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RESUMO

A globalização traz a necessidade de harmonização dos dados financeiros em busca

de padronização dos relatórios das empresas. Os estudos da IFRS -  International

Financial Reporting Standards, que são os pronunciamentos internacionais emitidos

pela IASB – Internactional Account Standards Board,  órgão internacional regulador

de normas contábeis. No Brasil o CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), que

foi  criado  em  2015  pelo  CFC  (Conselho  Federal  de  Contabilidade),  faz  a

uniformização dos procedimentos nacionais com base nos internacionais. Após a

publicação da IFRS 15 e CPC 47, objetos desse estudo, se tem a necessidade de

analisar as conformidades e impactos destas normas, que tratam do reconhecimento

de receitas de contratos de clientes, nos demonstrativos contábeis de empresas de

incorporação imobiliária. Devido às particularidades desse setor, o reconhecimento

de  receitas  impacta  bastante  nas  avaliações  dos  usuários  das  informações

contábeis.  Esse  estudo  buscou  deixar  mais  claro  as  alterações  e  como  elas

afetaram essas empresas,  fazendo uma comparação com os relatórios  de 2017,

apresentados em 2018 e reapresentados em 2019 com os ajustes necessários após

a adoção da norma. Essa reapresentação se faz necessária para comparabilidade

de forma uniforme dos relatórios de 2018. Apesar  de a norma não trazer  tantas

novidades  para  o  setor,  apenas  padronizando  uma  metodologia  para  todos  os

setores, que já eram bem aceitas para as incorporadoras. 

Palavras-chave:  CPC 47, Reconhecimento de Receitas, Incorporação Imobiliária,
IFRS 15.



ABSTRACT

The globalization  of  data  of  the  harmonization  of  the  financial  data  in  search  of

standardization of  the reports  of  companies.  This  is the case of  the International

Financial Reporting Standards (IFRS), which is based on international issues in the

International  Accounting  Standards  Board  (IASB)  as  well  as  in  international

regulations. After Brazil and the CPC (Accounting Pronouncements Committee), by

2015 the Federal  Accounting Council  (CFC) will  be in charge of the uniformity of

procedures and will be based on the international ones. After the publication of IFRS

15 and CPC 47, the measures of evaluation of business contracts, and the financial

statements of real estate development companies. The particularities of the sector

are  the  recognition of  impacting  revenues in  the  evaluations  of  the  users  of  the

accounting information. This is the busiest way to get clear corn as an alternative to

the time of day, purchases are related to 2017, April to 2018 and 2019 emails adjust

to the needs of the sites. Essentially, it is necessary to compare the formal uniform

dose of 2018. Pharmacy is usually a novelty associated with a set, a methodology

path for the set of paths, since it is a parameter of incorporation.

Keywords: CPC 17, Revenue Recognition, Construction Industry, Real Estate 
Development, IFRS 15.
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1 INTRODUÇÃO

A globalização é um fenômeno que vem ocorrendo e impactando todas as

áreas, inclusive a contabilidade. A necessidade de padronização dos procedimentos

contábeis,  visando uma uniformidade de dados e relatórios financeiros trouxe ao

Brasil os estudos das IFRS - International Financial Reporting Standards, que são os

pronunciamentos  internacionais  emitido  pela  IASB  –  Internactional  Account

Standards Board, órgão internacional regulador de normas contábeis.

As empresas brasileiras buscam cada vez mais expandir seus negócios além

das  fronteiras  e  adaptar  seus  relatórios  financeiros  é  parte  crucial  para  atrair

investimentos externos. O investidor interno com os olhos no mercado internacional

também é  um interessado  na  harmonização  das  normas e padrões  contábeis  e

financeiros,  facilitando  o  entendimento,  comparação  e  análises  de  seus

investimentos.  O órgão nacional  responsável  pelos  pronunciamentos técnicos de

contabilidade é o CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), que foi criado em

2015 pelo CFC (Conselho Federal de Contabilidade), ela faz a uniformização dos

procedimentos nacionais com base nos internacionais.

A  contabilidade  das  empresas  de  construção  civil,  em  especial  as  de

incorporação imobiliária, possui particularidades no seu reconhecimento de receitas

e custos, pois tem no período de execução do seu produto mais de um período

contábil. 

Pela  sua  importância  na  economia  é  imprescindível  que  os  usuários  das

informações dessas companhias entendam os procedimentos de reconhecimento de

receitas, a fim de fazer suas análises dos relatórios econômicos financeiros de forma

correta,  levando  em  consideração  suas  particularidades  e  diferenças  de

contabilizações em relação a outras empresas. 

São diversas novas normas, mas o intuito deste trabalho é avaliar o CPC 47 –

Receita de Contrato com Cliente que é uma norma que traz uma padronização nos

conceitos e procedimentos do reconhecimento de receitas de contrato com clientes,

visto que cada empresa tem seu tipo de produto  com suas particularidades que

afetam o momento em que deve ser reconhecida a receita.

Elaborada a partir da IFRS 15 –  Revenue from Contracts with Costumers  ,

emitida em 2014 pela IASB -  International Accounting Standards Board e FASB -
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The Financial Accounting Standards Board , essa norma vem substituindo todas as

demais  que  tratavam  do  assunto,  padronizando  a  metodologia  e  regras  para

reconhecimento de receitas em todos os contratos com clientes.

Com o CPC 47 não foi diferente, trouxe a padronização em substituição em

especial ao CPC 17 – Contratos de Construção no âmbito da construção civil, mas

também revogando o CPC 30, IPCPO2 e IPCP11. Seu foco principal é a adoção de

reconhecimento de receitas de acordo com a execução da construção do produto

final, objeto de contrato com o cliente. 

O impacto do CPC 47 ocorrerá em diversos segmentos do mercado brasileiro

e  o  objetivo  do  presente  estudo  é  averiguar  este  impacto  nas  empresas  de

incorporação imobiliária. Este setor tem grande impacto na economia brasileira, traz

particularidades  em  seus  produtos,  principalmente  pelo  tempo  de  execução  do

mesmo. 

1.1 Formulação do problema

O cenário contábil brasileiro apresenta evolução no processo de convergência

das normas brasileiras com as normas internacionais.  A forma de mensuração e

contabilização de receitas teve suas normas convertidas das normas internacionais,

acarretando  em alterações,  visto  que  anteriormente  existiam diversas  formas de

mensurar receitas.

Na construção civil essa dificuldade é notória, visto que seus contratos tem

uma duração longa, de mais de um exercício social, e demais outras características

que  podem  fazer  com  que  em  uma  mesma  empresa  tenha  contabilizações

diferentes para vários contratos. A construção civil tem um papel social como grande

empregadora de mão de obra pouco qualificada e também gera expressiva massa

salarial na economia. E possui muitas empresas com capital aberto que tem suas

demonstrações contábeis analisadas por diversos investidores.

O  presente  trabalho  torna-se  relevante,  pois  analisa  a  conformidade  dos

demonstrativos contábeis de acordo com as principais mudanças trazidas com o

CPC-47 que entrou em vigor a partir de janeiro de 2018. O intuito deste estudo é

trazer  uma  análise  da  norma,  suas  particularidades  relevantes  à  empresas  de

incorporação imobiliária e avaliar as alterações sofridas nos relatórios que possam

impactar na avaliações. O reconhecimento da receita se constitui uma das partes
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críticas o que diz respeito à contabilidade de empresa da construção civil, tendo em

vista  a  duração  dos  seus  contratos,  onde  a  discursão  se  faz  presente  no meio

contábil.  Neste  sentido,  este  estudo  pretende  findar  conceitos  e  assim servir  de

auxílio para profissionais da área contábil  provendo à academia um material  que

sirva como auxílio para profissionais com o intuito de sanar dúvidas sobre o tema

abordado.

Além  dos  motivos  acima,  o  presente  trabalho  poderá  auxiliar  também

investidores  a  avaliar  os  dados  das  empresas  incorporadoras  para  fins  de

investimentos.

Diante da nova norma, as alterações trazidas pela nova norma terão impacto

nas análises dos seus demonstrativos contábeis?

O objetivo geral desta pesquisa é analisar as conformidades e impactos do

CPC 47,  que  trata  do  reconhecimento de receitas  de  contratos  de  clientes,  nos

demonstrativos  contábeis  de  empresas  de  incorporação  imobiliária.  Os  objetivos

específicos são:

i. Descrever os principais requisitos prescritos pelo CPC-47 e na IFRS 
15;

ii. Analisar o cumprimento das regras nos demonstrativos contábeis e;

iii. Avaliar se as mudanças geraram diferenças significativas nos índices

econômico-financeiros de análises dos demonstrativos contábeis das

entidades.

1.2 Metodologia de pesquisa

Definir a tipologia de uma monografia significa definir o objetivo do estudo a

ser feito.  Existem três tipos de pesquisa usadas em estudos de contabilidade,  a

exploratória, a explicativa e a descritiva. Consoante com os objetivos do presente

trabalho, a pesquisa descritiva foi a tipologia usada. Segundo Gil (1988), citado por

Bertucci (2011), a pesquisa descritiva “tem como objetivo primordial a descrição das

características  de  determinada  população  ou  fenômeno  ou,  então,  o

estabelecimento de relações entre variáveis”.

A  pesquisa  descritiva  é  considerada  por  Beuren  et  al.  (2012)  como  uma

pesquisa intermediária entre as três citadas acima. Neste tipo de pesquisa o estudo
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não é primordial, como na pesquisa exploratória e nem tão aprofundada como na

pesquisa  explicativa.  Seu  objetivos  são  relatar  e  comparar,  utilizando  técnicas

estatísticas  para  as  análises  que  irão  concluir  com  situação,  fatos,  opiniões  e

comportamentos sem a manipulação do pesquisador.

No  tocante  dos  procedimentos  utilizados  para  coleta  de  dados  para

viabilização  da  pesquisa  existem  o  estudo  de  caso,  levantamento,  pesquisa

bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa participante e pesquisa experimental.

O procedimento utilizado, para alcance dos objetivos determinados, é a pesquisa

documental. 

Esta  pesquisa  é  muito  próxima  à  pesquisa  bibliográfica,  mas  tem  como

principal diferença a natureza das fontes. Enquanto a primeira faz a avaliação de

diversos autores sobre um tema, a pesquisa documental irá avaliar materiais que

não tiveram análises feitas por estudiosos (BEUREN et al., 2012, p. 89). No caso

deste estudo, foram analisadas demonstrações contábeis e notas explicativas.

Quanto à abordagem do problema,  as análises feitas seguiram o enfoque

quantitativo.  Beuren et al (2012) caracteriza a pesquisa quantitativa como aquela

que emprega instrumentos estatísticos, na coleta e análise dos dados, não sendo

um procedimento tão aprofundado uma vez que se preocupa com o comportamento

geral  dos  acontecimentos.  É  uma  estratégia  precisa,  com  baixas  distorções  de

análise e interpretação. Sua margem de segurança possibilita estudos como esse, já

que classifica a relação entre variáveis e de causas dos fenômenos.

Para alcançar o objetivo proposto, a amostra de pesquisa são empresas da B³

classificadas  como  incorporadoras  imobiliárias,  utilizando  como  base  suas

demonstrações  contábeis  e  notas  explicativas  findas  em  2018,  que  diante  da

obrigatoriedade  de  comparabilidade  entre  dados  da  empresa,  o  ano  de  2017

também era obrigado a sofrer as alterações para que haja comparabilidade entre os

dois anos. Isso possibilita avaliar os relatórios divulgados em 2018 com o dados de

2017  e  comparar  com  os  dados  de  2017  reapresentadas  em  2019,  com  as

alterações previstas.

Os indicadores calculados foram selecionados baseados na literatura sobre

análise  dos  demonstrativos  contábeis,  utilizando  índices  em  que  as  alterações

trazidas  pela  norma poderiam causar  impactos.  Após o  cálculo  dos  indicadores,

foram  feitos  tratamento  de  dados  para  comparar  e  verificar  a  existência  de
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divergências muito grandes entre os índices calculados para os demonstrativos de

2017 apresentados em 2018 e reapresentados em 2019.

1.3 Estrutura do trabalho

Nos capítulos que se seguem, serão explicados conceitos para entendimento

e  elaboração  das  análises  dos  demonstrativos  da  empresa.  Este  trabalho  foi

estruturado iniciando com a problemática e justificativa do tema, que são os motivos

pelos quais o estudo se faz necessário e seus objetivos, explicitando sucintamente

quais  resultados  pretende-se  obter.  Em  seguida  apresentou-se  a  metodologia

utilizada para execução do estudo.

Posteriormente, temos o referencial teórico, que tratará dos conceitos básicos

sobre  o  tema,  conceituando  de  acordo  com  a  lei  o  que  são  as  incorporados

imobiliárias e suas particularidades. O referencial mostra também o CPC 47, objeto

de estudo, e os demais CPC’s revogados por ele, buscando mostrar a evolução dos

conceitos e métodos de reconhecimento de receitas e custos. 

Nos  capítulos  finais  foram  descritos  os  dados  obtidos  na  pesquisa  e  as

referentes  análises,  iniciando  com  uma  análise  qualitativa  dos  dados  dos

demonstrativos  contábeis  e  em  seguida  a  análise  quantitativa  dos  dados  das

empresas  que  precisaram  reapresentar  seus  saldos  de  2017  devido  a  ajustes

ocasionados pelo CPC 47.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Contabilidade de empresas incorporadoras

Uma das formas de conceituar  uma ciência  é estabelecendo seu objetivo.

Sendo assim, Iudícibus (2009) estabelece os objetivos da contabilidade através de

duas abordagens distintas 

fornecer aos usuários, independente da sua natureza, um conjunto básico
de informações que, presumivelmente, deveria atender igualmente a todos
os tipos de usuários, ou a Contabilidade deveria ser capaz e responsável
pela apresentação de cadastros de informações totalmente diferenciados,
para cada tipo de usuário (IUDÍCIBUS, 2009, p.3).

Já Marion (2008), conceitua contabilidade como “o instrumento que fornece o

máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa”.

Como Indícibus, Marion também usa do objetivo da contabilidade, que é o de gerar

informações úteis para os interessados, como o conceito dessa ciência.

No Pronunciamento técnico CPC 00, define como usuários das informações

os  investidores  atuais  e  potenciais,  fornecedores  e  outros  credores  comerciais,

empregados,  credores por  empréstimos,  clientes,  governos e suas  agências e  o

público. Cada usuário busca as informações mais relevantes para seus objetivos e a

Contabilidade tem, através de seus relatórios, que conseguir evidenciar o que cada

usuário  busca.  Através  destes  relatórios  os  usuários  irão  conseguir  extrair  as

análises que desejam.

Na Resolução CFC nº 750/93 buscar explicar a Contabilidade como Ciência

Social,  possuindo  um  objeto  próprio,  o  Patrimônio  da  Entidade,  e  é  consistida

“conhecimentos  obtidos  por  metodologia  racional,  com  as  condições  de

generalidade,  certeza  e  busca  das  causas,  em  nível  qualitativo  semelhante  às

demais ciências sociais”.  Seu objeto,  que delimita  seu campo de abrangência,  é

definido como o conjunto de bens, direitos e obrigações. O Patrimônio também é

objeto de estudo de outras ciências, como Economia, Administração e Direito.

A mesma Resolução, dispõe sobre os princípios contábeis, que representam

o centro da Contabilidade, considerados os alicerces dessa ciência, preexistindo até
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às normas que vão sendo criadas, revisadas e sempre estudadas. Esses princípios

são:

a) Princípio da entidade, que diz que o Patrimônio deve ter autonomia,

independente de pertencer à uma outra pessoa, ou seja, ele não se

confunde com aqueles de seus sócios ou proprietários;

b) Princípio  da  continuidade  pressupõe  que  a  Entidade  continuará  em

funcionamento no futuro, influenciando a apresentação e mensuração

dos componentes do Patrimônio; 

c) Princípio  da  oportunidade  refere-se  ao  processo  de  mensuração  e

apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações

íntegras e tempestivas;

d) Princípio do registro pelo valor original determina que os componentes

do  patrimônio  devem  ser  inicialmente  registrados  pelos  valores

originais das transações, expressos em moeda nacional;

e) Princípio  da  atualização  monetária,  determina  que  os  feitos  da

alteração  do  poder  aquisitivo  da  moeda  nacional  devem  ser

reconhecidos nos registros contábeis

f) Princípio da competência determina que  os efeitos das transações e

outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem;

g) Princípio  da  prudência  determina  a  adoção  do  menor  valor  para  o

ATIVO  e  do  maior  para  o  PASSIVO,  sempre  que  se  apresentem

alternativas  igualmente  válidas  para  a  quantificação  das  mutações

patrimoniais que alterem o patrimônio líquido.

A contabilidade é uma ciência que está envolvida em todos os setores da

economia mundial  e  traz consigo particularidades para cada  um deles,  devendo

respeitar as características de cada entidade e seu tipo de negócio. A incorporação

imobiliária, principal foco deste estudo, é definida pela Lei nº 4.591, de 16/12/1964,

em seu artigo 28, como sendo a atividade exercida com o intuito de promover e

realizar a construção, para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de

edificações compostas de unidades autônomas (BRASIL, 1964). 

Neste  setor,  existe  a  necessidade  dos  usuários  externos  de  informações

claras, devido ao seu alto volume de investimentos, muitos deles públicos e com
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grande influência no desenvolvimento econômico e social do país. O crescimento

econômico de um país está diretamente ligado a esse setor, de forma com que o

crescimento  ou  decrescimento  das  atividades  e  investimentos  nele  reflitam

rapidamente na economia. É um setor com muitas características e oportunidades,

mas que requer um conhecimento fiscal, tributário e trabalhista bem detalhado para

obter melhores resultados.

A necessidade de entendimento das particularidades deste  setor  não está

restrito  aos  envolvidos  no  negócio,  mas  também  aos  usuários  externos,  como

investidores, para que possa fazer a análise correta, sabendo que a análise de seus

demonstrativos podem ser diferentes de outros setores, principalmente devido ao

fato do produto final ser produzido por um período de tempo maior que um período

contábil. As formas de reconhecimento de receitas e despesas têm características

peculiares e devem ser bem entendidas.

Como  o  objetivo  central  do  estudo  é  analisar  as  mudanças  sobre  o

reconhecimento de receitas, se faz necessária a definição de conceitos em torno

deste tema e também sobre investimentos e internacionalização das informações

contábeis.

2.2 Relevância e convergência das normas internacionais

A  necessidade  de  se  ter  padrões  contábeis  internacionais  vem  da

internacionalização dos mercados, principalmente em relação ao desenvolvimento

dos mercados de capitais, crescimento de investimentos estrangeiros nos países e

formação de blocos econômicos. Esses fatos exigem uma padronização contábil em

âmbito internacional.

O entendimento das dimensões contábeis internacionais irá viabilizar sair das

fronteiras  e  negociar  internacionalmente.  As  diferenças  culturais,  práticas

empresariais,  sistemas  políticos,  inflação,  tributação  e  riscos  influenciam  nas

decisões  de  negociações  e  investimentos  e  são  premissas  básicas  para

entendimento das demonstrações contábeis e outras evidências. 

Como  o  objetivo  da  contabilidade  é  levar  a  informação  aos  usuários

interessados, sejam eles internos ou externos, ter sua harmonização e padronização

universal é de suma importância para fazer com que as informações contábeis se
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tornem um instrumento de entendimento universal, sendo vista como uma linguagem

financeira universal.

As empresas com capital aberto negociadas em bolsas tem que apresentar

informações sobre a sua situação econômica financeira para os diversos usuários.

No âmbito do mercado de capitais internacional, são obrigadas a emitir o chamado

Relatório Anual, e sua estrutura está demonstrada abaixo:

Figura 1 - Relatório anual e seus componentes

Fonte: elaborada pela autora (2019).

Como demonstrado acima, o Relatório Anual é composto por cinco partes,

cada uma com seus objetivos e funções, sendo eles descritos resumidamente no

quadro a seguir.
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Quadro 1 - Descrição das partes do Relatório Anual

Fonte: PANDOVEZE; BENEDICTO e LEITE. 2014.

Os demonstrativos contábeis variam de acordo com as normas do país. No

Brasil, são apresentados sete relatórios, sendo eles:

a) Balanço patrimonial;

b) Demonstração do resultado do exercício;

c) Demonstração do resultado abrangente;

d) Demonstração das mutações do patrimônio liquido;

e) Demonstração do fluxo de caixa;

f) Demonstração do valor adicionado.

Diante das obrigações das empresas e a importância dos relatórios contábeis,

em 2007, com a Lei 11.638, foi determinado no Brasil uma harmonização contábil

seguindo a IFRS - International Financial Reporting Standard – que são as normas

internacionais  de  informação  financeira,  dando  inicio  ao  processo  de

internacionalização da contabilidade.

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) é o responsável por preparar

e divulgar pronunciamentos técnicos contábeis (CPCs) alinhados com as normas

internacionais.  Estes  pronunciamentos  passam  por  aprovações  posteriores  de

órgãos como o CFC (Conselho Federal de Contabilidade) e a CVM (Comissão de

Valores Mobiliários), entre outros.

O  presente  trabalho  buscou  aprofundar  os  estudos  sobre  o  IFRS  15  –

Receitas de Contratos com Clientes (Revenue from Contracts with Customers) que

deu origem ao pronunciamento CPC 47 – Receita de Contrato com Cliuente.  Mas
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previamente à discussão sobre esta norma, se faz necessária a apresentação das

normas que a antecederam e que foram revogadas pela sua publicação (CPC 30,

CPC 17, ICPC 02 e ICPC 11).

2.2.1 CPC 30 - Receitas

O CPC 30, que foi substituído pelo CPC 47, foi elaborado a partir da IAS 18 –

Revenue (IASB) e publicado em 2012. Seu objetivo foi definir o tratamento contábil

de receitas provenientes de certos tipos de transações e eventos.

É primordial entender o que é uma receita, e nesse pronunciamento ela foi

definida como 

aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma
de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos
que resultam em aumentos  do patrimônio líquido da entidade  e que não
sejam provenientes  de  aporte  de recursos dos proprietários da entidade.
(CPC 30, 2012).

As receitas então são valores oriundos de terceiros, mas que são resultado

das atividades da empresa, ou seja, que geram benefícios econômicos transferidos

para os clientes.

Outra questão importante ao se tratar de receitas é quando reconhece-las, já

que existem tempos diferentes e tipos diferentes de produtos e serviços que podem

confundir  o momento correto  de seu reconhecimento.  O reconhecimento de uma

receita ou a realização da mesma significa incluir o montante monetário de um item

no balanço patrimonial da empresa ou na demonstração de resultado.

Determina-se então que,  neste CPC, que o reconhecimento deve ser  feito

quando os produtos produzidos ou serviços prestados pela entidade são transferidos

para outra empresa ou pessoa física mediante o pagamento ou compromisso de

pagamento pelo trabalho executado e que os riscos e benefícios também sejam

transferidos mediante a um documento ou posse. 

O reconhecimento de despesas também segue a mesma lógica, de acordo

com este CPC. As despesas, incluindo garantias e outros custos a serem incorridos

após  a  entrega  dos  bens  devem  ser  confiavelmente  mensuradas  quando  as

condições para o reconhecimento da receita tenham sido satisfeitas, caso não tenha

essa confiabilidade os valores recebidos deverão ser reconhecidos no passivo e não

como receitas no resultado.



22

Em resumo, podemos dizer então que, de acordo com o CPC 30, para se

reconhecer a receita na venda de bens, deve-se ter:

a) riscos e benefícios inerentes à propriedade dos bens, transferidos da

entidade para o comprador;

b) não manter envolvimento continuado na gestão dos bens vendidos;

c) seja provável que os benefícios econômicos associados à transação

fluirão para a entidade.

d) despesas  incorridas  referentes  à  transação,  confiavelmente

mensuradas.

2.2.2 CPC – 17: contrato de construção

O CPC 17 – Contratos de Construção, foi revogado  a partir de 1º/01/2018,

mas é importante salientar sobre ele para explicar as mudanças ocorridas para o

CPC 47 – Receita de contrato com cliente, que é o tema central deste trabalho.

Seu objetivo era estabelecer critérios para a contabilização da receita e das

despesas dos contratos de construção, levando em consideração a norma “IAS 11 -

Construction Constracts”. O motivo de se ter um CPC para tratar de contratos de

construção, advém da sua complexidade, já que o inicio e término da produção do

item final ocorre em períodos contábeis diferentes. Este pronunciamento traz então

as formas de mensuração de receitas e despesas desse tipo de contrato.

O  contrato  de  construção  é  especifico  para  construção  de  um  ativo  ou

combinação  de  ativos,  “que  estejam  diretamente  inter-relacionados  ou

interdependentes  em função  da  sua  concepção,  tecnologia  e  função  ou  do  seu

propósito  ou  uso  final”  (CPC 17,  2012).  Incluídos  nesse  conceito,  considera-se

contrato de construção também os serviços diretamente relacionados à construção

do  ativo,  como  projetos,  destruição  e  restauração  de  ativos  e  de  recuperação

ambiental.  Desde que sejam identificados os direitos de cada uma das partes,  a

contraprestação  a  ser  paga  pela  entrega  do  ativo  e  as  formas  e  termos  de

liquidação.

Podem ser de dois tipos, contrato a preço fixo, quando se tem acordado um

valor final; e contrato de custo mais margem (cost plus) que é um contrato em que a
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entidade  fornecedora  de  serviços  recebe  reembolso  por  custos  incorridos

acrescentados de uma margem fixa de remuneração.

O CPC 17  também trata  do  reconhecimento  de  receitas  e  custos  desses

ativos. Ela deve ser contabilizada de acordo com o estágio de execução  (stage of

completion) do contrato ou método da porcentagem completada, o POC (Percentage

of Compliance). 

O POC pode ser calculado de três  maneiras,  e a  entidade deve escolher

aquela que mensure com mais confiabilidade o trabalho executado: 

a) calculando-se a proporção dos custos incorridos em relação aos custos

totais estimados do contrato;

b) a partir da medição do trabalho executado ou;

c) a partir da evolução física do trabalho contratado.

Das três formas, consegue-se avaliar o desempenho da produção do ativo,

com revisões dos custos e receitas incorridos em cada etapa.  Mas, ainda assim,

para se ter  o  reconhecimento da  receita  os benefícios econômicos  devem estar

estimados  com  confiabilidade  sobre  a  sua  transferência  para  o  cliente.  Caso

contrário, nenhum lucro deverá ser reconhecido.

2.2.3 IFRS – 15

A  IFRS  (International  Financial  Reporting  Standards) 15  dispõe  sobre  o

reconhecimento de receitas em contrato de clientes e tem como objetivo principal a

melhoria  dos  relatórios  financeiros,  a  fim  de  melhorar  a  comparabilidade  dos

demonstrativos em âmbito internacional.

Para  os  usuários  das  informações  contábeis,  as  receitas  são  de  suma

importância nas análises das demonstrações das entidades, utilizada para avaliar o

desempenho financeiro e previsões futuras sobre a organização.

O reconhecimento de receitas tinha diversas formas de serem feitas, devido a

sua  complexidade  e  variações  nas  características  de  produtos  e  tempos  de

produção de cada empresa. Esta norma teve sua aplicação obrigatória a partir de

janeiro de 2018, e foi divulgada em maio de 2014, dando tempo suficiente para as

adequações. Além de trazer inovações nas demonstrações financeiras, a nova regra

traz  também  impactos  nos  negócios  e  controles  internos  da  organização.  As



24

empresas que já reportavam em IFRS podiam optar por antecipar a aplicação da

norma.

As novas exigências impactaram de forma mais expressiva as empresas com

grandes projetos, como empresas de telecomunicações, softwares, de engenharia,

de construção e incorporação imobiliária. De acordo com Cova (2015), os impactos

serão  diferentes  dentro  dessas  empresas.  Em  relação  à  empresas  do  ramo

imobiliário,  os  impactos  ocorrerão  nas  etapas  1,  2  e  5  que  estão  descritas  e

explicadas a seguir.

A nova norma se aplica a receitas de contratos com clientes e promove uma

substituição consolidada, todas as normas e interpretações anteriores do IFRS que

dispõem sobre receitas, tais como a IAS 11 - Contratos de Construção (Construction

Contracts), a IAS 18 - Receita (Revenue), a IFRIC 13 – Programas de Fidelização de

Clientes (Customer Loyalty Programmes), a IFRIC 15 - Contratos para Construção

do Setor Imobiliário (Agreements for the Construction of Real Estate), a IFRIC18 -

Recebimento  em  Transferência  de  Ativos  de  Clientes  (Transfers  of  Assets  from

Customers) e a SIC-31 - Receita – Transações de Permuta envolvendo Serviços de

Publicidade (Revenue – Barter Transactions involving Advertising Services).

Esta norma traz cinco etapas como principio fundamental para sua aplicação,

sendo elas a identificação do contrato; identificação das obrigações de desempenho,

determinação  do  preço  da  transação,  alocação  do  preço  da  transação  e

reconhecimento  de  receita.  Estando  as  etapas  concluídas  a  receita  poderá  ser

reconhecida com o passar do tempo, de forma a refletir o desempenho da entidade

ou quando o controle do bem for transferido para o cliente.
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Tabela 1: Etapas do modelo de reconhecimento de receitas

Fonte: elaborado pela autora, adaptado de COVA (2015).

A  primeira  etapa  consiste  em  entender  o  contrato,  que  é  definido  como

“contrato é um acordo, seja escrito ou oral, entre duas ou mais entidades que cria

direitos  e  obrigações  aplicáveis  para ambas às  partes”.  O  contrato  deve ser  de

conhecimento  e  aprovado  por  todas  as  partes,  inclusive  de  todos  os  seus

desdobramentos,  sem  preferencias  e  vantagens  para  nenhuma  das  partes  em

relação ao seu cancelamento, deve também ter as condições de pagamento claras e

sua substância comercial. 

A segunda etapa, de identificação das obrigações de desempenho, trata das

obrigações que estão associadas à promessa de transferir o produto ou serviço ao

cliente sendo necessário, portanto, indicar os tipos de itens considerados como bens

ou serviços prometidos no contrato de forma ser possível identificar as obrigações

de desempenho. Ou seja, caso o contrato traga bens e serviços distintos, deverão

ser contabilizados de forma diferente. Para essa identificação deve-se atentar a dois

critérios:

a) O cliente pode se beneficiar do bem ou serviço por conta própria ou

juntamente  com outros  recursos  que estão  prontamente  disponíveis

para ele;

b) A promessa da entidade de transferir o bem ou serviço para o cliente é

identificável separadamente de outras promessas no contrato.
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A etapa três, que é a determinação do preço da transação, define que este

preço da transação é a remuneração prevista em um contrato que uma entidade

espera ter pela transferência de produtos ou serviços prometidos, sem considerar

estimativas  sobre  pedidos  adicionais  e  valores  cobrados  em nome de  terceiros,

como  impostos  sobre  vendas.  Esse  será  o  preço,  reconhecido  como  receita  à

medida que as obrigações de desempenho forem satisfeitas.

A quarta etapa, consiste em alocar o preço da transação às obrigações de

desempenho, na proporção do seu preço de venda independente. Caso este preço

não seja observável, deverá a empresa seguir alguns meios para estima-lo:

a) Avaliação de mercado;

b) Levantamento  de  custos  esperados  com  acréscimo  da  margem de

lucro;

c) Subtrair a soma dos preços observáveis de vendas independentes de

outros bens e serviços no contrato do valor total da transação.

Como quinta e última etapa, está a fase do reconhecimento da receita, que se

faz à medida que as obrigações de desempenho são cumpridas, com a transferência

do controle  do bem ou serviço para o cliente,  sendo isso feito em um momento

específico ou ao longo de um período. Os possíveis métodos descritos na IAS 15,

são os mesmos do CPC 17, descritos no tópico anterior.  Os métodos podem ser

tanto de saída, com unidades produzidas, como de entrada, com custos incorridos e

trabalho executado. Sendo este último o mais comum para o setor estudado.

2.2.4 CPC  47 – Receitas de contrato de clientes

O CPC 47  é  a  norma brasileira  advinda  da  IFRS 15,  com o  objetivo  de

estabelecer os “princípios que a entidade deve aplicar para apresentar informações

úteis aos usuários de demonstrações contábeis sobre a natureza, o valor, a época e

a incerteza de receitas e fluxos de caixa provenientes de contrato com cliente” (CPC

47, 2016).

O seu principio básico é que a entidade deve reconhecer as receitas de forma

que descreva a transferência de bens e serviços prometidos aos clientes no valor da

contraprestação  a  qual  a  entidade  tem  direito  diante  a  troca.  São  regras  para



27

contabilização  de  contratos  individuais,  mas que  podem ser  feitos  em forma  de

carteira de contratos, se estes forem similares.

As novas regras, instituídas por este CPC, só não se aplicarão a contratos

com  clientes  que  sejam  contratos  de  arrendamento  mercantil  (CPC  06  -  –

Operações de Arrendamento Mercantil), contratos de seguro (CPC 11 – Contratos

de Seguro), instrumentos financeiros obrigações contratuais (CPC 48 – Instrumentos

Financeiros, do CPC 36 – Demonstrações Consolidadas, do CPC 19 – Negócios em

Conjunto, do CPC 35 – Demonstrações Separadas e do CPC 18 – Investimento em

Coligada,  em  Controlada  e  em  Empreendimento  Controlado  em  Conjunto)  e

permutas não monetárias entre entidades na mesma linha de negócio.

Este pronunciamento revoga o CPC 17 – Contratos de Construção; CPC 30 –

Receitas; Interpretação A – Programa de Fidelidade com o Cliente, anexa ao CPC

30; ICPC 02 – Contrato de Construção do Setor Imobiliário; ICPC 11 – Recebimento

em Transferência de Ativos dos Clientes; e Interpretação B – Receita – Transação

de Permuta Envolvendo Serviços de Publicidade, anexa ao CPC 30.

Em seu apêndice, a norma conceitua a receita como 

aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil,  originado
no curso das atividades usuais da entidade, na forma de fluxos de entrada
ou aumentos nos ativos ou redução nos passivos que resultam em aumento
no  patrimônio  líquido,  e  que  não  sejam  provenientes  de  aportes  dos
participantes do patrimônio (CPC 47, 2016).

Que  é  um  conceito  bem  parecido  com  as  demais.  Outros  conceitos

importantes litados são:

a) Ativo de contrato, que é o direito à contraprestação em troca de bens

ou serviços que que serão transferidos ao cliente;

b) Obrigação de performance é a promessa em contrato com cliente para

a transferência de bens ou serviços distintos ou uma série de bens e

serviços com a mesma natureza e características; 

c) Passivo de contrato, que é a obrigação da entidade em transferir bens

ou serviços ao cliente, pela qual irá receber a contraprestação.

A identificação do contrato  para reconhecimento de receitas é exatamente

como na IAS 15, apresentada na figura da seção anterior.
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Os termos que a norma conceitua, para auxiliar no entendimento do assunto,

são os mesmos já definidos anteriormente no tópico do CPC 17, que são contrato de

construção,  contrato  a  preço  fixo  e  contratos  de  custo  mais  margem.  Outra

semelhança com o CPC 17, a qual este revogou, são os critérios que devem ser

observados e cumpridos para que possa haver o reconhecimento do contrato:

a) A receita do contrato confiavelmente mensurável;

b) Os benefícios econômicos associados ao contrato comprovadamente

fluindo para a empresa;

c) A  mensuração  confiável  dos  custos  para  concluir  o  contrato,  tanto

quanto a proporção executada até a data do balanço e;

d) A identificação dos custos atribuíveis ao contrato com possibilidade de

comparação com estimativas anteriores.

Já no caso de contratos do tipo custo mais margem, os itens (b) e (d) devem

ser satisfeitos para ter o reconhecimento das despesas e receitas.

O método que de mensuração do progresso da satisfação das obrigações,

para incorporadoras imobiliárias, deverá ser o método de insumo, que nada mais é

que  utilizar  o  valor  dos  insumos  consumidos  para  execução  da  obrigação  de

performance, sendo esses recursos materiais, de mão de obra, horas máquinas e

etc. somente deve-se tomar cuidado com insumos que não refletem diretamente a

sua influência no produto ou serviço final,  ou seja,  não descrevem claramente o

desempenho para que os custos e receitas sejam reconhecimentos com base nessa

dado. 

Caso haja a necessidade de alterações em tais estimativas, deve-se seguir o

CPC  23  –  Políticas  Contábeis,  Mudanças  de  Estimativa  e  Retificação  de  Erro,

contabilizando essas alterações como alterações na estimativa contábil.

A mudança de estimativa contábil é definida como 

é um ajuste nos saldos contábeis de ativo ou de passivo, ou nos montantes
relativos  ao  consumo  periódico  de  ativo,  que  decorre  da  avaliação  da
situação  atual  e  das  obrigações  e  dos  benefícios  futuros  esperados
associados aos ativos e passivos. As alterações nas estimativas contábeis
decorrem de nova informação ou inovações e, portanto, não são retificações
de erros. (CPC 23, 2009).
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O uso das estimativas não diminui  a confiabilidade dos demonstrativos da

entidade, desde que sejam feitas revisões para garantir seus dados e que não haja

alteração não esteja relacionada com períodos anteriores e nem com correções de

erros.  Para  realizar  a  mudança,  a  entidade  deverá  reconhecer  o  ajuste  no  it

correspondente  do  ativo,  do  passivo  ou  do  patrimônio  líquido  no  período  da

mudança. A entidade deverá também divulgar a natureza e o montante da mudança

de estimativa contábil no período correspondente e se houver impacto nos períodos

subsequentes, se for praticável a mensuração, também deverá ser informado. Mas

mesmo que não haja impactos nos próximos períodos, deverá ser mencionado o

motivo da não divulgação dos impactos.

As  obrigações  de  divulgação  das  entidades,  em  relação  a  contratos  de

construção são, conforme a norma:

a) o  montante  do  contrato  reconhecido  como  receita  do
período;

b) os métodos usados para determinar  a receita do contrato
reconhecida no período e: 

c) os métodos usados para determinar a fase de execução dos
contratos em curso. (CPC 47, 2016).

Já quando o contrato ainda está em andamento, deve ser divulgado também

as  retenções,  que  são  valores  retidos  dos  contratados  como  uma  tentativa  de

garantir  a  finalização do serviço,  esse valor  só é liberado na última medição de

pagamento do final do serviço executado; a quantia agregada dos custos e receitas

incorridos, sem as perdas e; os adiantamentos.

O presente CPC, destaca o que a entidade deverá apresentar em relação à

este tema, que são a quantia bruta devida pelo contratante no ativo, no passivo deve

apresentar a quantia bruta devida ao contratante pelo contrato em questão.

No ativo então, irá apresentar os custos incorridos mais lucros reconhecidos,

menos  o  somatório  das  perdas  reconhecidas  e  montantes  faturados,  para  os

contrato  em que  os  lucros  reconhecidos  mais  os  custos  incorridos,  excedam o

montante faturado. 

No passivo,  mostra-se o mesmo cálculo  mas para os contratos em que o

faturamento  efetuado  excede  os  custos  incorridos  somados  dos  lucros

reconhecidos. 



30

A aplicabilidade desde pronunciamento passou a ser obrigatória a partir de 1º

de janeiro de 2018. A entidade precisará somente apresentar os dados quantitativos

exigidos pelo item 28 (f) do CPC 23, que diz que se deve apresentar “o montante

dos ajustes para o período corrente e para cada período anterior apresentado, até

ao ponto em que seja praticável” (CPC 23, 2009). 

 Caso  a  entidade  desejar  aplicar  retrospectivamente,  deve  escolher  entre

aplicar nos períodos anteriores as modificações respeitando o CPC 23 ou modificar

com  efeito  cumulativo.  Se  optar  pela  primeira  opção,  as  modificações  deverão

seguir o CPC 23, sujeito aos expedientes práticos abaixo:

a) não precisará apresentar para contrato finalizados no inicio do primeiro

período  apresentado  e  para  contratos  que  iniciem  e  terminem  no

mesmo período das demonstrações;

b) contratos com contraprestação variável, a entidade pode usar preço de

transação  na  data  em  que  o  contrato  foi  concluído  não  sendo

necessário estimar valores de contraprestação variável  nos períodos

de relatório comparativos;

c) para  contratos  com  modificações,  não  há  necessidade  de  refazer

retrospectivamente antes da mudança e;

d) para todos os  períodos  de relatório apresentados antes da data  da

aplicação inicial, a entidade não precisa divulgar o valor do preço de

transação  alocado  às  obrigações  de  performance  remanescentes  e

uma explicação de quando a entidade espera reconhecer esse valor

como receita.

Caso  a  escolha  seja  a  segunda  opção,  de  aplicar  cumulativamente,  a

entidade deve 

reconhecer o efeito cumulativo de aplicar inicialmente este pronunciamento
como  ajuste  ao  saldo  de  abertura  de  lucros  acumulados  (ou  outro
componente  do  patrimônio  líquido,  conforme  apropriado)  do  período  de
relatório anual que inclui a data da aplicação inicial. (CPC 47, 2016).

Seguindo  este  método,  a  empresa  pode  aplicar  somente  a  contratos  não

concluídos até a data da aplicação inicial. Deverá também informar o valor pelo qual

cada rubrica da demonstração contábil  é afetada no período das demonstrações
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contábeis  correntes  e  compará-las  com  o  CPC  17,  com  o  CPC  30  e  com  as

respectivas  interpretações  técnicas  que  estavam  vigentes  antes  da  alteração,

mostrando também os motivos para as alterações significativas identificadas.

Em  relação  aos  custos  do  contrato,  são  apresentados  dois  custos,  o

incremental para obtenção de contrato e o custo para cumprir o contrato. Em relação

ao primeiro, a entidade irá considerar como um ativo quando tiver plena convicção

de que irá recuperar esse custo, sendo um exemplo desses custos incrementais as

comissões  de  vendas.  Agora,  se  houver  custos  que  ocorram independentes  da

obtenção do contrato, deve ser considerado como uma despesa.

No que concerne ao segundo tipo de custo,  o custo para cumprimento do

contrato, a entidade só poderá reconhecê-los se:

i. o  custo  referir-se  diretamente  ao  contrato  ou  algum previsto  que  a

entidade possa identificar;

ii. o custo gere aumento de recursos da entidade e que serão usados

para satisfazer as obrigações de performance futuras e;

iii. custos que serão recuperados.

Na  divulgação  dos  seus  demonstrativos,  a  entidade  deverá  fornecer  as

informações qualitativas e quantitativas dos contratos dos clientes,  julgamentos e

mudanças de julgamentos feitos de acordo com esse pronunciamento e quaisquer

ativos  reconhecidos  para  cumprir  ou  obter  um  contrato.  A  demonstração  clara

dessas informações possibilitará  os interessados a entender natureza,  o valor,  a

época e a incerteza de receitas e fluxos de caixa provenientes de contratos com

clientes,  buscando sempre  detalhar  o  máximo  necessário  para atingir  o  objetivo

maior dos demonstrativos que é informar os usuários interessados.

Existem muitos outros detalhes no pronunciamento, mas a ideia é dar foco

nos dados avaliados nos balanços de incorporadoras, assim destacou-se apenas

aqueles considerados relevantes e que possam impactar nas análises de resultados.

2.3 Indicadores de desempenho para análise econômico-financeira

O  CPC  47  traz  mudanças  que  afetam  o  reconhecimento  de  receitas,  a

mensuração e a divulgação das mesmas para diversas empresas e isso gera um
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impacto para empresas de capital aberto, pois a análise da receita é o indicador de

desempenho mais  importante  para as  análises.  O entendimento dos impactos  é

importante  tanto  para as entidades  que irão  elaborar  os  relatórios e  deverão se

adequar, quanto aos usuários das informações, para que não haja entendimentos

errôneos em torno dos demonstrativos e que impactem nos investimentos.

As empresas deverão adaptar e levar a informação aos investidores de forma

mais  clara,  evidenciando  aos  investidores  e  outros  usuários  interessados  nos

indicadores  relacionados  à  receita,  que  os  impactos  nos  indicadores  poderão

evidenciar mudanças negativas, mas que na verdade só dependem de um grau de

conhecimento maior para entender os dados.

Quadro 2 - Índices de Rentabilidade, cobertura da exigibilidade e liquidez

Denominação Fórmula Interpretação

Giro do Ativo (Resultado Bruto)/ (Ativo)
Evidencia o quanto a empresa vende para cada R$1,00
investido

Rentabilidade do
Ativo

(Lucro/Prejuízo do
período) / (Ativo)

Demonstra a lucratividade da empresa em relação ao 
Ativo. 

Márgem líquida
(Lucro/Prejuízo do

período) / (Resultado
Bruto)

Percentual de lucro em relação ao seu faturamento. 
Mostrando se as receitas são suficientes para cobertura
dos gastos e qual é o retorno para a empresa.

Liquidez geral

(Ativo Circulante + Real.
a longo prazo) /

(Passivo Circulante +
Exig. a longo prazo)

Indica os direitos a receber em relação às obrigações 
com terceiros. Quanto maior o índice, maior a 
capacidade de cumprir com as suas obrigações.

Liquidez 
corrente

(Ativo Circulante) /
(Passivo Circulante)

Demonstra a saúde financeira da empresa, indicando o 
quanto em direitos realizáveis no curto prazo existem 
para cumprir com as obrigações do mesmo período.

Liquidez seca
(Disponível + Títulos a

receber) / (Passivo
Circulante)

Demonstra quanto recurso de rápida conversibilidade a 
empresa possui para cumprir com suas obrigações.

Fonte: elaborado pela autora (2019).

Segundo  Matarazzo  (2003),  citado  por  (BRAGA  et  al.  2011),  pode-se

subdividir  uma  análise  de  demonstrativos  contábil-financeiras  em  índices  que

evidenciam  a  situação  financeira  (estrutura  e  liquidez)   e  índices  de  situação
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econômica (rentabilidade). Para o presente estudo, a segunda será realizada, pois

trata diretamente dos assunto do pronunciamento CPC 47. O quadro 3 mostra quais

os índices que podem ser calculados que irão fazer essa análise da rentabilidade da

empresa, como calculá-los e como interpretá-los. 
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3 HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

Para realizar o presente estudo, foram analisadas empresas classificadas na

B³ como incorporadoras imobiliárias,  em relação ao seu  setor  de atuação.  Essa

classificação  é  baseada  nos  produtos  e  serviços  que  mais  contribuem  para  a

formação das receitas das companhias. Essa classificação sofre revisões periódicas,

para sempre haver conformidade quanto à classificação, para que a comparação

entre as companhias seja factível, pois entende-se que terão estágios similares da

cadeia  produtiva  para  que  respondam  de  forma  semelhante  às  condições

econômicas.  (B³).

A incorporação imobiliária, como já mencionado anteriormente, é definida em

Lei como a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção,

para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas

de unidades autônomas (BRASIL, 1964).

As  empresas  analisadas  serão  20  incorporadoras  imobiliárias  com  capital

aberto. Temos a Construtora Adolpho Lindenberg S.A., que faz parte do Grupo LDI

que é uma full service real estate developer  atuante em quatro áreas de negócios

senod uma delas a incorporação imobiliária.

Construtora Tenda S.A. é uma construtora com mais de 45 anos de mercado,

focada  em empreendimentos  econômicos  do  programa Minha Casa Minha Vida,

atuante em seis das maiores regiões metropolitanas do Brasil,

Cr2 Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma das principais incorporadoras

imobiliárias atuantes no Rio de Janeiro e São Paulo, atuando com parcerias para

cada empreendimento nos quais ela os gerencia e controla.

A  Cyrela  Brazil  Realty S.A.Empreend E Part é uma incorporadora de São

Paulo atuando com empreendimento de alto padrão. 

A Direcional Engenharia S.A., dentre as listadas uma das mais conhecidas, é

uma companhia que se encontra entre as cinco maiores construtoras do Brasil no

desenvolvimento de empreendimentos populares.

A Even Construtora E Incorporadora S.A. tem dez anos de mercado atuando

em empreendimentos residenciais e comerciais nas regiões metropolitanas do Rio

de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul.
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A  Ez Tec Empreend. E Participações S.A. é uma incorporadora sólida nas

regiões  de  São  Paulo,  Osasco,  Guarulhos,  ABC,  Santos  e  Jundiaí,  construindo

empreendimento residenciais e offices.

A  Gafisa S.A. é uma das empresas líderes do mercado imobiliário brasileiro

com foco em empreendimentos comerciais e residenciais de médio e alto padrão.

A  Helbor Empreendimentos S.A. é uma incorporadora fundada em 1977, é

uma incorporadora pura, como denomina seu fundador, Henrique Borestein, atua na

administração e na assistência pós obras.

A Inter Construtora E Incorporadora S.A. é uma empresa originada em Juiz de

Fora e que a partir de 2011 começou a atuar no mercado de incorporação imobiliária

de empreendimentos enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida, abriu seu

capital em 2018.

A Jhsf Participações S.A. é a incorporadora imobiliária líder no segmento de

alta renda no Brasil, atuando em incorporações residências e comerciais. Fundada

em 1972 e está presente em capitais como São Paulo, Salvador, e Manaus.

A Joao Fortes Engenharia S.A. possui 65 anos de mercado de incorporação

atuando em todo o Brasil. 

A  Mrv Engenharia E Participações S.A. também considerada uma das mais

conhecidas em todo o território brasileiro, sendo considerada a maior do Brasil pelo

quarto ano consecutivo. Atuante em mais de 155 cidades do Brasil na construção de

casas e apartamentos, sendo a maior parceira do programa Minha Casa Minha Vida.

A Pdg Realty S.A. Empreend E Participacões é uma incorporadora imobiliária

que atua no mercado com empreendimentos residenciais e está passando por um

processo de reestruturação a fim de superar a crise econômica que afetou o setor.

Atua em 15 Estados e Distrito Federal. 

A  Rni  Negócios Imobiliários S.A. antes chamada de Rodobens,  é  um dos

maiores grupos empresariais da América Latina. Abriu seu capital em 2007 e atua

em sua maioria em loteamentos fechados e bairros planejados.

A  Rossi  Residencial  S.A. possui  35  anos  no  mercado  de  incorporação

imobiliária com empreendimentos residências e comerciais.

A  Tecnisa  S.A. com  40  anos  de  mercado,  possui  empreendimentos em

Brasília, Curitiba, Fortaleza, Manaus, São José de Campos, Salvador, Santos e São

Paulo.
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A Tegra Incorporadora S/A faz parte do grupo Brookfield Asset Management

e  é  a  responsável  pelo  desenvolvimento  imobiliário  residencial,  comercial  e

desenvolvimento urbano atuando nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

A  Trisul  S.A. tem mais de 30 anos de mercado atuando em São Paulo e

Distrito Federal. Abriu seu capital em 2007 e se consagrou com empreendimentos

de médio e alto padrão.

E por ultimo a  Viver Incorporadora E Construtora S.A. que  atua na área de

incorporação desde 1992, lançando empreendimentos em 14 Estados do Brasil e

Distrito  Federal.  Com  empreendimentos  que  vão  do  padrão  econômico  ao  alto

padrão, apresentou um VGV de mais de R$8,7 bilhões.

As  empresas  estudadas  são  em  sua  maioria  grandes  incorporadoras

consolidadas no mercado,  com um mercado sólido e atuantes em todo o Brasil.

Poucas tiveram seu capital aberto em menos de cinco anos. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Análise dos dados qualitativos dos relatórios

De acordo com tudo mencionado acima no referencial teórico e nos objetivos,

a presente seção tem como objetivo analisar as notas explicativas das empresas

deste estudo, visando evidenciar o que foi dito sobre o pronunciamento em questão.

Conforme o pronunciamento, as empresas devem apresentar a forma em que

foram feitas as alterações e as aplicações das novas regras, se houve impacto ou

não. Através das Demonstrações Financeiras Padronizadas de 2018, divulgados em

abril de 2019, referentes ao ano de 2018, no site da B³.

O quadro a seguir demonstra um resumo da avaliação das notas explicativas

da amostra escolhida.

Quadro 3 - Análise das notas explicativas quanto à divulgação da adoção do CPC 47

EMPRESA
ADOÇÃO
DO CPC

47

HOUVE
IMPACTOS?

MÉTODO
UTILIZADO

NECESSIDADE
DE ADAPTAÇÃO

DOS
RELATÓRIOS DE

2017
Construtora Adolpho 
Linderberg S/A

Sim Não POC Não menciona

Construtora Tenda S/A. Sim Não POC Não menciona
CR2 Empreendimentos 
Imobiliários

Sim Não POC Não menciona

Cyrela BrazilRealty 
S.A.Empreendimentos e 
Participações.

Sim Não POC Não menciona

Direcional Engenharia S/A. Sim Não POC Não menciona
Even Construtora e 
Incorporadora S.A

Sim Sim POC Sim

EZ Tec Empreendimentos e
Participações S/A

Sim Não POC Não menciona

Gafisa S.A Sim Sim POC Sim
Helbor Empreendimentos 
S.A.

Sim Não POC Não menciona

Inter Construtora E 
Incorporadora S.A.

Sim Não POC Não menciona
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Jhsf Participações S.A. Sim Não

Só foi mencionado
a forma de

reconhecimento
de receita de

imóveis
concluídos

Não

Joao Fortes Engenharia 
S.A.

Não divulgou relatório de 2018

Mrv Engenharia E 
Participações S.A.

Sim Não POC Não menciona

Pdg Realty S.A. Empreend 
E Participacões

Sim Não POC Não menciona

Rni Negócios Imobiliários 
S.A.

Sim Não POC Não menciona

Rossi Residencial S.A. Sim Não POC Não menciona

 Tecnisa S.A. Sim Não POC Não menciona

Tegra Incorporadora S/A Não divulgou relatório de 2018

Trisul S.A. Sim Não POC Não menciona
Viver Incorporadora E 
Construtora S.A.

Sim Não POC Não menciona

Fonte: elaborado pela autora (2019).

Todas as empresas apresentação a obrigatoriedade do CPC 47 a partir de 1º

de janeiro de 2018, reforçando com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP/n.º 02/2018 os

procedimentos  que  devem  ser  tomados  para  reconhecimento  de  receitas  de

contratos com clientes. Todas informam as características relevantes da norma para

a companhia e descreve o processo para reconhecimento de receitas, lançamento

de  custos,  provisões  de  devedores  duvidosos,  adiantamento  de  clientes,  entre

outros, mostrando que todas tiveram o cuidado de analisar os impactos.

Começando com a Construtora Adolpho Linderberg S/A. que afirma que as

receitas de prestação de serviços são reconhecidas conforme CPC 47, de acordo

com o estágio de execução das obras,  sendo realizada uma medição financeira

dessa evolução. O procedimento  usado é 

custo incorrido, incluindo o custo do terreno, correspondente às unidades
vendidas é apropriado integralmente ao resultado pela evolução financeira
do  empreendimento.  É  apurado  o  percentual  do  custo  incorrido  das
unidades vendidas (incluindo o terreno), em relação a seu custo total orçado
(POC),  o  qual  é  aplicado  sobre  o  valor  justo  da  receita  das  unidades
vendidas, ajustada segundo as condições dos contratos de venda; sendo
assim,  é  determinado  o  montante  da  receita  de  venda  reconhecida.  A
receita  com  venda  de  unidades  imobiliárias  é  mensurada  pelo  valor
efetivamente contratado, sendo os valores de contas a receber, calculados
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a valor  presente considerando os prazos dos recebimentos futuros. (Nota
explicativa).

As vendas apuradas que ultrapassem o percentual de evolução da obra, é

considerada como adiantamento de cliente, e os valores a receber são atualizados

pelo Índice Nacional da Construção Civil – INCC. A companhia afirma em suas notas

que  a  adoção  do  CPC  47/IFRS  15  feita  no  início  de  janeiro  não  impactou  os

resultados,  visto  que  os  critérios  usados  anteriormente  para  reconhecimento  de

receitas já era conforme a norma padronizou. A declaração da auditoria realizada

demonstra a preocupação com o reconhecimento de receitas e sua subjetividade,

tendo feito uma conferência que confirmou os dados apresentados. 

A segunda empresa analisada  foi  a Construtora Tenda S/A.  que em suas

notas explicativas evidenciou que adotou os procedimentos da nova norma mas que

estes não tiveram impactos nos seus demonstrativos individuais e consolidados. Os

procedimentos adotados pela Tenda estão em conformidade com o CPC 47 e o

Ofício Circular/CVM/SNC/SEP 02/2018 sobre aplicação do CPC 47 (IFRS15).

A Direcional Engenharia descreve em suas notas explicativas todo o processo

de reconhecimento e os procedimentos internos para mensuração, contabilização,

conferência através de comitês e etc. Informa que o método POC utilizado é feito

através de um ERP robusto e completo que tem integrado todos os processos desde

a requisição e cotação, garantindo maior confiança em suas informações. Não há

impactos pois a companhia apenas manteve a opção pela mensuração pelo POC,

conforme afirmado em suas notas explicativas.

A Even Construtora apresentou em seus demonstrativos consolidados uma

diferença de R$ 198.855 na sua Receita de 2017 que foi reapresentada em 2018.

Isso ocorreu devido à provisão de distrato, que anteriormente era  realizada como

uma provisão para realização de ativos financeiros, tendo como contrapartida das

despesas operacionais e a partir do ano de 2018 precisou alterar para que seja feita

de acordo com a receita a ser apropriada.  Isso resultou em alterações no Lucro

Bruto da empresa.

A Gafisa S.A, apresentou ajustes nos saldos de 2017 para reapresentar em

2018, de forma que viabilizasse a comparação. As contas que tiveram alterações e

que afetam os índices analisados foram: ativo circulante e não circulante, passivo

circulante, receita operacional e custos operacionais. Nas notas é explicitado que o
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processo de reconhecimento de receitas de imóveis em construção segue o POC e

os imóveis finalizados segue o processo “over time”. Não ficou explicito o que mudou

para  haver  as  alterações,  somente  mencionam  que  foram  realizadas  para

adequação à norma. Além disso, outra norma também causou impactos, então os

saldos novos podem ter impactos de ambos pronunciamentos.

A  Jhsf  Participações  S.A.  não  possuía  imóveis  para  venda  que  não

estivessem concluídos  e  por  isso  nos  seus  relatórios  não  foi  possível  visualizar

alterações. O reconhecimento de receitas de imóveis concluídos são realizadas na

entrega das chaves, conforme prevê o CPC 47.

A  Tecnisa  S/A  não  apresentou  alterações  em  seus  relatórios  de  2017

apresentados, informa que utiliza o POC como está na norma. Porém, apresentou

seu relatório da Informações Trimestrais de 2019 informando que precisou corrigir

saldos de 31 de março de 2018. A correção foi necessária devido a classificação

contábil  de  provisões  de  clientes  não  estarem  sendo  feitas,  corrigindo  para  as

demonstrações de resultado e de valor adicionado. Não é um fato que interfere no

ponto principal analisado neste estudo, que são as variações do ano de 2017, mas

dar destaque a ela mostra que podem vir a ocorrer com mais empresas esse tipo de

reapresentação de itens da norma menos relevantes, na avaliação da empresa no

momento de implantação.

As empresas João Fortes Engenharia e Tegra Incorporadora S/A. até a data

de estudo não haviam divulgado seus demonstrativos financeiros padronizados de

2018, inviabilizando a comparação. Nos relatórios de 2017 a norma é mencionada

como alterações futuras, mas sem a certeza dos impactos, pois em março de 2018

que foi efetivamente finalizada a norma. 

Em  resumo,  das  vinte  empresas  analisadas  apenas  duas  informaram  os

impactos, que são a Even Construtora e Incorporadora e a Gafisa.  Sendo que a

Even corrigiu valores de provisões de distratos, alterando o procedimento para o

correto  e  a  Gafisa  não  especificou  o  que  ocasionou  as  mudanças,  sendo  um

conjuntos de alterações para adequação da norma.

O estudo de Martins e Corrêa (2018) buscou verificar o mesmo assunto na

mesma amostra de empresas, mas com o foco no período antes da obrigatoriedade.

Eles avaliaram os dados das notas explicativas dos demonstrativos financeiros das

empresas do ano de 2017. Verificaram que as empresas de construção civil  não
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mencionaram a forma em que iriam aderir ao CPC 47 e se previam algum impactos

nos seus demonstrativos a partir das mudanças. Isso reforça a inferência de que

para esse segmento o CPC 47 somente confirmou e padronizou o seu procedimento

padrão  aos  demais  segmentos  que  tenham  produtos  com  características

semelhantes. Confirmando então, que como não houve impacto para a maioria das

companhias  e  nem uma preocupação  anterior  em como  iriam  proceder  com as

mudanças, significa que não haveriam muitas mudanças. 

4.2 Análise quantitativa dos balanços

Para  realizar  a  análise  quantitativa  deste  estudo  foi  feita  a  tabulação  de

saldos  de  contas  relevantes  aos  índices  propostos  para  analise,  que  são  os

demonstrados no Quadro 3. A tabulação conta com os saldos das contas relevantes

de 2017, constantes nos relatórios apresentados deste ano, e os saldos de 2017

reapresentados nos relatórios de 2018, a fim de verificar se houve algum impacto da

nova norma em relação aos procedimentos internos de reconhecimento de receitas

e que houve a necessidade de adequação.

As contas definidas para análise foram resultado bruto, despesas/receitas do

período e lucro/prejuízo do período,  saldos  esses retirados do Demonstrativo  de

Resultado Consolidado da empresa e os saldos das contas Ativo, Ativo Circulante,

Disponíveis, Contar a Receber,  Ativo Não Circulante (Realizável a Longo Prazo),

Passivo Circulante e Passivo Não Circulante (Exigível  a Longo Prazo) obtidos do

Balanço  Patrimonial  das  empresas.  Foi  feita  a  comparação  entre  os  saldos

apresentados no relatório de 2017 e o reapresentado em 2018. A tabulação desses

dados encontram-se na Tabela 2, a seguir,  e informam apenas as variações das

empresas que reapresentaram os saldos de 2017 com ajustes devido ao CPC 47.

Com  esses  dados  foram  calculados  os  índices  de  análise  dos  demonstrativos

apenas das empresas com alterações nos saldos de 2017.

Conforme  já  dito,  as  únicas  empresas  que  apresentaram  alterações  nos

saldos  de  2017  em sua  reapresentação  foram a  Even  Construtora  e  a  Gafisa,

conforme resumo abaixo:
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Tabela 2 - Impactos do CPC 47 e variações nos saldos de 2017 apresentados e reapresentados
das empresas Even e Gafisa

Fonte: elaborado pela autora (2019).

Nas  notas  explicativas  a  empresa  Gafisa  explica  os  saldos  que  tiveram

divergências dos CPC 47 juntamente com o CPC 48 – Instrumentos Financeiros,

não destacando individualmente as  alterações.  Apesar  de não especificar  o  que

mudou,  podemos observar  contas que  estão  diretamente ligadas e  vinculadas  à

mensuração de custo incorrido para apuração de receita a ser reconhecida.

Tabela 3 - Alterações no Balanço Patrimonial da Gafisa

Fonte: notas explicativas do Relatório da Gafisa S.A.
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No balanço patrimonial,  podemos ver alterações nas Contas a Receber de

Incorporação e Serviços Prestados, que é uma conta onde há grandes chances de

ser devido ao impacto do CPC 47,  essa variação foi  de redução de 22,66%, os

valores de imóveis  a comercializar  também são valores impactados diretamente,

pois refletem os custos dos imóveis não vendidos e esse custo é contabilizado após

a  mensuração  do  andamento  da  obra,  portanto  a  variação  de  12,25% positivos

demonstra um ajuste nos cálculos do percentual de conclusão do empreendimento,

na inclusão de custos antes considerados como despesas ou apenas um reajuste de

estimativa  dos  custos.  O  Passivo  Circulante  também  teve  impacto,  sendo  um

aumento de 3,05% que é reflexo da correção de custos incorridos até o final  de

2017.

Tabela 4 - Alterações na Demonstração do Resultado da Gafisa S.A. (2019)

Fonte: notas explicativas do Relatório da Gafisa S.A.

Analisando a Demonstração de Resultado as contas com impacto de CPC 47

foram  29%  de  aumento  na  Receita  Operacional,  diretamente  impactada  com  a

alteração  do  custo  mencionada  acima.   A  partir  dessas  alterações  foi  feito  um
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quadro comparativo dos índices descritos no item 2.4 e as variações foram as da

tabela abaixo:

Tabela 5 - Variação dos índices da Gafisa

Fonte: elaborado pela autora (2019).

Com  os  dados  compilados  acima,  pode-se  perceber  que  as  alterações

geradas pelo CPC 47 nas contas destacadas foram impactantes para os índices

Giro do Ativo, Rentabilidade do Ativo e a Margem Líquida de forma positiva, devido

ao  aumento  da  receita  reconhecida  em  uma  proporção  maior  que  a  alteração

verificada  nos  custos.  De  acordo  com  o  informado  nas  notas  explicativas,  a

Companhia realizou a mensuração da provisão de perdas de créditos esperados

para os contratos vendidos, mensuração que impacta e é registrada juntamente com

o reconhecimento destas receitas. 

Em relação aos índices de liquidez, vemos que o impacto foi negativo. Como

houve aumento do Ativo e redução do Passivo, estes índices foram afetados de

forma negativa, mostrando que as alterações afetaram a capacidade da empresa de

liquidar com suas obrigações. 

 A  Even  também  apresentou  em  suas  notas  explicativas  os  impactos

causados pela sua revisão nos saldos de 2017.  Ela optou por  manter  o  uso da

metodologia  POC para reconhecimento das receitas.  A alteração  ocorrida  foi  na

provisão para distratos, que anteriormente era  realizada como uma provisão para

realização  de  ativos  financeiros,  tendo  como  contrapartida  das  despesas

operacionais. Após a nova norma ela deve ser realizada junto com a mensuração da

receita apropriada. Com isso ocorreram as alterações a seguir:
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Tabela 6- Alterações no Demonstrativo de Resultado da Even.

Fonte: Notas explicativas do Relatório da Even Construtora e Incorporadora S/A (2019). 

Tabela 7 - Reclassificação do Demonstrativo de Resultado da Even Construtora e Incorporados
S/A.

Fonte: Notas explicativas do Relatório da Even Construtora e Incorporadora S/A (2019). 

A  adequação  da  provisão  de  distrato  dessa  companhia  causou  o  efeito

negativo na receita reconhecida no período e houve uma positiva no custos. O item

2.21  mencionado  na  Tabela  6  é  referente  ao  item  das  notas  explicativas  que

demonstram as reclassificações dos saldos como informado.

Os índices para avaliação da Even também fora calculados com os dados de

2017 e os reapresentados para comparação.

Tabela 8 - Variação dos índices da Even

Fonte: elaborado pela autora (2019).
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Como podemos ver o Giro do Ativo teve um impacto negativo considerando

que o resultado bruto da empresa reduziu. A margem líquida e os índices de liquides

também tiveram uma queda. Já a rentabilidade do ativo melhorou, pois o Ativo teve

uma melhora muito pequena, mas é um índice que continua baixo.

As análises dos índices de empresas incorporadoras devem ser feitas com

bastante  cuidado  pelos  seus  investidores.  Considerando  que  existem  receitas

recebidas  que  não  foram  reconhecidas  e  que  aumentam  o  passivo,  pois  são

consideradas adiantamentos dos clientes, sendo a obrigação da empresa a entrega

do empreendimento para que o resultado seja reconhecido. Um investidor deve levar

isso  em consideração  para  que  não  interprete  mal  os  indicadores  da  empresa,

sempre olhando os índices comuns de análise mas tendo conhecimento das demãos

contas que podem afetar suas interpretações.

Na  Even,  por  exemplo,  pode  se  considerar  que  no  ano  de  2017  foram

reconhecidas  as  receitas  no  valor  de  R$1.383.095,00  mas  que  existe  um

adiantamento  de  R$45.087,00  ,  totalizando  como  recebimento  da  empresa

R$1.428.182,00 até 31/12/2019 onde se vê 3% dos recebimentos fora dos cálculos

dos índices que verificam a rentabilidade do negócio da empresa. 

Já  na  Gafisa,  foram  reconhecidas,  em  2017,  receitas  no  valor  de  R$

786.174,00  ,  adiantamentos  de  R$152.377,00,  totalizando  como  recebimento  da

empresa R$938.551,00 até 31/12/2019, mostrando que 16% dos valores recebidos

estão fora do cálculo dos índices.

Para  análise  dos  dados  então,  é  interessante  adaptar  os  índices  para  a

realidade do negócio avaliado, considerando os adiantamentos para avaliar a real

rentabilidade do negócio, mas também deve-se incluídos os custos totais incorridos,

incluídos aqueles ainda não reconhecidos na metodologia POC.

Ficou entendido, com esse estudo, que o CPC 47 está bem alinhado com o

modelo de negócio e gestão das companhias do setor de incorporação imobiliária,

estando integrada com o ambiente econômico e contexto fático e jurídico em que

vivem essas companhias atuam. As alterações ocorridas, que foi em apenas 2 de 20

empresas  analisadas,  é  baixo  para  uma  norma  tão  complexa.  O  método  de

reconhecimento  de  receita  trazido  pela  norma,  o  POC,  já  era  o  mais  aceito  e

condizente com o negócio dessas empresas.
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Os impactos sentidos por essas empresas pode ter sido internamente, visto

que estudos anteriores, como o de Pereira (2017), que verificou previamente que os

impactos  nos  processos  internos  para  garantir  confiabilidade  dos  dados  seriam

grandes. Sendo necessários estudar o fluxo dos processos internos e o treinamento

dos envolvidos. Esse impacto é considerado positivo, fazendo com que a empresa,

mesmo que sem necessidade de adaptar seus processos possa dar um foco em

algo que funcionava mas com intenção de melhoria.

Nas duas empresas que foram encontradas variações, houve necessidade de

reapresentação dos dados de 2017 com esses novos saldos. Uma não informa qual

foi exatamente o impacto, mostra a reapresentação dos dados de forma conjunta

com o  impacto  de  um  segundo  CPC.  A  empresa  que  informou  o  que  mudou,

menciona a necessidade de reclassificação da conta provisão para distratos, que

anteriormente  era  realizada  como  uma  provisão  para  realização  de  ativos

financeiros,  tendo  como  contrapartida  as  despesas  operacionais.  Após  a  nova

norma ela deve ser realizada junto com a mensuração da receita apropriada.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Diante  do  conhecimento  da  importância  do  segmento  da  incorporadoras

imobiliárias na economia, tanto interna quanto externa, sendo um setor que atrai

investidores de todos os países, entender o seu negócio se torna cada vez mais

importante. Com a busca de harmonização e padronização de relatórios financeiros

que  traduzam as  mesmas  análises  em todo  o  canto  do  mundo,  o  Brasil  busca

adaptar  suas  normas  contábeis  para  que  as  empresas  brasileiras  estejam

condizentes com os dados e possam ser analisadas por investidores de qualquer

lugar  do  mundo,  e  também possibilitar  comparações  com empresas  de  todo  os

países.

De acordo com os  objetivos propostos do estudo,  que buscou analisar  os

relatórios financeiros da 20 empresas de incorporação imobiliária de capital aberto,

afim  de  verificar  se  o  CPC  47  trouxe  grandes  alterações  em  relação  ao

reconhecimento de receitas das companhias, chegou-se a conclusão que o impacto

nos relatórios foi mínimo, sendo encontrado e evidenciados em apenas duas das

vinte empresas avaliadas.

Entende-se com isso que empresas de incorporação imobiliária já utilizavam o

critério de reconhecimento de receitas, POC, ao qual o CPC 47 veio a padronizar

para  todos.  Mas  ainda  assim,  infere-se  que  mesmo  não  havendo  mudanças

relevantes  nos  demonstrativos  houve,  conforme  previsto  em  alguns  estudos

anteriores,  a  necessidade  de  identificar  algumas  mudanças  nas  políticas,

procedimentos,  controles  internos  e  sistemas  para  assegurar  que,  em  todos  os

aspectos, haja conformidade com a norma.

Haverá uma necessidade de melhoria e revisão dos sistemas de Tecnologia

da  Informação  que  auxiliam  na  contabilidade  da  empresa,  os  parâmetros  serão

alterados, em alguns casos haverá necessidade de melhoria dos sistemas e também

a necessidade de controles paralelos. A necessidade de controles paralelos será

grande para padronizar e documentar a evolução dos produtos, para que o valor

considerado como percentual de execução seja o mais fiel possível para gerar os

registros  contábeis  corretos,  sem  necessidade  de  alterações  e  revisões  nas

estimativas.
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Recomenda-se  um  estudo  aprofundado  dos  impactos  no  planejamento

tributário  das  companhias,  pois  haverão  mudanças  tributárias  causadas  pelos

ajustes no momento e  no valor  de reconhecimento das receitas,  despesas  e de

custos  capitalizados.  Além  do  viés  tributário,  seria  interessante  um  estudo  dos

procedimentos internos de empresas para verificar se realmente na prática a norma

está  sendo  seguida  e  se  as  informações  dos  demonstrativos  contábeis  estão

confiáveis e fiéis à realidade das empresas. 
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