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1. Institucional 

1.1 Sobre a FACPC 
A Fundação de Apoio ao CPC é uma entidade de 

direito privado instituída por escritura pública no 

2º Tabelião de Notas de São Paulo – SP, sem fins 

lucrativos, criada em 10/12/2010 com o objetivo 

de assistir, promover, apoiar, incentivar e 

desenvolver ações científicas, tecnológicas, 

educacionais, culturais e sociais, que visem o 

desenvolvimento das ciências contábeis, 

precipuamente por meio do apoio ao Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis – CPC. 

1.2 Sobre o CPC – Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis 

Criado pela Resolução CFC nº 1.055/05, o CPC 

tem como objetivo o estudo, o preparo e a 

emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre 

procedimentos de Contabilidade e a divulgação 

de informações dessa natureza, para permitir a 

emissão de normas pelas entidades reguladoras 

brasileiras, visando à centralização e 

uniformização do seu processo de produção, 

levando sempre em conta a convergência da 

Contabilidade Brasileira aos padrões 

internacionais.  

As atividades desenvolvidas pelo CPC citadas a 

seguir, têm que ser viabilizadas de maneira 

sustentável pela FACPC: 

• Participação de membros do CPC nas 

audiências sobre novas normas internacionais; 

• Participação de membros do CPC em fóruns 

internacionais; 

• Divulgação do processo de convergência por 

todo Brasil. 

• Promover e fomentar projetos que visem o 

desenvolvimento da Contabilidade e áreas 

afins e conexas e a adequação das normas 

contábeis brasileiras aos padrões 

internacionais; 

• Buscar parcerias e incentivar a participação de 

pessoas, empresas e outras entidades públicas 

ou privadas em projetos; 

• Desenvolver atividades educativas, tais como 

cursos, simpósios, seminários, congressos, 

conferências, palestras ou quaisquer outros 

eventos; 

• Realizar estudos e pesquisas; 

• Divulgar, publicar e distribuir informações, 

dados, trabalhos, estudos e documentos; 

• Colaborar ou participar de programas 

governamentais ou desenvolvidos por 

entidades privadas ou da sociedade civil que 

afetem ou sejam afins às suas áreas de 

atuação; 

• Organizar e manter intercâmbio com pessoas 

físicas ou jurídicas, nacionais e estrangeiras 

relacionadas com seus campos de atuação.



 

 

 

1.3 Organograma e Composição dos Órgãos da FACPC 
A Fundação é dotada de um Conselho Curador, Conselho de Vogais, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, 

todos compostos por trabalho voluntário, não remunerado e com um quadro enxuto de funcionários. 
 

Conselho 

Curador
(Seção II do Estatuto)
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Prestação de contas anual 

Ministério Público do Estado de São Paulo 
Comissão de Valores Mobiliários 
 

Auditoria Independente 

Baker Tilly Brasil Auditores & Consultores 
 

Conselho Curador 
Mandatos vigentes durante a presidência de cada entidade. 

FIPECAFI – Iran Siqueira Lima (Presidente) 
CFC – José Martônio Alves Coelho (Vice-Pres.) 
ABRASCA – Antonio Duarte Carvalho de Castro 
APIMEC – Reginaldo Ferreira Alexandre 
BM&FBOVESPA – Edemir Pinto 
IBRACON – Eduardo Pocetti 
 

Conselho Fiscal 
Eleitos pelo Conselho de Vogais 

Rubens Lopes da Silva (Presidente) 
José Wagner Morais de Paiva 
Laerte Mancuso 
 

 

Conselho de Vogais 
Indicados por cada uma das entidades convidadas. 

ANEFAC – João Carlos Castilho Garcia 
BNDES – Vânia Maria da Costa Borgeth 
CVM – José Carlos Bezerra da Silva 
FEBRABAN – Wilson Roberto Levorato 
IBGC – João Verner Juenemann 
IBRI – Geraldo Soares Leite Filho 
SERASA EXPERIAN – Amador Alonso Rodriguez 
 

Diretoria 
Eleitos pelo Conselho Curador 

Presidente – Edison Arisa Pereira 
Financeiro – Adeildo Osório de Oliveira 
Administrativo – Alfried Karl Plöger 
 

Gerente Administrativo-financeiro 

Leandro F. de Alcantara Pellizzaro 
 

Assistente Administrativa 

Gabriela Claudiano



 

 

 

1.4 Sustentabilidade 
A FACPC é uma entidade sem fins lucrativos a qual 

visa o interesse público. Os membros dos 

Conselhos e da diretoria executiva não percebem 

remuneração por suas funções, assim como todos 

os membros do CPC. 

A FACPC é mantida com doações de empresas do 

setor público e privado e entidades que 

reconhecem seus benefícios para o país, além de 

eventos e outras atividades do seu objeto social. 

Recebe também a doação de trabalho voluntário 

dos Conselhos Curador, Fiscal e de Vogais e dos 

diretores. 

2 Atividades desenvolvidas em 2014 

2.1 Finanças 
Diretrizes:  

• Programação e efetivação do fluxo de 

pagamentos e recebimentos necessários ao 

funcionamento da Fundação. 

• Acompanhamento do desempenho financeiro, 

cumprimento do orçamento e projeção do 

resultado. 

• Manutenção do nível de disponibilidade 

adequado. 

• Criação de processos e controles que garantam 

a exatidão, transparência e austeridade das 

movimentações financeiras. 

• Elaboração e empenho de esforços na 

estratégia de captação de fundos para a 

continuidade da FACPC. 

• Contas aprovadas por auditoria externa, 

Conselho Fiscal, Conselho Curador e Ministério 

Público do Estado de São Paulo. 

• Prestação de contas à CVM – Comissão de 

Valores Mobiliários  

Principais Atividades: 

 

BNDES 

Em outubro de 2014 foi renovado por mais 4 anos 

o convênio de cooperação técnica e financeira que 

havia sido firmado em 2013 com o BNDES. Este 

convênio prevê o recebimento anual de recursos 

do Banco (R$ 100 mil) com vistas à consecução 

dos objetivos estatutários da FACPC no sentido de 

fortalecer os sistemas e normas contábeis 

internacionais adotados no Brasil, especialmente 

no que se refere à promoção e fomento de 

projetos que visem à adequação das normas 

contábeis brasileiras aos padrões internacionais 

atinentes às Normas Internacionais de 

Contabilidade – IFRS. Este convênio prevê 

também um montante anual de £ 100.000 a ser 

repassado (descontadas as despesas com a 

remessa) à IFRS Foundation a fim de manter e 

desenvolver a parceria técnica entre as 

instituições. 

Contribuição à IFRS Foundation 

Remessa de 200 mil libras esterlinas livre de 

encargos à IFRS Foundation, com base no 

Memorando de Entendimentos entre IASB e CPC, 

dando continuidade ao apoio na adoção das 

normas IFRS no Brasil e robustecendo o 

envolvimento do CPC no processo de 

normatização contábil internacional. 

Também foi repassado o valor equivalente a 100 

mil libras esterlinas livre de encargos à IFRS 

Foundation, de acordo com convênio firmado com 

o BNDES. 

 



 

 

 

A FACPC, o CPC, o CFC e o IASB compartilham a 

visão de que proporcionar informações financeiro-

contábeis aos participantes dos mercados 

aprimora seus processos de tomada de decisões, 

aumenta sua confiança e contribui para atrair 

investidores e reduzir o custo de capital, tornando 

mais eficiente a alocação de recursos econômicos, 

ao mesmo tempo em que reforçam a disciplina 

dos mercados. 

Todo este montante enviado é revertido em 

benefícios para o Brasil, assegurando a 

manutenção da cooperação técnica entre as 

entidades, além do recebimento de profissionais 

do IASB como palestrantes em eventos realizados 

pela FACPC como, por exemplo, nos Encontros 

Técnicos (Outreaches) e no XI Seminário 

Internacional CPC. 

Captação de recursos junto a empresas 

Envio de cartas e abordagem de empresas 

solicitando compromisso de doações anuais pelo 

período de 5 anos.  

Ao todo 12 empresas efetuaram contribuições e 

grande parte destas celebrou compromisso de 

longo prazo. 

Termo de compromisso 

Recebimento de termo de compromisso firmado 

entre a CVM e empresa de mercado. O montante 

foi utilizado para fazer face à despesa relacionada 

com a contribuição à IFRS Foundation.  

Redução de custos 

Adoção de uma série de providências para a 

reversão de déficits do ponto de vista das 

Despesas, dentre as quais: mudança da sede da 

FACPC para o prédio da FIPECAFI e redução no 

quadro de funcionários. 

2.2 Apoios Institucionais 
Incentivo ao Desenvolvimento Profissional 

A FACPC apoiou a realização dos seguintes 

eventos:  

4ª Conferência Brasileira de Contabilidade e 

Auditoria Independente do Ibracon 

A 4ª Conferência de Contabilidade e Auditoria 

Independente do Brasil, realizada nos dias 18 e 19 

de agosto de 2014, contou com a presença de 

aproximadamente 150 participantes, e com o 

apoio do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 

e do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID). O evento é referência no calendário da 

classe contábil e empresarial, por debater temas 

relevantes, antecipando cenários e contribuindo 

para o desenvolvimento e atualização dos 

profissionais envolvidos com Contabilidade e 

Auditoria Independente. 

 

4º Encontro de Contabilidade e Auditoria para 

Companhias Abertas e Sociedades de Grande 

Porte – ABRASCA e IBRACON 

O evento, realizado nos dias 22 e 2 de setembro 

de 2014, contou com renomados palestrantes do 

Brasil e do exterior e reuniu cerca de 300 

participantes, no total, entre auditores, 

contabilistas, diretores e de Gerentes Contábeis 

de companhias abertas, além de autoridades, 

dirigentes de entidades e demais profissionais 

ligados ao mercado financeiro e de capitais. 

 

Encontro de Profissionais e Acadêmicos de 

Contabilidade (EPAC) – SINDCONT-SP 

Durante o ano de 2014 ocorreram quatro edições 

do EPAC nos períodos de 8 a 12 de setembro, 6 a 

10 de outubro, 28 a 30 de outubro e 3 a 6 de 

novembro. O evento reuniu cerca de mil pessoas 

em cada uma de suas edições, entre técnicos, 

docentes e alunos que participaram e 



 

 

 

acompanharam debates e palestras sobre temas 

atuais da área contábil. 

 

1º Encontro Nacional de Direito das Companhias 

Abertas – ABRASCA 

Em sua primeira edição, realizada em 29 de 

outubro de 2014, o evento contou com cerca de 

200 participantes.  Pela atualidade e importância 

dos temas, o evento recepcionou CEOs, diretores 

jurídicos, membros dos conselhos de 

administração e fiscal das companhias, sócios e 

advogados dos principais escritórios de advocacia 

brasileiros, diretores e gerentes jurídicos de 

companhias abertas, além de autoridades, 

dirigentes de entidades e demais profissionais 

ligados ao mercado financeiro e de capitais. 

 

16º Encontro Nacional de Relações com 

Investidores e Mercado de Capitais – ABRASCA e 

IBRI 

O evento realizado nos dias 22 e 23 de julho de 

2014, que contou com a presença de 824 

participantes, foi dirigido a  conselheiros de 

administração, diretores e gerentes financeiros e 

de relações com investidores de companhias 

abertas e de outras em fase que antecede a 

abertura de capital, autoridades, dirigentes de 

entidades de classe, analistas e profissionais 

vinculados a instituições financeiras do Brasil e do 

exterior. 

 

3ª Semana Paulista da Contabilidade – 

SINDCONT-SP 

A 3ª Semana Paulista da Contabilidade é um 

grande evento técnico e sociocultural que contou 

com a participação de renomados conferencistas 

do Brasil e destacou a relevância e a excelência da 

Contabilidade, além de abordar a questão da 

convergência das normas brasileiras de 

contabilidade às normas internacionais emitidas 

pelo International Accounting Standards Board – 

IASB (Comitê Internacional de Contabilidade), em 

especial no que se refere às Pequenas e Médias 

Empresas - PMEs. 

 

5º Seminário ANBIMA de Private Banking 

A quinta edição de um dos eventos mais 

importantes do segmento de Private Banking 

discutiu, no dia 4 de setembro de 2014, as 

perspectivas e os desafios do setor, os impactos 

do cenário socioeconômico sobre o mercado e o 

comportamento e as motivações dos investidores. 

2.3 Atividades Técnicas / 
Educacionais 

Diretrizes:  

• Disseminação das emissões do CPC, bem como 

de temas relacionados à convergência das 

normas contábeis. 

• Promoção da educação contábil a 

elaboradores, estudantes e contabilistas em 

geral. 

• Divulgação do CPC e da FACPC. 

• Reconhecimento como instituição capacitadora 

pelas demais entidades contribuindo com 

pontuação para educação continuada. 

• Troca de informações técnicas com 

profissionais do mercado, docentes, 

estudantes e demais interessados. 

• Captação de recursos para o funcionamento da 

FACPC. 

Principais Atividades:  

Websites 

Inauguração, em 25 de abril de 2014, do website 

da FACPC e reinauguração do CPC, que foi 

reformulado e modernizado mantendo-se o 

conteúdo que já existia anteriormente. 



 

 

 

Os sites reúnem informação útil e atual às partes 

interessadas no processo de convergência das 

normas contábeis. Estão disponíveis ao público 

informações institucionais, agenda de eventos e 

reuniões, notícias e boletins eletrônicos, além de 

todo o conteúdo técnico produzido pelo CPC: 

documentos emitidos, suas revisões, audiências e 

consultas públicas, entre outros. 

Foi desenvolvido um mecanismo de Busca 

Avançada, simples e eficiente, que permite 

pesquisas em todo esse conteúdo, representando 

uma facilidade significativa para estudantes, 

professores e profissionais. 

Os endereços dos websites são: www.facpc.org.br 

e www.cpc.org.br 

Fóruns de Discussão CPC – Notas Explicativas 

A FACPC realizou durante o ano de 2014 Fóruns de 

Discussão para tratar da Consulta Pública do CPC 

sobre a Elaboração de Notas Explicativas. Foram 

apresentadas as principais razões para a formação 

de um grupo de estudos e para a decisão de emitir 

um documento do CPC sobre a elaboração das 

Notas Explicativas. Ao todo houve 246 inscrições 

que foram gratuitas. 

Os Fóruns ocorreram nas seguintes datas e locais: 

28/01/2014 – São Paulo, Brasil 

18/02/2014 – São Paulo, Brasil 

13/03/2014 – Rio de Janeiro, Brasil 

20/03/2014 – São Paulo, Brasil 

 

Grupo de Estudos – Notas Explicativas  

O Grupo foi constituído em 2012 pelo CPC e pelo 

CODIM, coordenado pela FACPC, com o objetivo 

de se fazer um levantamento do que se julga 

adequado em relação ao conteúdo informacional 

e quantidade de Notas Explicativas que devem ser 

preparadas e divulgadas pelas empresas.  

Em 2014 as atividades do grupo culminaram com 

a produção do documento OCPC 07 - Evidenciação 

na Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros 

de Propósito Geral, que foi divulgado em 

11/11/2014 e, imediatamente aprovado pela CVM 

e CFC. 

Encontros Técnicos  

A FACPC realizou durante o ano de 2014 reuniões 

técnicas abertas ao público com membros 

técnicos de alta senioridade do IASB, e CPC para 

troca de informações entre estes e interessados 

do mercado brasileiro. As inscrições foram 

gratuitas. Os temas debatidos e atividades 

realizadas foram os seguintes: 

• Macrohedge 

Ago/2014 – São Paulo, Brasil 

• Rate Regulation  

Nov/2014 – São Paulo, Brasil 

 

Tradução do livro IFRS 

Apoio financeiro à tradução oficial para o 

português feita pelo Ibracon – Instituto dos 

Auditores Independentes do Brasil, do Livro IFRS 

emitido pelo IASB. 

Este material além de servir de base para a 

preparação dos pronunciamentos técnicos, 

também atende a resolução do Banco Central do 

Brasil que determina a sua aplicação para as 

instituições financeiras de grande porte. 



 

 

 

XI Seminário Internacional CPC – Normas 

Contábeis Internacionais 

O seminário tem como objetivo proporcionar uma 

visão do atual estágio de adoção das normas 

internacionais de relatórios financeiros (“IFRS – 

International Financial Reporting Standards”) no 

Brasil, das mudanças mais relevantes que estão 

em andamento e/ou por vir conforme a agenda 

do IASB e do CPC. 

Tem como público-alvo conselheiros de 

administração e fiscais, membros de comitês de 

auditoria, profissionais de investimentos em geral, 

analistas do mercado de capitais e de crédito, 

administradores e gestores de Carteiras de 

investimentos, profissionais de relações com 

investidores, executivos financeiros e de 

controladoria, profissionais de contabilidade e 

auditores, investidores institucionais, consultores 

e especialistas em finanças corporativas e 

professores e estudantes universitários de 

finanças e de contabilidade. 

Os temas discutidos durante o seminário foram: 

• Notas Explicativas (OCPC 07); 

• Ativos e Passivos decorrentes de Atividades 

Reguladas; 

• Reconhecimento de Receitas (IFRS 15); 

• Grupo de Estudos CPC / Receita Federal do 

Brasil; 

• Impairment dos Ativos Financeiros 

(PDD/PCLD); 

• Planos de Trabalho – IASB, GLENIF/GLASS, 

ASAF e CPC. 

Com este evento a FACPC conseguiu (além da 

promoção dos assuntos técnicos pertinentes) 

parcerias financeiras que contribuíram para a 

execução da estratégia de captação de recursos. 

As apresentações do XI Seminário Internacional 

estão disponíveis no website da FACPC: 

http://www.facpc.org.br 

 

 


