Público’ para os Tribunais de Contas Estaduais (TCEs), Tribunal de
Contas Municipais (TCMs), Tribunal de Contas do Distrito Federal (TC DF) e Controladoria-Geral da
União (CGU), patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Brasília, de 20 a
24.08.2012, de 40 horas-aula.
o Curso ‘ISSAIs Nível Diretrizes do Setor Público’ para o Tribunal de Contas da União (TCU), patrocinado
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Brasília-DF, de 27 a 31.08.2012, de 20 horasaula.
o Curso ‘ISSAIs Nível Diretrizes do Setor Público’ para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCE MG), em Belo Horizonte - MG, de 29 a 31.10.2012 e 05 a 06.11.2012, de 40 horas-aula.
o Treinamento de Auditoria em Serviço no Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE PR), patrocinado
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Curitiba, de 04 a 08.03.2013, de 40 horas.
o Treinamento de Auditoria em Serviço no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE SC),
patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Florianópolis, de 11 a
15.03.2013, de 40 horas.
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o Treinamento de Auditoria em Serviço na Controladoria-Geral da União (CGU), patrocinado pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Brasília, de 18 a 22.03.2013, de 40 horas.
o Treinamento de Auditoria em Serviço no Tribunal de Contas do Estado de Espírito Santo (TCE ES),
patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Vitória, de 01 a 05.04.2013, de
40 horas.
o Treinamento de Auditoria em Serviço no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE RS),
patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Porto Alegre, de 08 a
12.04.2013, de 40 horas.
o Treinamento de Auditoria em Serviço no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE AM),
patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Manaus, de 15 a 19.04.2013,
de 40 horas.
o Treinamento de Auditoria em Serviço no Tribunal de Contas do Estado do Distrito Federal (TC DF),
patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Brasília, de 22 a 26.04.2013,
de 40 horas.
o Visão Geral das Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria: Setor Público (ISSAI) & Setor Privado
(NBC TA & ISA) - Tribunal de Contas do Município de São Paulo - Escola Superior de Gestão e Contas
Públicas Conselheiro Eurípedes Sales, 10.06.2014, de 3 horas.
o Workshop sobre Papéis de Trabalho de Auditoria de Projetos Financiados com Recursos Externos para
os Tribunais de Contas, patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco
Mundial (BIRD), em Fortaleza - CE, em 25 e 26.11.2015.
o Apresentação do Projeto de Implementação das Normas de Auditoria Governamental – NAGs Tribunal
de Contas do Estado do Ceará, em Fortaleza - CE, em 17 e 18.08.2016.
o Visão Geral das Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria - Tribunal de Contas do Município de
São Paulo - Escola Superior de Gestão e Contas Públicas Conselheiro Eurípedes Sales, 10.05.2018, de 3
horas.

•

Instrutor de Programa de Treinamento para o Mercado em Geral
o Auditoria e Revisão de Demonstrações Financeiras e Outros Serviços Correlatos.
o Coordenador da Reunião da Câmara dos Auditores Independentes (CAIND) do Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil (IBRACON) referente às alterações no COSO a partir de 2012.
o Novas Normas de Auditoria – Novas Normas de Auditoria – Qualidade, Evidências, Responsabilidades
e Comunicações.
o NBC TA 300, 315, 320, 330, 402 e 450 - Planejamento, identificação e avaliação de riscos,
materialidade, respostas do auditor e utilização organização prestadora de serviços.
o CPC 31 - Ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas.
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o Apresentação na Câmara de Contadores do IBRACON sobre as Normas Brasileiras e Internacionais de
Contabilidade de Pequenas e Médias Empresas.
o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.
o Normas de Auditoria em Auditorias de Entidades de Pequeno e Médio Porte.
o Demonstrações Financeiras – Aspectos Contábeis e Tributários.
o CPC 21 - Demonstração intermediária.
o Novas Normas Brasileiras e Internacionais de Contabilidade.
o CPC 24 - Evento Subsequente.
o Imobilizado e Perda por Irrecuperabilidade.
o Adoção Inicial do CPC para Pequenas e Médias Empresas (IFRS PMEs).
o NBC PA 01 – Controle de Qualidade para Firmas (Pessoas Jurídicas e Físicas) de Auditores
Independentes.
o NBC PA 290 – Independência – Trabalhos de Auditoria e Revisão.
o NBC PA 291 – Independência – Outros Trabalhos de Asseguração.
o Normas Brasileiras e Internacionais de Contabilidade – Visão Geral das Principais Diferenças – Setor
Público (IPSAS) versus Setor Privado (IAS/IFRS).
o Palestrante em Fóruns e Convenções de Contabilidade e Auditoria dos Setores Público e Privado.
o Seminário Internacional - IFRS & IAS - Debate para Atualização 2013/2014 das Normas Internacionais
de Relatórios Financeiros, Amplamente Disseminadas no Mundo - Moçambique, Maputo.
o



Visão Geral - Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria (NBC TA / ISA) e de Contabilidade (IFRS)
para a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte - FACISA BH, em 19.10.17.

Desenvolve Programas de Treinamentos específicos de acordo com as necessidades das Organizações
visando à melhoria do seu ambiente de controles internos e o aprimoramento das suas políticas de
Governança Corporativa, seguindo as melhores práticas brasileiras e internacionais de ambiente de
controles internos e de Governança Corporativa.
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Membro de Entidades de Classe e Beneficente


Coordenador da Câmara dos Auditores Independentes (CAIND) do IBRACON - Instituto Brasileiro dos
Auditores Independentes do Brasil por alguns anos.



Diretor Administrativo-Financeiro do IBRACON - Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes do Brasil
- por alguns anos. Como membro da sua Diretoria Executiva contribuiu para a realização do Ciclo de
Palestras Contábeis e de Auditoria e a elaboração dos livros da Coleção de Seminários CRC - SP / IBRACON.



Membro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais e do Estado de São Paulo.



Membro da Câmara de Governança Corporativa do IBRACON - Instituto Brasileiro dos Auditores
Independentes do Brasil por alguns anos.



Diretor Financeiro e membro do Conselho Fiscal (sem remuneração nas duas funções) da Associação Vida
Jovem por alguns anos, entidade que atende anualmente em torno de 350 crianças, adolescentes e seus
familiares em situação de vulnerabilidade social, oferecendo-lhes educação complementar e capacitação
profissional para um desenvolvimento social pleno.

Outras Habilitações


Auditor Independente no Brasil e Estados Unidos.



Certificado pelas Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) pela ACCA do Reino Unido.



CNAI - Cadastro Nacional de Auditores Independentes do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Auditor Independente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Banco Central do Brasil (BACEN) e
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
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