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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. 

 Promoção e fomento de projetos que visem o 

desenvolvimento da Contabilidade e áreas  

afins e conexas e a adequação das normas 

contábeis brasileiras aos padrões 

internacionais; 

 Busca por parcerias e incentivo à participação 

de pessoas, empresas e outras entidades 

públicas ou privadas em projetos; 

 Desenvolvimento de atividades educativas, tais 

como cursos, simpósios, seminários, 

congressos, conferências, palestras ou 

quaisquer outros eventos; 

 Realização de estudos e pesquisas; 

 Divulgação, publicação e distribuição de 

informações, dados, trabalhos, estudos e 

documentos; 

 Colaboração ou participação de programas 

governamentais ou desenvolvidos por 

entidades privadas ou da sociedade civil que 

afetem, ou seja, afins às suas áreas de atuação; 

 Organização e manutenção do intercâmbio 

com pessoas físicas ou jurídicas, nacionais e 

estrangeiras relacionadas com seus campos de 

atuação.
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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 de um funcionário. 
 

 
 

 
Prestação de contas anual 
Ministério Público do Estado de São Paulo 
Comissão de Valores Mobiliários 
 

Auditoria Independente 
BDO Auditores Independentes 
 

Conselho Curador 
Mandatos vigentes durante a presidência de cada entidade. 

IBRACON – Idésio da Silva Coelho Jr. (Presidente) 
CFC – José Martônio Alves Coelho (Vice-Pres.) 
ABRASCA – Alfried Karl Plöger (desde abril/2017) 
APIMEC – Ricardo Tadeu Martins 
B3 – Gilson Finkelsztain (desde maio/2017) 
FIPECAFI – Wellington Rocha 

 

Conselho Fiscal 
Eleitos pelo Conselho de Vogais 

Rubens Lopes da Silva (Presidente) 
José Wagner Morais de Paiva 
Alexandre Cordeiro de Andrade 

 
Conselho de Vogais 
Indicados por cada uma das entidades convidadas. 

ANEFAC – João Carlos Castilho Garcia (Presidente) 
BNDES – Vania Maria da Costa Borgerth 
CVM – José Carlos Bezerra da Silva 
FEBRABAN – Rubens Sardenberg 
IBGC – Jorge Manoel 
IBRI – Doris Wilhelm 
SERASA EXPERIAN – Amador Alonso Rodriguez 
 

Diretoria 
Eleitos pelo Conselho Curador 

Presidente – Edison Arisa Pereira 
Financeiro – Guillermo Oscar Braunbeck  
 
 
 

Assistente Administrativa 
Gabriela Claudiano
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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 recebem 

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 2017 

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 

submetidas 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 

Em 2017 o valor remetido à IFRS Foundation, com 

base no Memorando de Entendimentos celebrado 

entre CPC, IASB e CFC onde as partes mantêm 

relação de cooperação mútua visando garantir o 

processo de convergêcia das normas, foi de £ 100 

mil, enviadas a um custo total (incluindo despesas 

com as remessas) de R$ 565 mil, dando 

continuidade ao apoio na adoção das normas IFRS 

no Brasil e robustecendo o envolvimento do CPC 

no processo de normatização contábil 

internacional.
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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 à IFRS Foundation 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, Fóruns de Discussão e no Seminário 

Internacional CPC realizado anualmente. 

Captação de recursos junto a empresas 

A FACPC atua dando apoio ao CPC angariando 

recursos necessários para tal finalidade. A 

arrecadação foi feita por  meio de uma 

abordagem às empresas solicitando compromisso 

de doações anuais, que totalizou no ano de 2017 

R$498 mil. 

Parte dos recursos arrecadados tem sido utilizada 

na tradução e revisão de materiais necessários à 

elaboração de documentos técnicos e na 

realização e participação em fóruns nacionais e 

internacionais vinculados à área contábil e de 

interesse paa a atuação do CPC. 

A FACPC contou em 2017  com a colaboração 

anual de 15 contribuintes, empresas e entidades, 

tendo a maior parte destes celebrado 

compromisso de longo prazo. 

No ano de 2017 a FACPC pôde contar com o apoio 

das seguinte empresas: BM&F Bovespa, Banco 

Bradesco, Grupo CCR, Banco Itaú, Itaúsa, Klabin, 

FIPECAFI, PwC, Renner e TOTVS. 

Redução de custos 

As providências para redução de despesas 

adotadas nos anos de 2015 e 2016 foram de 

grande impacto orçamentário em 2017, somadas 

às demais medidas aplicadas anteriormente, como 

redução de despesas com viagens e publicações, 

encerramento de contratos perenes para 

tratamento sob demanda, por exemplo. Tudo isso 

foi  de grande importância para o resultado do 

exercício findo em 31 de dezembro de 2017 após 

um período deficitário.  

2.2 Apoios Institucionais 

Incentivo ao Desenvolvimento Profissional 

A FACPC apoiou a realização e divulgação dos 

seguintes eventos no ano de 2017:  

3ª Conferência Internacional ABRASCA e CDP 

O CDP (Carbon Disclosure Program) é uma 

organização internacional que provê um sistema 

global único de reporte de impactos ambientais 

que, em parceria com a ABRASCA (Associação 

Brasileira das Companhias Abertas), realiza a 

terceira edição da Conferência foi realizada no dia 

4 de maio de 2017, no Teatro Vivo, em São Paulo. 

Sob o tema “Construindo Conexões para um 

Futuro Sustentável”,  foram abordados assuntos 

de extrema relevância no âmbito de impactos 

ambientais como precificação de carbono, acordo 

de Paris, caso Samarco, entre outros. 

A conferência contou com aproximadamente 200 

participantes, dentre eles profissionais do 

mercado de capitais, lideranças empresariais e 

entidades de classe, diretores e gerentes 
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financeiros e de relação com investidores de 

companhias abertas. 

 

2º Seminário de Contabilidade FEBRABAN 

Em 23 de maio de 2017, a FEBRABAN realizou no 

Hotel Intercontinental (São Paulo - SP) a segunda 

edição do Seminário de Contabilidade, e teve 

como tema central “Aspectos Práticos das Normas 

Internacionais (foco IFRS 9) e Visão dos 

Reguladores”. Nos painéis foram abordados temas 

como a visão da RFB sobre os recentes normativos 

do BACEN que reduziram assimetrias com as 

Normas Internacionais, bem como sobre os 

requerimentos do novo pronunciamento ; 

mensuração e reconhecimento de instrumentos 

financeiros; aplicação do teste SPPI; aspectos 

práticos de aplicação do Impairment e a 

compatibilização entre os conceitos de perda 

esperada definidos pelo IFRS 9. O evento foi 

encerrado pelo Diretor de Regulação Prudencial, 

Riscos e Economia, Rubens Sardenberg, também 

membro do Conselho de Vogais da FACPC. Entre 

os palestrantes também estiveram presentes 

Amaro Gomes, Board Member do IASB, e Jorge 

Andrade Costa, membro do CPC. 

 

7ª Conferência Brasileira de Contabilidade e 

Auditoria Independente Ibracon 

A Conferência ocorreu nos dias 26 e 27 de junho 

no Teatro Bradesco, em São Paulo, capital. A 

programação foi dividida em duas diretrizes: 

tecnologia e o impacto dos avanços tecnológicos 

na atividade de auditoria independente e temas 

em favor da ética e transparência nas esferas 

pública e privada. Nessa linha foram discutidas 

tendências da era digital, auditoria digital, 

contabilidade aplicada ao setor público (IPSAS) e 

atualidades das IFRS. 

Dentre os palestrantes do eventos, o Ibracon 

contou com a presença de autoridades como 

Leonardo Pereira, presidente da Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM; Professor Nelson 

Carvalho, Presidente do Conselho de 

Administração da Petrobras; Graziela Meincheim,  

Diretora de Contabilidade da Secretaria de Estado 

da Fazenda de Santa Catarina; entre outros 

profissionais renomados de Contabilidade e 

Auditoria, além de participações de Ken Siong e 

Matt Waldron membros do IESBA (International 

Ethics Standards Board for Accountants) e IAASB 

(International Auditing and Assurance Standards 

Board), respectivamente. 

 

 
Crédito: Ibracon 

19º Encontro Nacional de Relações com 

Investidores e Mercado de Capitais 

Na décima nona edição do Encontro anual de RI, 

realizado por IBRI e ABRASCA, foram abordados 

novos rumos do mercado de capitais e seus 

impactos na economia. O evento, como de 

costume, foi realizado na FECOMERCIO nos dias 

21 e 22 de junho.  

Um dos pontos debatidos é a evolução dos 

segmentos de Governança Corporativa da B3 – 

Brasil, Bolsa, Balcão; RI e comunicação com 
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públicos estratégicos e o papel estratégico das 

Relações com Investidores. 

Estiveram presentes profissionais de RI, Gerentes 

e Diretores de empresas de capital aberto e 

também do setor público. O evento foi encerrado 

por Alfried Plöger, membro do CPC e da FACPC. 

 

 
Leonardo Pereira, ex-Presidente da CVM.                 

Crédito: SB Eventos 

19º Prêmio ABRASCA – Melhor Relatório Anual 

de 2016 

O tradicional prêmio concedido pela ABRASCA – 

Associação Brasileira de Companhias Abertas, 

destaca os melhores relatórios anuais. A 

cerimônia foi realizada em 23 de novembro no 

auditório da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) e os 

relatórios premiados foram das empresas Elektro 

Redes S/A, Votorantim S/A e Esporte Clube 

Pinheiros nas categorias Companhias Abertas, 

Empresas Fechadas e Organizações não 

Empresariais, respectivamente. A premiação tem 

como o propósito estimular a divulgação de 

informações de forma objetiva e transparente. 

Além da premiação, a Duratex recebeu Menção 

Honrosa na categoria Aspectos Socioambientais. 

  

 

4º Encontro Nacional de Direito das Companhias 

Abertas – ABRASCA 

A quarta edição do Encontro foi realizada no Hotel 

Renaissance, em São Paulo, no dia 27 de 

novembro e em sua programação abordou temas 

como combinação de negócios entre companhias 

abertas, desafios em 2018 para o mercado de 

capitais, entre outros assuntos. O time de 

debatedores contou com a participação de 

profissionais dos mais renomados escritórios de 

advocacia, de empresas de capital aberto e da 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM. A 

cerimônia de abertura ficou a cargo do presidente 

da ABRASCA e Coordenador de Relações 

Institucionais do CPC, Alfried Plöger. 

 

 
Crédito: SB Eventos 

Encontro de Profissionais e Acadêmicos de 

Contabilidade (EPAC) – SINDCONT-SP 

O EPAC é realizado todos os anos pelo Sindicato 

dos Contabilistas de São Paulo – SINDCONT-SP, 

considerado referência em Educação Profissional 

Continuada e no ano de 2017 reuniu cerca de 5 

mil estudantes e professores de contabilidade em 

encontros realizados nas Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, Universidade Paulista – 

Unip, Universidade Anhanguera, Faculdade 



 

 

 

    9 

 

Sumaré Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, 

Universidade Metodista e Unicid. 

 

6ª Semana Paulista da Contabilidade – 

SINDCONT-SP 

Com o tema “Contabilidade & Tecnologia: o 

Caminho para o Sucesso”, a sexta edição da 

Semana Paulista de Contabilidade foi realizada 

entre os dias 20 e 24 de setembro, na sede do 

SINDCONT-SP. Os cinco dias de evento reuniram 

atividades, palestras e programações 

socioculturais atingindo a marca de 800 

participantes. 

 

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 programas de educação 

continuada. 

 Troca de informações técnicas com 

profissionais do mercado, docentes, 

estudantes e demais interessados. 

 Captação de recursos para o funcionamento da 

FACPC. 

 Parceria com o Sindicato dos Contabilistas de 

São Paulo – SINDCONT-SP para iniciativas 

educacionais, voltadas ao ensino e atualização 

dos interessados em ciências contábeis, em 

especial nos documentos emitidos pelo CPC e 

nas normas internacionais (IFRS). 

Principais Atividades:  

Websites 

O trabalho de preparar e emitir as normas 

contábeis no Brasil é feito pelo CPC que, desde 

sua instituição em 7 de outubro de 2005, divulgou 

ao público 50 Pronunciamentos Técnicos, 21 

Interpretações e 8 Orientações Técnicas que são 

utilizados por vários reguladores, além de diversas 

Revisões desses documentos e contribuições 

enviadas ao IASB.  

Os websites da FACPC e do CPC foram 

inaugurados em 2014 e o trabalho de alimentação 

constante e a disponibilização de conteúdo é feito 

pela FACPC sob orientação da Coordenadoria 

Técnica do CFC – COTEC. 

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, 

reuniões, notícias e boletins eletrônicos. 

Há também 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 

Apresentação sobre IFRS 17 com Darrel Scott 

A FACPC realizou em 6 de dezembro de 2017 em 

São Paulo, uma palestra ministrada por Darrel 

http://www.facpc.org.br/
http://www.cpc.org.br/
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Scott, Board Member do IASB, abordando os 

principais pontos da norma IFRS 17 – Contratos de 

Seguros, como o funcionamento da norma, como 

se dará a aplicação pela primeira vez, 

exemplificando a aplicação na prática, 

exigibilidade e o quanto a Norma pode agregar. As 

inscrições foram gratuitas e o evento pontuou os 

participantes no Programa de Educação 

Continuada do CRC-SP nas categorias AUD, CMN, 

SUSEP, ProGP e Perito, sendo 4 (quatro) pontos 

em cada categoria. 

Silvio Takahashi, Coordenador de Relações 
Internacionais do CPC, Darrel Scott e Amaro Gomes, 
membros do IASB.  Crédito: Ibracon 

Crédito: Ibracon 

 

 

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 à resolução do Banco Central do 

Brasil que determina a sua aplicação para as 

instituições financeiras de grande porte. 

 

XIV Seminário Internacional CPC – Normas 

Contábeis Internacionais 

O Seminário realizado anualmente pela FACPC, 

atingiu plenamente seu objetivo em sua décima 

quarta edição. Realizado no Hotel Grand Mercure 

Ibirapuera, no dia 7 de novembro, abordou temas 

atuais e recebeu grandes nomes da área contábil, 

fiscal, tributária, auditoria, entre outras. Esteve 

presente, também, Hans Hoogervorst,  Chairman 

do IASB (International Accounting Standards 

Board), que fez um breve discurso na abertura do 

evento.

Hans Hoogervorst, Presidente do IASB. 
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O Seminário CPC tem como objetivo principal 

proporcionar uma visão do atual estágio de 

adoção das normas internacionais de relatórios 

financeiros (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. 

No início do evento foi prestada uma homenagem 

ao ex-Presidente da CVM, Leonardo Pereira, e ao 

ex-Presidente ABRASCA, Antonio Duarte Carvalho 

de Castro, por suas relevantes participações no 

processo de implantação das Normas 

Internacionais de Contabilidade no Brasil. 

Leonardo Pereira, ex-Presidente da CVM e Edison 

Arisa Pereira, Coordenador Técnico do CPC 

 

Antonio Castro, ex-Presidente da ABRASCA e Alfried 

Plöger, atual Presidente da ABRASCA e Coordenador 

de Relações Institucionais do CPC 

Os temas discutidos durante o seminário foram: 

 Divulgação de Informações; 

 Transações entre Entidades de Controle 

Comum; 

 Arrendamento /Aluguel / Locação (IFRS 16); 

 Reconhecimento de Receitas e seus impactos 

tributários (IFRS 15). 

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. A 

edição de 2017 atingiu um público de 290 

participantes. Todas as apresentações e áudios 

dos debates estão disponíveis no hotsite do XIV 

Seminário Internacional CPC 

www.eventos.facpc.org.br. 

http://www.eventos.facpc.org.br/

