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1 INSTITUCIONAL 

1.1 Sobre o CPC – Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis 

 

Antes mesmo da promulgação da lei 11.638/07, 

em 2005, após anos de trabalho de diversos 

profissionais de diferentes áreas, foi constituído 

um comitê com o propósito de centralizar a 

elaboração e emissão de normas contábeis no 

Brasil. Sua composição, a fim de atender a 

sociedade em seus distintos interesses nos 

relatórios financeiros emitidos pelas companhias, 

foi dividida em seis entidades que representam os 

usuários das informações contábeis: os 

preparadores (ABRASCA), usuários (APIMEC) e 

auditores (IBRACON) dos relatórios financeiros, 

além do mercado (B3), a academia (FIPECAFI) e 

o profissional contábil (CFC). 

O Conselho Federal de Contabilidade – CFC, a 

pedido das demais entidades e dentro de suas 

atribuições legais, cria por meio da Resolução 

1.055/05 o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

– CPC, e estabelece que este tem por objetivo o 

estudo, o preparo e a emissão de documentos 

técnicos sobre procedimentos de contabilidade e a 

divulgação de informações dessa natureza, para 

permitir a emissão de normas pela entidade 

reguladora brasileira, visando à centralização e 

uniformização de seu processo de produção 

levando sempre em conta a convergência da 

contabilidade brasileira aos padrões 

internacionais. 

1.2 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 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. 

Para o cumprimento de seu objetivo a FACPC 

realiza atividades como fomentar o fortalecimento 

institucional do CPC, busca parcerias, desenvolve 

atividades educativas, divulga e publica 

informações e trabalhos relacionados ao CPC e 

quaisquer outras atividades necessárias para 

apoiar o Comitê. E é por meio deste trabalho que 

a FACPC viabiliza de maneira sustentável por 

meio da execução de projetos, programas e 

planos de ações as atividades desenvolvidas pelo 

CPC citadas a seguir: 

 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; 
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 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  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 uma 

colaboradora. 
 

 
 

 
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. 

ABRASCA – Alfried Karl Plöger 
APIMEC – Ricardo Tadeu Martins 
B3 – Gilson Finkelsztain 
CFC – Zulmir Ivânio Breda 
FIPECAFI – Wellington Rocha (Presidente) 
IBRACON – Francisco Sant’Anna 
 

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 Roberto Manoel 
IBRI – Doris Wilhelm 
SERASA EXPERIAN – Amador Alonso Rodriguez 
 

Diretoria 
Eleitos pelo Conselho Curador 

Presidente – Edison Arisa Pereira 
Financeiro – Guillermo Oscar Braunbeck  
Administrativo – Paulo Giovanni Claver 
 

Assistente Administrativa 
Gabriela Claudiano
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1.4 Sustentabilidade 

A FACPC é uma entidade privada, 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 por contribuições de 

entidades que reconhecem seus benefícios para o 

país, além de eventos e outras atividades do seu 

objeto social. Todos os recursos recebidos pela 

FACPC, sejam financeiros ou trabalho voluntário, 

são aplicados da melhor forma a fim de suprir as 

demandas atuais sem comprometer necessidades 

futuras. O sucesso das ações desenvolvidas pela 

FACPC é alcançado por meio do fortalecimento de 

sua sustentabilidade por meio de gestão e controle 

eficazes. 

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2018 

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 ao Ministério Público do Estado de 

São Paulo. 

 

Principais Atividades: 
 
Convênio de cooperação técnica e financeira 
- 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 previu 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 previu 

também um montante anual de £ 100.000 (cem mil 

libras) a ser repassado (descontadas as despesas 

com a remessa) à IFRS Foundation a fim de 

manter e desenvolver a parceria técnica entre as 

instituições, incluindo o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis. A vigência desse 

convênio encerrou-se em outubro de 2018. A 

FACPC encaminhou o pedido de renovação do 

convênio em abril de 2018 e aguarda a conclusão 

da avaliação pelo BNDES desse pedido de 

renovação. 

Contribuição à IFRS Foundation 
 
O valor de competência 2018 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$ 

592 mil, dando continuidade ao apoio na adoção 

das normas IFRS no Brasil e robustecendo o 

envolvimento do CPC no processo de 

normatização contábil internacional. 

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

a visão de que proporcionar informações 
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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. 

A contribuição enviada à IFRS Foundation é 

revertida 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 

contribuições anuais, que totalizou no ano de 2018 

R$757 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 para a atuação do CPC. 

A FACPC contou em 2018 com a colaboração de 

15 empresas e entidades, tendo a maior parte 

destes celebrado compromissos de longo prazo. 

Os contribuintes de 2018 foram: B3, Bradesco, 

CCR, Itaú, Itaúsa, Klabin, Lojas Renner, M. Dias 

Branco, Natura, Pão de Açúcar, PwC, Trindade 

Advogados, Ultrapar,  Vale e XP Investimentos. 

Redução de custos 
 
As providências para redução de despesas 

adotadas a partir do ano de 2015 foram de grande 

impacto no resultado da FACPC dos anos de 2017 

e 2018, somadas às demais medidas aplicadas 

anteriormente, como redução de despesas com 

viagens e publicações. Todas as medidas 

tomadas foram de extrema importância para o 

resultado e sustentabilidade da FACPC após um 

período deficitário. 
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2.2 Apoios Institucionais 

Incentivo ao Desenvolvimento Profissional 
A FACPC apoiou a realização e divulgação dos 

seguintes eventos ao logo do ano de 2018:  

8ª Conferência Brasileira de Contabilidade e 
Auditoria Independente Ibracon  
 
A tradicional Conferência anual realizada pelo 

IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes 

do Brasil, foi realizada nos dias 11 e 12 de junho, 

no Teatro Bradesco, em São Paulo. A oitava 

edição do evento propôs ênfase a aspectos 

tecnológicos e aos impactos na atividade de 

auditoria e no futuro da profissão e abordou temas 

como as Normas Internacionais de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público (IPSAS) e o 

relacionamento da auditoria com a entidade 

auditada. 

 

O time de palestrantes contou com grandes nomes 

da profissão, sócios de grandes empresas de 

auditoria e autoridades. 

 

 
Zulmir Breda, Presidente do CFC; Francisco Sant’Anna, Presidente 

do Ibracon e Marcelo Barbosa, Presidente da CVM 

Crédito: Ibracon 

 

Todo o material apresentado, vídeos e fotos do 

evento podem ser obtidos no site: 

www.ibracon.com.br/conferencia/edicao8/ 

 

20º Encontro Nacional de Relações com 
Investidores e Mercado de Capitais 
 
Nos dias 20 e 21 de junho de 2018, a ABRASCA 

realizou em conjunto com o IBRI – Instituto 

Brasileiro de Relações com Investidores, a 

vigésima edição do Encontro Nacional de 

Relações com Investidores. O evento realizado no 

WTC Hotel, em São Paulo , contou com 

renomados palestrantes do todo o Brasil e  um 

público de aproximadamente 700 pessoas. A 

programação do evento abordou diversos temas, 

tendo como foco nesta edição o futuro do mercado 

de capitais. 

 

 
Alfried Kalr Plöger, Presidente da ABRASCA e Coordenador de 

Relações Institucionais do CPC 

Crédito: SB Eventos 

 

24º Congresso APIMEC – O Brasil de hoje... o 
Brasil de Amanhã 
 
A cada dois anos, a APIMEC realiza seu 

Congresso Nacional, reunindo os profissionais de 

investimento em torno de temas relacionados ao 

desenvolvimento do setor e à economia global. Em 

2018 o evento aconteceu em São Paulo, nos dias 

7 e 8 de agosto, no Teatro CIEE, com o tema: O 

Brasil de hoje... o Brasil de Amanhã. 

 

O objetivo do evento foi discutir os temas mais 

relevantes do atual cenário político, 

macroeconômico, setorial e de mercado de 

http://www.ibracon.com.br/conferencia/edicao8/
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capitais que estão moldando o médio e o longo 

prazos. O Congresso discutiu o amanhã através 

de painéis abordando competitividade, mudanças 

demográficas e inovação tecnológica. Finalizando 

as atividades, foram debatidas as inovações 

financeiras, com destaque especial para os 

criptoativos, onde foi levantada a necessidade de 

regulação e educação financeira, além do futuro 

da atividade do profissional de investimento. 

 

 
Crédito: APIMEC-SP 

 

8º Encontro de Contabilidade e Auditoria para 
Companhias Abertas e Sociedades de 
Grande Porte 
 
A ABRASCA e o IBRACON realizaram o encontro 

em conjunto, no dia 12 de setembro, no 

Renaissance Hotel São Paulo. O evento, cujas 

edições são sempre grande sucesso em termos de 

público e avaliação, contou com renomados 

palestrantes do Brasil e do exterior e reuniu cerca 

de 300 participantes, entre auditores, contabilistas, 

diretores e gerentes de companhias abertas, além 

de autoridades, dirigentes de entidades e demais 

profissionais ligados ao mercado financeiro e de 

capitais.  

 

7ª Semana Paulista da Contabilidade 
 
Promovido pelo Sindicato dos Contabilistas de 

São Paulo – Sindcont-SP entre os dias 19 e 22 de 

setembro, em sua sede social, o evento teve como 

tema “Contabilidade Digital: Inovação, Estratégia e 

Desafios” e reuniu renomados especialistas para 

debater assuntos de interesse dos atuais e futuros 

Profissionais Contábeis, bem como tendências 

relacionadas ao uso de tecnologia e prestação de 

serviços na área. 

 

5º Encontro de Direito das Companhias 
Abertas 
 
A quinta edição do encontro foi realizada no dia 18 

de outubro, no Renaissance Hotel, em São Paulo. 

Contou com cerca de 250 participantes e debateu 

os principais desafios dos operadores do direito do 

mercado de capitais antecipando tendências 

regulatórias da CVM e construindo soluções. 

 

 
Crédito: SB Eventos 

 

20º Prêmio ABRASCA – Melhor Relatório 
Anual Edição 2018 
 
A premiação foi realizada no dia 29 de novembro, 

na sede da B3, em São Paulo. O evento tem o 

propósito de estimular as empresas a divulgarem 

suas informações de forma objetiva e 

transparente. A grande vencedora foi a Petrobras, 

na categoria Cia. Aberta de receita líquida maior 

ou igual a R$3bi. A Cia utilizou o modelo do Relato 

Integrado pela primeira vez. Na categoria Cia. 

Aberta de receita líquida abaixo de R$3bi, a 

vencedora foi a Algar.  
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Crédito: SB Eventos 

 

Ao todo, 69 empresas concorreram ao prêmio em 

cinco categorias diferentes, participantes e suas 

respectivas notas estão disponíveis no site da 

ABRASCA: www.abrasca.com.br. 

 

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. 

 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, 23 

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 

 

 

http://www.facpc.org.br/
http://www.cpc.org.br/
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Outreach FICE – Financial Instruments with 
Characteristics of Equity 
 
Nos dias 8 e 9 de outubro de 2018, em parceria 

com a coordenação técnica do CPC, a FACPC 

realizou duas sessões de Outreach relativas ao 

Discussion Paper intitulado “Financial Instruments 

with Characteristics of Equity” que esteve em 

audiência publica pelo IASB até o dia 9 de janeiro 

de 2019. No dia 8 de outubro foi realizada uma 

sessão fechada do Outreach, na sede do CRC 

São Paulo, onde foram convidados os membros 

titulares e observadores do CPC. A sessão aberta 

ao público foi realizada no auditório da FIPECAFI, 

no dia 9 de outubro.  

As sessões foram conduzidas pelo Sr. Amaro 

Gomes, membro do IASB e pela Sra. Uni Choi, 

gerente do IASB encarregada pelo projeto de 

instrumentos financeiros com características de 

patrimônio liquido. 

 

Crédito: Ibracon 

O IASB decidiu abrir discussões sobre a 

classificação de instrumentos financeiros que 

representam reivindicações para as entidades em 

função da contínua inovação financeira que traz 

desafios relevantes para a classificação de 

instrumentos financeiros complexos que 

combinam algumas características de dívida 

(passivos) e instrumentos de patrimônio líquido. 

Os desafios na classificação desses instrumentos 

podem resultar em diversidade nas práticas 

contábeis, o que, por sua vez, torna difícil para os 

investidores avaliar e comparar a posição 

financeira e o desempenho das empresas. 

 

Crédito: Ibracon 

A sessão aberta ao público contou com a 

presença de 33 participantes e concedeu 3 pontos 

no programa de educação continuada do CFC nas 

categorias AUD, CMN, SUSEP, ProGP, Perito e 

PREVIC. 

O andamento do projeto pode ser acompanhado 

no site da IFRS Foundation através do link: 

www.ifrs.org/projects/work-plan/financial-

instruments-with-characteristics-of-equity/ 

Tradução do livro IFRS 

A FACPC apoia a 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 do 

CPC, também atende à resolução do Banco 

Central do Brasil que determina a sua aplicação 

para as instituições financeiras de grande porte. 

 

 

http://www.ifrs.org/projects/work-plan/financial-instruments-with-characteristics-of-equity/
http://www.ifrs.org/projects/work-plan/financial-instruments-with-characteristics-of-equity/
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XV Seminário Internacional CPC – Normas 

Contábeis Internacionais  

No dia 15 de outubro, foi realizada a décima quinta 

edição do Seminário Internacional – Normas 

Internacionais de Contabilidade CPC, na 

AMCHAM Brasil, organizado pelo CPC e realizado 

pela FACPC sob coordenação de Haroldo 

Reginaldo Levy Neto. 

O Seminário tem por objetivo proporcionar uma 

visão do atual estágio de adoção das normas 

internacionais de relatórios financeiros no Brasil, 

das mudanças mais relevantes que estão em 

andamento e as que estão sendo preparadas, 

conforme agenda do IASB e do CPC. 

O evento foi iniciado pelo painel de abertura com 

pronunciamentos de Alfried Plöger, Coordenador 

de Relações Institucionais do CPC; Francisco 

Sant’Anna, presidente do IBRACON; Zulmir Ivânio 

Breda, presidente do CFC; Eduardo Pocetti, 

presidente do GLENIF/GLASS; e de Maria Helena 

Santana, trustee da IFRS Foundation. 

 

Os temas discutidos durante o seminário foram: 

 Relato Integrado; 

 IFRS/CPC no Brasil; 

 Aluguéis e Arrendamento (IFRS 16); 

 IFRS 9 e IFRS 15 

 O Fisco Federal e as IFRSs/CPCs. 

O primeiro painel discutiu desafios para a adoção 

do Relato Integrado e contou com palestras de 

Alexsandro Broedel, Gregório da Cruz Maciel e 

Amaro Gomes, além da moderação de Vania 

Borgerth. 

 

O segundo painel abordou a situação atual e 

futura e a visão dos reguladores sobre o que 

funcionou e o que não foi aplicado. O painel foi  

moderado pelo Professor Eliseu Martins, e contou 

com as apresentações de Uverlan Rodrigues 

Primo, Gabriel Almeida Caldas, Diogo Ribeiro 

Lopes, Paulo Roberto Gonçalves Ferreira e Idésio 

da Silva Coelho Junior. 

 

No terceiro painel do evento foi debatido o tema 

Aluguéis e Arrendamentos (IFRS16), sob 

moderação de Eduardo Flores e apresentações de 

Renata Bandeira e Marcelo Simões Pato sobre as 

experiências das companhias, avaliando as 

consequências práticas que o IFRS 16 traz nos 

resultados, EBITDA, dividendos, bem como se 

haverá alteração em outros indicadores. 
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No quarto painel houve debate sobre os desafios e 

lições na utilização das normas IFRS 9 e 15, 

moderado por Guillermo Braunbeck e com 

apresentações Tadeu Cendón e Patrícia Vieira de 

Andrade 

 

O quinto painel abordou qual o caminho já trilhado 

e o que se espera daqui para a frente a respeito 

do Fisco Federal e as IFRSs/CPCs. Moderado 

também pelo professor Eliseu Martins, contou com 

palestras de Paulo Verçosa, Gilson Koga e Paulo 

Cezar Aragão. O evento foi encerrado por Edison 

Arisa, Diretor Presidente da FACPC de 

Coordenador Técnico do CPC. 

 

O Seminário CPC atingiu plenamente seu objetivo 

e a FACPC conseguiu, além da promoção dos 

assuntos técnicos pertinentes, parcerias 

financeiras que contribuíram para a execução da 

estratégia de captação de recursos. A décima 

quinta edição do evento atingiu um público de 320 

participantes. Todas as apresentações e áudios 

dos debates estão disponíveis no hotsite do XV 

Seminário Internacional CPC 

www.eventos.facpc.org.br. 

 

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

