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Introdução 
 

Este Relatório de Atividades, elaborado com o intuito de apresentar o trabalho realizado ao longo de 2012 

pela FACPC, demonstra de forma sintética o cumprimento dos objetivos com os quais esta Fundação foi 

constituída. Apresentamos um sumário sobre a execução do planejamento ao qual se propôs no início 

desse mesmo exercício. 

 

Inicialmente comentamos sobre a FACPC, seus objetivos e propósitos, sua composição estatutária e 

organizacional, bem como apresentamos uma seção sobre a sustentabilidade da Fundação.  

 

Na segunda parte deste relatório apresentamos as principais atividades desenvolvidas ao longo de 2012. 

 

Ressaltamos que a FACPC tem como um de seus objetivos estimular a participação das partes interessadas 

na melhoria da qualidade da prestação de contas das empresas brasileiras, dentre os quais, além do público 

diretamente envolvido nas atividades da FACPC e CPC, membros do CPC, entidades instituidoras, 

conselheiros, o seguinte público-alvo: 

• contabilistas e estudantes; 

• partes beneficiadas, direta ou indiretamente, com o processo de convergência e evolução das normas 

contábeis; 

• potenciais interessados; e 

• ao público em geral.  
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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. 
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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 enxuto de funcionários. 
 

 
 

 

 
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 – Juarez Domingues Carneiro (Vice-
Presidente) 
ABRASCA – Antonio Duarte Carvalho de Castro 
APIMEC – Reginaldo Ferreira Alexandre 
BM&FBOVESPA – Edemir Pinto 
IBRACON – Eduardo Pocetti 
 

 

Conselho Fiscal 
Eleitos pelo Conselho de Vogais, mandatos vigentes até 04/2013. 

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

 
 

Conselho de Vogais 
Indicados por cada entidade convidada, mandatos vigentes até 

04/2013. 

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, mandatos vigentes até 04/2013. 

Presidente – Edison Arisa Pereira 
Financeiro – Adeildo Osório de Oliveira 
Administrativo – Haroldo Reginaldo Levy Neto 
 

Gerente Administrativo-financeiro 
Leandro F. de Alcantara Pellizzaro 
 

Gerente Técnico 
Hugo Ludwig Werninghaus 
 

Assistente Administrativa 
Tatiane Galhiego Cazarini

Conselho 

Curador
(Seção II do Estatuto)

Conselho de 

Vogais 
(Seção III do Estatuto)

Conselho 

Fiscal
(Seção V do Estatuto)

Diretoria 
(Seção IV do Estatuto)

Gerência

Adm - Financeira

Gerência 

Técnica

MPSP CVM
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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 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 2012 
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 de 2011 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 
 
Foram iniciadas tratativas com o BNDES para 
firmar um convênio de cooperação técnica e 
financeira. Este convênio prevê o recebimento 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 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. O convênio foi firmado em fevereiro 
de 2013. 
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I Semana Paulista da Contabilidade 
 
A FACPC apoiou com R$ 5 mil a realização do 
evento por parte do SINDCONT-SP. Cerca de mil 
pessoas, entre técnicos, docentes e alunos 
participaram dos cinco dias de evento e 
acompanharam debates e palestras sobre temas 
atuais da área contábil, em especial sobre as 
Normas Internacionais de Contabilidade. 

Houve exposição da logomarca da FACPC em 
banners e no website do realizador e foi lido, no 
início de cada dia, um texto pelo mestre de 
cerimônia convocando os participantes para o IX 
Seminário Internacional do CPC. Também foi 
distribuído a cada participante um texto 
institucional dando conta da composição, objetivos 
e condições de sustentabilidade da FACPC e do 
CPC.  

Entre os palestrantes esteve o membro do CPC, 
Eliseu Martins. 

 

 

 

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.  

A FACPC, o IASB, o CFC e o CPC 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 Outreaches 
e no IX Seminário Internacional CPC. 

 

Tradução do livro IFRS 
 
Apoio ao IBRACON no custeio da tradução para o 
português do livro IFRS 2012 (Normas 
Internacionais de Relatório Financeiro) no valor de 
R$ 136,5 mil. A FACPC vem custeando desde 
2010 a parte da mão de obra técnica e linguística 
restando ao IBRACON as despesas de impressão 
e distribuição. Tal tradução é de fundamental 
importância para a disseminação e aplicação das 
normas internacionais no Brasil 
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2.2 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 das marcas CPC e 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: 

Outreaches 
 
A FACPC realizou em abril e julho de 2012 
reuniões com membros técnicos de alta 
senioridade do IASB, FASB e CPC para troca de 
informações entre estes e interessados do 
mercado brasileiro. As inscrições foram abertas e 
gratuitas e a participação dos convidados foi uma 
contrapartida à remessa feita para a IFRS 
Foundation pela FACPC. Os temas debatidos e 
atividades realizadas foram os seguintes: 
 
Abr/2012 – SP e RJ, Brasil 

• IASB Agenda 
• Reconhecimento de Receita 
• Visitas as empresas: Embraer, Grupo “X”, Vale, 
Petrobras 
Reunião com Departamento de Normas do 
Sistema Financeiro do Banco Central, Sr. Sérgio 
Odilon; 

 
 
Jul/2012 – São Paulo, Brasil 
Pedido de Informações para revisão pós-

implementação do IFRS 8 – Operating Segments 

(CPC 22 - Informações por Segmento). 

 

Investimento: R$ 19 mil 

 

IX Seminário Internacional CPC – Normas 
Internacionais de Contabilidade 
 
O Seminário foi realizado no dia 03 de dezembro 
de 2012 e pôde contar com a presença do 
presidente da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) – que fez a abertura do evento –, membros 
do IASB, membros do Emerging Economies Group 
(EEG), do BNDES, do CPC, de empresas privadas 
(Oi e Localiza) e presidente do GLENIF/GLASS 
como palestrantes além do Trustee da Fundação 
IFRS e ex-ministro Pedro Malan que fez o 
encerramento do evento.  
 
Os temas discutidos durante o seminário foram: 
  

• Adoção das IFRS no Mundo: Desafios na 
Implementação;  

• Estágio da Adoção e Desafios da Convergência 
nos BRICSA;  

• Reconhecimento de Receitas;  
• Divulgação de Informações: Críticas e 

Perspectivas; 
• Leasing;  
• Planos de Trabalho do GLENIF/GLASS e do IASB. 
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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 IX Seminário Internacional 
estão disponíveis no website da FACPC: 
http://www.facpc.org.br. 
  
Investimento: R$ 151 mil 
 
EEG – Emerging Economies Group 
 
O EEG é um grupo criado em 2011 sob as 
diretrizes dos Trustees da IFRS Foundation com o 
objetivo de reforçar a participação das economias 
emergentes no desenvolvimento do IFRS. Realiza 
duas reuniões por ano em algum dos países 
membros (Argentina, Brasil, China, Índia, 
Indonésia, Coreia, Malásia, México, Rússia, Arábia 
Saudita, África do Sul e Turquia) 
 
Mai/2012 – Buenos Aires, Argentina. 
Os temas discutidos durante o encontro técnico 
foram: 
• IAS 41 - Agriculture – apresentado pela 

Malásia; 
• Business combination under common control – 

apresentado pela China; 
• Accounting for Telecommunication Tower in 

Indonesia – apresentado pela Indonésia; 
• Clarification of some terms in IFRSs and 

translation issues – apresentado pela China. 
 
Representante: Prof. Nelson Carvalho. 
Investimento: R$ 4 mil. 
 
Os debates e discussões tiveram a participação de 
representante técnico do Brasil.  
O áudio e material estão disponíveis em: 
http://www.ifrs.org/Meetings/Pages/EEG-meeting-
May-2012.aspx. 
  
Dez/2012 – São Paulo, Brasil 
Os temas discutidos durante o encontro técnico 
foram: 
• Transactions under common control – 

apresentado pela China; 
• Hybrid/Compound Financial Instruments – 

apresentado pelo Brasil; 

• Impairment of Financial Assets – apresentado 
pelo Brasil. 

 
Representantes: Prof. Nelson Carvalho, Idésio 
Coelho, Prof. Eliseu Martins, Edison Arisa, Haroldo 
Reginaldo Levy Neto e Hugo Ludwig 
Werninghaus. 
Investimento: R$ 39 mil. 
Organização e apoio técnico: FACPC e CPC. 
 
Os debates e discussões tiveram significativa 
participação da delegação brasileira. 
O áudio e material estão disponíveis em: 
http://www.ifrs.org/Meetings/Pages/EEG-meeting-
Dec-2012.aspx. 
 

 
 
IFASS – International Forum of Accounting 
Standard Setters 
 
IFASS é uma rede informal de emissores de 
normas contábeis de todo o mundo, além de 
outras organizações que possuem um grande 
envolvimento em questões relacionadas a 
relatórios contábeis. É um fórum no qual todos 
podem discutir questões de interesse comum. O 
grupo é presidido por Tricia O'Malley, ex-
presidente do Canadian Accounting Standards 
Board e ex-membro do International Accounting 
Standards Board (IASB). Seus encontros ocorrem 
duas vezes ao ano. 
 
Mar/2012 – Ocorreu nos dias 29 e 30 de março 
em Kuala Lumpur, Malásia. 
Os temas discutidos durante o encontro técnico 
foram: 
• Evolução do Plano de trabalho do IASB e do 

IFRS Foundation; 
• Atualização dos Grupos Regionais: 
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o Atualização das atividades do 
Asian‐Oceanian Standard‐Setters Group - 
AOSSG; 

o Atualização das atividades do European 
Financial Reporting Advisory Group - 
EFRAG; 

o Atualização das atividades do Group of 
Latin American Accounting Standard Setters 
- GLASS; 

o Atualização das atividades do Pan African 
Federation of Accountants - PAFA; 

o Apoio ao desenvolvimento das jurisdições. 
• Progresso do novo Plano de Trabalho do IASB; 
• Modelo para o National Standard Setters; 
• Relato sobre a Evolução dos EUA - US GAAP 

& IFRSs; 
• Assuntos da atualidade: 

o Questão I — Improving the Financial 
Reporting of Income Tax; 

o Questão 2 — Business Combinations Under 
Common Control (BCUCC); 

o Questão 3 — Research on Development 
Costs Under IFRSs; 

o Questão 4 — Foreign Currency Convertible 
Bonds (FCCB); 

o Questão 5 — Accounting Standards for 
Small (or Micro) – tamanho das entidades 
em diferentes jurisdições; 

o Questão 6 — Goodwill Amortization and 
Impairment; 

o Questão 7 — Going Concern and Liquidity 
Risks: Progressos no Reino Unido; 

o Questão 8 — Operating Profit or Loss – 
Apresentação e Divulgação. 

• Declaração de boas práticas entre o IASB e 
IFASS; 

• Análise de pós-implementação - IASB; 
• Análise dos efeitos; 
• Conceptual Framework para o Setor Público; 
• Unit of Account; 
• Assuntos Administrativos: 

o Reuniões futuras do IFASS; 
o Critério e Processos para a nomeação de 

um presidente para o IFASS; 
o Outros assuntos. 

 
Representante: Ernesto Rubens Gelbcke. 
Investimento: R$ 18 mil. 
 
Os debates e discussões tiveram a participação de 
representante técnico do Brasil. 
Um resumo sobre os assuntos discutidos pode ser 
obtido em: 

http://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/IF
ASS_Report_-_March_2012.pdf. 
 
Out/2012 – Zurique, Suíça. 
Os temas discutidos durante o encontro técnico 
foram:  
• Relacionamento entre o IASB e o National 

Standard Setters – NSS/Órgãos Regionais: 
o Introdução do IASB sobre como ele gostaria 

de trabalhar com o NSS (IFRS Foundation); 
o NSS e IASB: Unindo forças para um 

Accounting Standard Setting global. 
• Assuntos da atualidade: 

o Questão I — Melhoria no Relatório 
Financeiro de Imposto de Renda; 

o Questão 2 — Documento de Discussão 
sobre Business Combinations Under 
Common Control; 

o Questão 3 — Resumo do documento de 
consulta pública: Public Sector 
Combinations; 

o Questão 4 — Unit of Account; 
• Divulgação: 

o Item 1 — Documento de Discussão: 
Towards a Disclosure Framework for the 
Notes; 

o Item 2 — Relato sobre o convite para 
comentários do FASB’s: “Disclosure 
Framework”; 

o Item 3 — Relatório Gerencial na Alemanha 
– GAS 20 Group Management Report; 

o Item 4 — Thinking About Disclosures in a 
Broader Context; 

• Assuntos Administrativos: 
o IFRS Interpretations Committee Outreach 

para membros do IFASS; 
o Avaliação da reunião do IFASS – Kuala 

Lumpur, 29 e 30 de março de 2012; 
o Declaração de Boas Práticas e o Papel do 

IFASS; 
• Toward a Measurement Framework for 

Financial Reporting by Profit‐Oriented Entities; 
• Evolução do Plano de trabalho do IASB e do 

IFRS Foundation 
• Atualização dos Grupos Regionais: 
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o Atualização das atividades do 
Asian‐Oceanian Standard‐Setters Group - 
AOSSG; 

o Atualização das atividades do European 
Financial Reporting Advisory Group - 
EFRAG; 

o Atualização das atividades do Group of 
Latin American Accounting Standard Setters 
- GLASS; 

o Atualização das atividades do Pan African 
Federation of Accountants - PAFA; 

• Contabilização inicial para Ativos Intangíveis 
adquiridos na combinação de negócios; 

• Amortização de ágio e Impairment; 
• Propostas para contabilização dos direitos 

referente a Emissão de Gases de Efeito Estufa 
- GHG Emission Rights; 

• Contabilização de Investimento em Créditos 
Fiscais; 

• Taxa de desconto no IAS 19 - Employee 

Benefits. 
 
Representantes: Edison Arisa e Hugo Ludwig 
Werninghaus. 
Investimento: R$ 4 mil.  
 
Os debates e discussões tiveram a participação de 
representante técnico do Brasil. 
Um resumo sobre os assuntos discutidos pode ser 
obtido em: 
http://www.masb.org.my/images/images/Report%2
0of%20IFASS%20Meeting%20October%202012.p
df. 
 
WSS – World Standard Setters 
 
WSS é um fórum com os responsáveis por 
estabelecer  e emitir normas contábeis em suas 
jurisdições ao redor do mundo, e tem como 
objetivo: 
• Dividir experiências no processo de 

convergência ao IFRS (adoção, implementação 
e aplicação); 

• Opinar sobre a agenda do IASB 
• Atualização da evolução do IFRS 
• Fornecer feedback para o IASB e sua equipe 

de projetos ativos na agenda do IASB. 
 

A conferência é organizada pela equipe do IFRS 
Foundation e presidido por um membro do IASB. 
Este encontro ocorre uma vez ao ano, em 
setembro ou outubro, em Londres. 
 
O encontro de 2012 ocorreu nos dia 25 e 26 de 
outubro e foram discutidos durante o encontro 
técnico os seguintes temas: 
• Agenda futura do IASB’s; 
• Revisão global do IFRS para PMEs; 
• Sessão educacional: 

o General hedge accounting 

o Leases 

• Trabalho em Conjunto - IASB e órgãos 
normatizadores: 
o IFRS indicators database 
o Accounting standards fórum 

• Atualização do IFRS Interpretations Committee; 
• Atualização do IFRS Advisory Council; 
• Taxonomia XBRL; 
• Revisões pós implementação; 
• Atualização de novas normas e rascunhos do 

staff - IFRS 9 Financial Instruments: 
o Classificação e Mensuração; 
o Impairment 
o Contabilização de Hedge 

• Grupo de discussão: 
o Insurance contracts; 
o Leases; 
o Revenue recognition; 
o Conceptual Framework; 
o Disclosure Framework. 

• Atualizações sobre novas normas e rascunhos 
do staff: 
o IFRS 10 Consolidations, 
o IFRS 11 Joint Arrangements and 
o IFRS 12 Disclosure of Interests in Other 

Entities 
o IFRS 13 Fair Value Measurement 
o Investment entities 

 
Representante: Prof. Nelson Carvalho, Jorge 
Vieira e Hugo Ludwig Werninghaus. 
Investimento: R$ 25 mil. 
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Os debates e discussões tiveram significativa 
participação da delegação brasileira. O áudio e 
material apresentados na fórum estão disponíveis 
no website do IASB 
http://www.ifrs.org/Meetings/Pages/World-
Standard-setters-Meeting.aspx. 

Apoio Técnico ao CPC 
 
GT - Notas Explicativas 
 
Constituído em 2012 pelo CPC e pelo CODIM – 
Comitê de Orientação para Divulgação de 
Informações ao Mercado 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, 
segregando-se entre Demonstrações Contábeis 
intermediárias, Demonstrações Contábeis anuais 
e Formulário de Referência, sem se realizar, no 
primeiro momento, análises sobre a sua 
conformidade com a legislação/regulação vigente; 
para, em seguida, se comparar com as exigências 
atuais com vistas à tomada das providências 
devidas para a consecução das melhorias 
desejadas, a partir das seguintes ações:  

 
1. Produção de minuta de um Pronunciamento de 
Orientação do CODIM sobre Melhores Práticas de 
Elaboração e Publicação de Notas Explicativas 
das Demonstrações Contábeis; 

 
2. Produção de sugestões para eventuais 
mudanças em normas regulamentadoras e/ou 
legislação aplicável, que visem  a melhoria das 
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis 
elaboradas e divulgadas pelas companhias 
abertas e empresas de grande porte; 

 
3. Produção de sugestões para eventuais 
mudanças nas normas existentes sobre Notas 
Explicativas elaboradas e divulgadas pelas 
Pequenas e Médias Empresas. 

 
Membros: 

 
Haroldo Reginaldo Levy Neto – 
CPC/CODIM/APIMEC - Coordenador 
Adeildo Osório de Oliveira – CPC/CFC 
Arthur Santos - ABRASCA 
Edison Arisa Pereira – CPC/IBRACON 
Edison Carlos Fernandes  
Eliseu Martins – CPC/ABRASCA 
Geraldo Soares – CODIM/IBRI 
Hugo Ludwig Werninghaus – FACPC 
Leandro F. de A. Pellizzaro – FACPC 
Marco Antonio Muzilli – CODIM/IBRACON 
Paulo Roberto Gonçalves Ferreira – CVM 
Valdemir Nascimento – CNI 

 
GT IASB 

 
Grupo de Trabalho criado para analisar os 
Exposure Drafts e Discussion Papers do 
International Accounting Standards Board (IASB), 
em atendimento à solicitação feita pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

 
Tem como objetivo o estudo, preparo e envio de 
sugestões para o assuntos abordados pelo IASB, 
com base na realidade de nosso país, a fim de 
que essas sugestões sejam consideradas na 
emissão das futuras normas internacionais – 
IFRS. 

 
Membros 
 
Idésio da Silva Coelho Júnior - CPC/IBRACON  
Rogério Lopes Motta - IBRACON 
Tânia Regina Sordi Relvas - FIPECAFI 
Luiz Murilo Strube Lima - ABRASCA 
Arthur Alexandre dos Santos Filho - ABRASCA 
Reginaldo Ferreira Alexandre – CPC/APIMEC 
Paulo Claver - BM&FBOVESPA 
Silvio Takahashi - CFC 
Vania Maria da Costa Borgerth - BNDES 
Hugo Ludwig Werninghaus – FACPC 
Paulo Roberto Gonçalves Ferreira – CVM 
Jorge Vieira da Costa Junior - CVM 
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2.3 Administrativo 

Recursos Humanos 
 

• Contratação e acompanhamento de headhunter para recrutamento e seleção de Gerente Técnico 
• Contratação de uma Assistente Administrativa 

 
Jurídico 
 

• Estudo sobre enquadramento à Imunidade Tributária 
• Estudo de viabilidade jurídica para a execução do projeto XBRL 
• Isenção de Contribuição Sindical 
• Análises e estudos pontuais 

 
Marketing 
 

• Registro das marcas FACPC, CPC e AACPC junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial), 

• Elaboração de peças institucionais para divulgação de eventos 
• Criação de Manual de Identidade Visual e utilização das marcas FACPC e CPC 
• Início do desenvolvimento do site FACPC e integração ao site do CPC 

 


