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RESUMO 

 

Em 1º de janeiro de 2018, entrou em vigor a IFRS 15, nova norma única que dá os critérios 

para o reconhecimento do principal item das demonstrações de resultado: a receita. O objetivo 

desta pesquisa foi analisar as percepções dos auditores independentes com relação a adoção da 

nova norma e os reflexos nas demonstrações financeiras sob a ótica das divulgações. Quanto à 

metodologia, a pesquisa é descritiva e exploratória, possuindo abordagem quantitativa e 

qualitativa. No que tange aos métodos, classifica-se como bibliográfica, pesquisa documental 

e survey. Para obtenção das percepções dos auditores foram aplicados 64 questionários, com 

perguntas abertas, fechadas e de múltipla escolha sobre a IFRS 15 e seus aspectos. Dos 

questionários aplicados, obteve-se 40 respostas, nas quais constatou-se que a construção civil, 

tecnologia da informação e telecomunicação foram os setores mais impactados, na visão dos 

auditores. Além disso, verificou-se que 77,5% dos auditores afirmaram que são poucas as vezes 

que clientes os procuram para obter informações sobre a IFRS 15. Ainda, 62,5% dos auditores 

mencionaram que raramente são questionados pelos clientes sobre as divulgações que são 

necessárias sobre a nova norma. As percepções dos auditores indicam divulgações rasas e 

medianas, bem como que mudanças relevantes ocorrerão e que a melhoria na informação 

contábil para os usuários acontecerá gradualmente, pois será necessário que as entidades 

aprofundem o conhecimento na nova norma. Além de analisar as percepções, verificou-se as 

divulgações realizadas no ambiente pré-adoção com o intuito de interligar as percepções ao 

realizado na prática. Para isso, analisaram-se as notas explicativas de seis empresas listadas na 

BM&FBOVESPA. Percebeu-se, que as divulgações iniciais atenderam os requisitos da norma 

aplicável, sendo sintéticas para aquelas empresas de menor impacto e mais detalhadas, para 

setores que terão grandes modificações. Observou-se também, as divulgações realizadas no 

ambiente de pós-adoção, sendo este o 1º trimestre de 2018, no qual apresentou-se um quadro 

descritivo e comparativo entre as divulgações pré e pós a IFRS 15, e verificou-se, com base nas 

divulgações feitas pela Embraer S.A, uma das seis empresas escolhidas para análise, um nível 

mais detalhado de divulgações e que atendeu em abundância os requisitos de divulgação da 

IFRS 15. 

 

Palavras chave: Receita. Reconhecimento. Divulgações. IFRS 15. CPC 47. 

 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

On January 1, 2018, a new single law, called IFRS 15, came into force, which gives the criteria 

for exemption from the main item of the income statement: revenue. The main goal of this 

research was to analyze the vision of independent auditors about the new law and the reflections 

in the information from the point of view of the disclosures. About the methodology, the 

research is descriptive and exploratory, applying quantitative and qualitative methodology. 

About the methods applied, it is classified as bibliographical, documentary research and survey. 

To get the auditors opinion, a questionnaires was been created, the data were compiled and 

edited according with IFRS 15 and its aspects. Forty answers were got from the questionnaires, 

in which it was found that civil civilization, information technology and telecommunication 

were the most impacted panels, in view of the auditors. Furthermore, 77.5% of the auditors said 

that clients are rarely consulted about IFRSs. 62.5% of the auditors mention that they are seldom 

asked by clients about the disclosures that are required about the new law. The auditors' 

perceptions indicate shallow and medium disclosures and relevant changes will happened and 

the improvement in accounting information for users will happen gradually, because the entities 

must improve their knowledge about the new law. As well as analyze the perceptions, we 

verified the disclosures made in the pre-adoption environment in order to interconnect the 

perceptions to what happened in the real world. For this purpose, we analyzed six companies 

listed on BM & FBOVESPA. We realized that the initial disclosures met the requirements of 

the applicable standard, being synthetic for those companies of smaller impact and more 

detailed, for sectors that will have major modifications. We observed the disclosures made in 

the post-adoption environment, which was the first quarter of 2018, in which a descriptive and 

comparative table was presented between the disclosures pre and post IFRS 15, and we verified, 

based on the disclosures made by Embraer SA, one of the six companies selected for analysis, 

a more detailed level of disclosures and which met the disclosure requirements of IFRS 15. 

 

Keywords: Revenue. Recognition. Disclosures. IFRS 15. CPC 47. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

Apud – citado por 

BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo 

BR GAAP – Princípios Contábeis Geralmente Aceitos no Brasil 

CFC – Conselho Federal de Contabilidade 

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

CVM – Comissão de Valores Mobiliários 

DRE – Demonstração dos Resultados do Exercício 

DF – Demonstração Financeira 

EBIT – Earnings Before Interest, Taxes 

EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation/Depletion and Amortization 

ED – Exposure Draft 

et al. – e outros 

FASB – Financial Accounting Standards Board 

GAAP – Generally Accepted Accounting Principles 

IAS – International Accounting Standards 

IASB – International Accounting Standards Board 

IASC – International Accounting Standards Committee 

IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 

ICCAP – International Co-ordination Committee for the Accountancy Profession 

ICPC – Interpretação Técnica 

IFRIC – International Financial Reporting Interpretations Committee 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

IN CVM – Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 

ITG – Interpretação Técnica 

ITR – Informação Financeira Intermediária 

KPMG – KPMG Auditores Independentes 

LAJIDA – Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização 

LAJIR – Lucro Antes de Juros e Imposto de Renda 

n. – número 

NBC TA – Norma Brasileira de Contabilidade de Auditoria Independente de Informação 

Contábil Histórica 

NBC TG – Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 



 
 

OCPC – Orientação Técnica 

p. – página 

PAA – Principais Assuntos de Auditoria 

POC – Percentage of Completion 

PwC – PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes 

R1 – Primeira revisão 

R3 – Terceira revisão 

ROA – Return on Total Assets 

ROE – Return on Equity 

ROI – Return on Investment 

RTT – Regime Transitório de Tributação 

S.A – Sociedade Anônima 

SEP – Superintendência de Relações com Empresas 

SNC – Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria 

TI – Tecnologia da Informação 

US GAAP – United States Generally Accepted Accounting Principles 

USP – Universidade de São Paulo 

XX - 20 

XXI - 21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1- Usuários da informação contábil .............................................................................. 26 

Figura 2 - Efeitos das abordagens de transição ........................................................................ 38 

Figura 3 - Contratos enquadrados parcialmente na IFRS 15 .................................................... 40 

Figura 4 - Modelo de 5 etapas para o reconhecimento da receita ............................................ 42 

Figura 5 - Critérios para definir se a obrigação de desempenho é distinta ............................... 47 

Figura 6 - Tipos de contraprestações ........................................................................................ 49 

Figura 7 - Indicadores de transferência do controle ao cliente ................................................. 52 

Figura 8 - Exemplos de gastos que podem e não podem ser capitalizados .............................. 53 

Figura 9 - Divulgação Embraer: 31/12/2017 .......................................................................... 100 

Figura 10 - Divulgação MRV: 31/12/2017 ............................................................................ 101 

Figura 11 - Divulgação Lojas Renner S.A: 31/12/2017 ......................................................... 102 

Figura 12 - Divulgação Smiles Fidelidade S.A: 31/12/2017 .................................................. 103 

Figura 13 - Divulgação Telefônica Brasil S.A: 31/12/2017 ................................................... 104 

Figura 14 - Divulgação TOTVS S.A: 31/12/2017 .................................................................. 106 

Figura 15- Embraer - Divulgação dos impactos por linha das demonstrações ...................... 111 

Figura 16 - Embraer - Divulgações qualitativas sobre as alterações nos critérios de 

reconhecimento da receita ...................................................................................................... 113 

Figura 17 - Embraer - Divulgação quando ao método de adoção .......................................... 114 

Figura 18 - Embraer - Divulgação na nota explicativa da Receita ......................................... 115 

Figura 19 - Embraer - Apresentação e Reapresentação da Receita desagregada ................... 116 

Figura 20 - Embraer - Divulgação dos saldos dos contratos .................................................. 118 

Figura 21 - Embraer - Divulgação da movimentação dos custos contratuais ........................ 118 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1– Total de questionários enviados: população conhecida e desconhecida ................ 68 

Gráfico 2 – Participação de cada população no total de respostas recebidas ........................... 69 

Gráfico 3 - Proporção de gênero dos auditores ........................................................................ 70 

Gráfico 4 - Faixa etária ............................................................................................................. 70 

Gráfico 5 - Relação entre faixa etária e gênero ........................................................................ 71 

Gráfico 6 - Cargos atuais dos participantes da pesquisa .......................................................... 72 

Gráfico 7 - Tempo de exercício da profissão ........................................................................... 73 

Gráfico 8 - Auditores quanto ao grau de escolaridade ............................................................. 74 

Gráfico 9 - Os auditores quanto a sua área de formação .......................................................... 75 

Gráfico 10 - Empresas de auditoria participantes da pesquisa ................................................. 76 

Gráfico 11 - Formas utilizadas para aperfeiçoar o conhecimento contábil .............................. 77 

Gráfico 12 - Meios de estudo sobre o IFRS 15 ........................................................................ 78 

Gráfico 13 - Nível de conhecimento sobre a IFRS 15 .............................................................. 79 

Gráfico 14 - Relação de cargo versus nível de conhecimento .................................................. 80 

Gráfico 15 - Grau de concordância sobre a facilidade de uma norma única para a receita ..... 81 

Gráfico 16 - Concordância quanto a formalização de análise da adoção da IFRS 15 .............. 83 

Gráfico 17 - Modelo de 5 etapas .............................................................................................. 84 

Gráfico 18 - Grau de concordância com relação a afirmação de segmentos com maior impacto

 .................................................................................................................................................. 85 

Gráfico 19 - Segmentos empresariais mais afetados com a IFRS 15, na opinião dos auditores

 .................................................................................................................................................. 86 

Gráfico 20 - Frequência da procura por esclarecimento sobre a IFRS 15 ................................ 87 

Gráfico 21 - Importância dos sistemas de tecnologia da informação ....................................... 88 

Gráfico 22 - Frequência de procura sobre esclarecimentos de divulgações da IFRS 15 .......... 89 

Gráfico 23 - Novas divulgações: grau de concordância sobre melhoria aos usuários ............. 90 

Gráfico 24 - Menos regras, maior exigência de julgamentos ................................................... 91 

Gráfico 25 - Indicadores de desempenho mais afetados .......................................................... 92 

 

 
 
 

 
 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Principais indicadores financeiros relacionados a rentabilidade ............................ 30 

Quadro 2 - Conciliação do LAJIDA/LAJIR conforme IN CVM nº 527/2012 ......................... 33 

Quadro 3 - Normas e interpretações revogadas pelo IFRS 15 ................................................. 39 

Quadro 4 - Segmentos e etapas suscetíveis a mudança ............................................................ 43 

Quadro 5 - Critérios para transferência do controle ao longo do tempo .................................. 51 

Quadro 6 - Empresas selecionadas ........................................................................................... 63 

Quadro 7 - O que você espera da adoção da nova norma? Como acredita que será o ambiente 

de transição das normas atuais para a IFRS 15? ....................................................................... 94 

Quadro 8 - A percepção dos auditores quanto as divulgações sobre a IFRS 15 na prática ...... 96 

Quadro 9 - Opiniões dos auditores relacionadas a divulgações iniciais ................................... 98 

Quadro 10 - Quadro resumo das modificações de divulgações observadas ........................... 108 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 14 

2 CONTABILIDADE INTERNACIONAL ........................................................................ 18 

2.1 A CONTABILIDADE NO BRASIL E A NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO 

CONTÁBIL .............................................................................................................................. 18 

2.1.1 A convergência da contabilidade brasileira as normas internacionais .................... 20 

2.2 EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS DE RECEITAS AO LONGO DO TEMPO ................. 23 

2.3 INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS ...................................................... 25 

2.3.1 A importância da análise de demonstrações financeiras por meio de indicadores . 26 

2.3.2 Formas de análise das demonstrações financeiras e principais indicadores 

embasados na receita e no lucro ............................................................................................ 28 

2.4 PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS REVOGADOS SOBRE RECEITAS E SUAS 

FORMAS DE RECONHECIMENTO ...................................................................................... 34 

2.5 A NECESSIDADE DE UMA NORMA ÚNICA PARA A RECEITA: ESCOPO, 

VIGÊNCIA E NORMAS QUE SERÃO REVOGADAS ......................................................... 35 

2.5.1 Vigência e abordagens de transição ............................................................................ 36 

2.5.2 Escopo da nova norma e normas que serão revogadas ............................................. 38 

2.5.3 As principais mudanças trazidas pela IFRS 15 .......................................................... 41 

2.6 A NOVA NORMA EM DETALHES: UMA ABORDAGEM EXPLORATÓRIA DO 

ASSUNTO ................................................................................................................................ 44 

2.6.1 Reconhecimento ............................................................................................................ 45 

2.6.2 Mensuração .................................................................................................................... 49 

2.6.3 Custos do Contrato ....................................................................................................... 52 

2.6.4 Divulgações .................................................................................................................... 54 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA .................................................................................. 58 

3.1 TIPOS DE PESQUISA ...................................................................................................... 58 

3.1.1 Quanto ao Problema ..................................................................................................... 59 

3.1.2 Quanto aos Objetivos .................................................................................................... 59 

3.1.3 Quanto aos Procedimentos ........................................................................................... 60 

3.2 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS ............................................................................ 62 

3.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS .............................................................. 66 

4 APLICAÇÃO DO ESTUDO ............................................................................................. 67 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE ESTUDO .................................................... 67 

4.2 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS: AS PERCEPÇÕES DOS AUDITORES .............. 67 



 
 

4.2.1 Perfil do profissional de auditoria independente ....................................................... 69 

4.2.2 Os auditores, quanto ao grau de escolaridade e área de formação .......................... 73 

4.2.3 Empresas de auditoria participantes da pesquisa ...................................................... 75 

4.2.4 As percepções dos auditores independentes com relação a IFRS 15 ........................ 77 

4.3 AS PERCEPÇÕES DOS AUDITORES INDEPENDENTES COMPARADAS AS 

DIVULGAÇÕES NA PRÁTICA ............................................................................................. 98 

4.3.1 Divulgações pré-adoção da IFRS 15 ............................................................................ 98 

4.3.2 Divulgações pós-adoção IFRS 15 ............................................................................... 108 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 120 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 124 

APÊNDICES ......................................................................................................................... 130 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS AUDITORES INDEPENDENTES 

COM RELAÇÃO AO IFRS 15/CPC 47 ............................................................................. 131 

ANEXOS ............................................................................................................................... 139 

ANEXO I – CHECKLIST PARA CONFERÊNCIA DOS REQUERIMENTOS DE 

DIVULGAÇÃO .................................................................................................................... 140 

ANEXO II – DIVULGAÇÕES REALIZADAS PELA EMBRAER S.A – 31 DE MARÇO 

DE 2018 .................................................................................................................................. 149 

 

 

 



14 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O surgimento da ciência contábil deu-se a partir da necessidade de controle e 

mensuração do patrimônio das organizações, de forma a se obter informações contábeis 

íntegras, fidedignas e tempestivas, utilizadas como apoio às análises e decisões dos diversos 

stakeholders1. Pode-se afirmar que desde o seu surgimento, a contabilidade evoluiu ao longo 

dos anos e modificações ocorrem ano após ano objetivando melhorar as informações aos 

usuários (SÁ, 1999). 

Desde de 2010, com a adoção das normas internacionais de contabilidade, a 

contabilidade no Brasil se modificou, exigindo dos profissionais contábeis maior expertise no 

momento de execução de suas atividades e tornando a contabilidade no Brasil “harmonizada” 

as normas internacionais (NIYAMA, 2010; LUZ, 2015).  

Frente a isso, houve mais uma mudança normativa significativa para a contabilidade, 

sendo esta sobre um dos principais itens da demonstração dos resultados das empresas: a 

receita. Em 1º de janeiro de 2018, entrou em vigor a nova norma única emitida pelo IASB 

(International Accounting Standards Board) em conjunto com o FASB (Financial Accounting 

Standards Board), relativa ao reconhecimento de receitas provenientes de contratos com 

clientes, a IFRS 15.  

Cabe destacar, de acordo com a KPMG (2016), que a referida norma trouxe alterações 

significativas sobre a forma de reconhecimento de receitas, e impactará de formas diferentes as 

empresas, com base em seus setores de atuação. A norma trouxe novas exigências de 

divulgação, que conforme mencionado pela KPMG (2016, p. 4) são “[...] qualitativa e 

quantitativa [...]” com o intuito de “[...] ajudar os usuários das demonstrações financeiras a 

entender a natureza, o montante, o momento e a incerteza em relação à receita e aos fluxos de 

caixa decorrentes de contratos com clientes”. 

Pode-se destacar que, dentre as mudanças trazidas pela nova norma, a ênfase em 

transferência do controle dos bens e/ou serviços ao cliente é uma prerrogativa, além do fato de 

que as promessas de entrega, ou obrigações de desempenho, deverão ser consideradas para o 

reconhecimento da receita. Ainda, a norma estabelece um modelo de cinco etapas que deverá 

ser aplicado pelas empresas para determinar quando a receita será reconhecida e o valor que se 

espera ter o direito de receber. Todavia, a nova norma poderá diferir o reconhecimento da 

                                                 
1 Na tradução literal da palavra do inglês para o português, stakeholders significada partes interessadas. Da visão 
de Freeman (2010, tradução nossa) pode-se definir stakeholder como um indivíduo ou grupo de indivíduos que 
possam impactar, bem como serem impactados pelas atividades realizadas pelas organizações. 
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receita ou determinar um momento específico no tempo para reconhecê-la, sendo que isso 

refletirá diretamente na primeira linha da demonstração dos resultados das organizações, 

podendo refletir nas análises de desempenho das empresas, visto que a receita é base para a 

mensuração de diversos indicadores de desempenho (KPMG, 2014b; ERNST & YOUNG, 

2014; KPMG, 2016). 

O foco central da pesquisa está nas percepções de auditores independentes com relação 

à adoção da nova norma de reconhecimento da receita, bem como em seus reflexos nas 

demonstrações financeiras com foco nas modificações de divulgação. Como possíveis 

limitações do estudo tem-se a escassez de informações bibliográficas a respeito da nova norma, 

visto que não há vasta gama de livros e artigos a respeito do assunto. Adicionalmente, cabe 

salientar que por consequência do período de vigência da norma ter iniciado em 01 de janeiro 

de 2018, não será possível efetuar comparativos anuais de divulgações nessa pesquisa, sendo 

que devido a isso, foi utilizado o primeiro trimestre de 2018 para análise das modificações de 

divulgação.  

Por se tratar de um assunto significativo para todas as organizações, visto que poderá 

impactar de forma relevante a forma de reconhecimento de receitas, e por consequência, de 

acordo com artigo publicado pela KPMG (2016) virá a influenciar nos resultados, indicadores 

de desempenho e até mesmo estratégias corporativas, bem como nas decisões dos usuários das 

demonstrações financeiras, entende-se que é de suma importância a realização desta pesquisa, 

que apresentou as principais modificações nas divulgações trazidas pela adoção da nova norma, 

bem como a percepção dos auditores independentes com relação a adoção da mesma e os 

reflexos nas demonstrações financeiras, com foco nas divulgações. Ainda, de acordo com a 

CVM, em seu Ofício-Circular SNC/SEP nº 01/2018 (2018, p. 14) uma “ pesquisa do Ibracon 

indicou a temática ‘Receita’ como PAA presente em 29% Companhias no ano de 2016, sendo 

o 2º item com maior frequência observada”. Isso enfatiza a importância do estudo da norma 

que mudou critérios de reconhecimento da receita.  

Mediante as exposições realizadas, o presente estudo visa responder a seguinte questão 

problema: Quais as percepções dos auditores independentes com relação a adoção da nova 

norma de reconhecimento da receita, a IFRS 15? 

A fim de responder a questão problema proposta na presente pesquisa, o objetivo geral 

desse trabalho acadêmico é analisar as percepções dos auditores independentes com relação a 

adoção da nova norma de reconhecimento da receita e seus reflexos nas demonstrações 

financeiras, sob a ótica das divulgações. Para atendimento do objetivo geral desta pesquisa, 

surgem os seguintes objetivos específicos: 
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 Analisar as percepções dos auditores independentes, com base na aplicação de 

questionários eletrônicos, sobre a adoção da nova norma e os reflexos nas 

demonstrações financeiras, sob a ótica das divulgações. 

 Identificar os reflexos do reconhecimento da receita de contratos com clientes a partir 

da vigência da IFRS 15 (NBC TG 47/ CPC 47) nas demonstrações financeiras de seis 

companhias listadas na BM&FBOVESPA, com foco nas modificações nas divulgações. 

 Comparar as percepções dos auditores com as divulgações evidenciados nas 

demonstrações financeiras das seis empresas escolhidas para análise. 

Partindo do pressuposto que as empresas exercerão alto nível de julgamento na 

aplicação da IFRS 15, e que envolve estimativas por parte da administração das organizações 

(KPMG, 2014b), é importante afirmar que será imprescindível que os profissionais de 

contabilidade possuam qualificação e conhecimento sobre as mudanças que a IFRS 15 causará 

nas informações contábeis, afetando de forma significativa a mensuração do desempenho das 

empresas, visto que impactará a linha de receitas da demonstração dos resultados, sendo esta a 

principal base de análise de indicadores de desempenho das empresas. Em consequência disso, 

considera-se esta pesquisa relevante para as organizações e para a classe contábil, pois oferecerá 

informações úteis acerca da IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers. 

É indispensável acrescentar também a relevância desta pesquisa para academia, que 

proporcionará conhecimentos sobre as modificações trazidas pela nova norma de 

reconhecimento da receita, principalmente sobre as novas divulgações requeridas, além de 

propiciar a atualização dos acadêmicos frente as constantes mudanças na contabilidade 

brasileira, advindas da harmonização com as normas internacionais de contabilidade. 

Para a pesquisadora, o estudo possibilitou conhecimento aprofundado da nova norma, 

que é de grande relevância para sua atuação profissional, visto que a mesma atua como auditora 

contábil. 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, sendo que o primeiro expressa 

uma breve introdução sobre a pesquisa realizada, apresentando um contexto geral sobre o tema, 

a sua importância, a justificativa do tema objeto do estudo, bem como a sua delimitação e 

possíveis limitações existentes na pesquisa. Além disso, neste primeiro capítulo é descrita a 

questão problema a qual o estudo busca responder, assim como o objetivo geral e os objetivos 

específicos que serão utilizados para responder ao problema proposto pelo estudo. Já o capítulo 

dois, contém uma revisão bibliográfica relacionada a contabilidade internacional, descrevendo 

a contabilidade antes e após a convergências as normas internacionais, e resgatando conceitos 

iniciais acerca da receita e seu reconhecimento, bem como apresentando o CPC 47 (NBC TG 
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47), norma brasileira correlacionada a norma internacional IFRS 15. O capítulo três foi 

reservado para a descrever a metodologia empregada no presente estudo, embasando a forma 

como esta pesquisa foi estruturada e realizada para atingir seu objetivo. A fim de apresentar os 

resultados das análises realizadas e evidenciar os objetivos específicos propostos para a questão 

problema, tem-se o capítulo quatro, que é composto da análise dos dados obtidos por meio dos 

questionários aplicados aos auditores independentes, bem como a análise das modificações nas 

divulgações nas demonstrações financeiras das seis empresas que foram escolhidas para o 

estudo. Finalmente, o capítulo cinco, apresenta as considerações finais e conclusões obtidas 

com o estudo realizado, bem como indicações de estudos futuros. 
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2 CONTABILIDADE INTERNACIONAL 

 

Fundamentar-se-á esta pesquisa na contabilidade internacional e sua influência na 

contabilidade brasileira, visto que o tema objeto deste estudo é oriundo de uma norma 

internacional de contabilidade de relevância para todas as organizações e para a classe contábil. 

Buscando cada vez mais a harmonização às normas internacionais, a IFRS 15 surge como uma 

norma única, relativa a tratativas sobre a receita, sua mensuração, reconhecimento e 

divulgações. Porém, vários foram os marcos históricos da contabilidade brasileira que 

culminaram na contabilidade praticada atualmente, e para o entendimento do momento 

vivenciado hoje, faz-se imprescindível a compreensão das influências históricas da Ciência 

Contábil ao longo dos anos. 

 

2.1 A CONTABILIDADE NO BRASIL E A NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO 

CONTÁBIL 

 

A Ciência Contábil desde o seu surgimento passou por diversas modificações, tanto 

teóricas, quanto práticas. Schmidt (2000) menciona que a legislação, desde o início, apresentou 

grande influência na evolução da contabilidade no Brasil. Para o autor, (2000, p. 209), a 

primeira fase da contabilidade brasileira foi marcada pela “intervenção da legislação no 

desenvolvimento de procedimentos contábeis e a influência doutrinária das escolas italianas”. 

Adicionalmente, Schmidt (2000) menciona que a segunda fase do desenvolvimento da 

contabilidade no Brasil, que segundo a divisão do autor, foi a partir de 1964, teve como 

influência a escola norte-americana, sendo o pensamento contábil italiano abandonado. 

A abundante influência da escola italiana na contabilidade brasileira deve-se, conforme 

destacado por Reis e Silva (2007, p. 5) em virtude da Itália ter sido considerada “[...] o berço 

da Contabilidade [...]”. Ressalta-se, com base na visão de Iudícibus (2000), que problemas 

oriundos da tradução das teorias contábeis italianas, geraram problemas na adaptação à 

realidade brasileira. No pensamento de Iudícibus (2000, p.36) “possivelmente poucos autores 

brasileiros leram e meditaram, profundamente, sobre os autores italianos”. O referido autor 

menciona ainda, que as imperfeições na tradução repetem-se atualmente com a tradução de 

textos oriundos da escola norte-americana. 

Com o passar dos anos, surgiram faculdades e escolas especializadas em contabilidade. 

De acordo com Iudícibus (2000), a pesquisa contábil baseada em pensamentos norte-
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americanos teve seu desenvolvimento com a fundação, em 1946, da Faculdade de Ciências 

Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo (USP).  

Entre 1902 e 1946, afloram excelentes professores da ciência contábil, que com seus 

artigos e teses científicas colaboraram, agregando valor ao estudo da contabilidade. Iudícibus 

(2000) destaca os professores Francisco D’Auria e Frederico Herrmann Júnior, pertencentes a 

escola clássica. Ressalta-se que as contribuições provenientes destes autores revelaram a escola 

clássica brasileira. 

Frente ao exposto, Iudícibus (2000, p. 37) fornece sua visão sobre a evolução contábil 

no contexto brasileiro: 

[...] a Contabilidade no Brasil evoluiu sob a influência da escola italiana, não sem 
aparecerem traços de uma escola verdadeiramente brasileira, até que algumas firmas 
de auditoria de origem anglo-americana, [...] acabassem exercendo forte influência, 
revertendo a tendência. 

Em vista disso, verifica-se que com a forte influência das firmas de auditoria anglo-

americanas, a contabilidade brasileira até então influenciada de maneira mais abrangente por 

teóricos da escola italiana, passa a ser persuadida pela escola norte-americana. Desse modo, 

conforme Luz (2015), no século XXI, a contabilidade adere à escola patrimonialista, utilizando-

se do desenvolvimento das grandes empresas americanas no Brasil. 

 Afirma, Luz (2015, p.49), que a partir da década de 1970, a contabilidade brasileira 

desponta, alinhada à escola patrimonialista, tendo sua regulamentação em lei em anos 

subsequentes: 

Com a aprovação da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das Sociedades 
por Ações (Brasil 1976), nosso país definiu sua opção pelos critérios de registro e 
mensuração de eventos e pela estrutura dos relatórios contábeis que eram próprios da 
contabilidade norte-americana. Anteriormente a essa lei, nossa contabilidade era 
regulada pelo Decreto n. 2.627, de 26 de setembro de 1940 (Brasil, 1940), inspirado 
pela escola europeia.  

 Pode-se relacionar o exposto anteriormente, com a afirmação de Sá (1999, p.46), visto 

que o autor diz que “padronizar tem sido uma tendência crescente nos últimos tempos, 

especialmente a partir da década de 30 [...]”. Sá (1999) menciona ainda que a grande ênfase na 

busca por uniformização de escritura e publicação de demonstrações ocorreu a partir do século 

XX. As exposições anteriores estão interligadas ao mencionado por Luz (2015), visto que foi a 

partir do século XXI que o Brasil aderiu padrões e critérios de escrituração e relatórios 

influenciados pela escola americana. 

 Percebe-se assim, que a escola americana influenciou o processo de convergência das 

normas brasileiras de contabilidade às normas internacionais, visto que segundo Luz (2015, p. 

49) foi: 
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[...] a partir de 2005, com a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
e com a promulgação da Lei n. 11.638, de 28 de dezembro de 2007 (Brasil, 2007), e, 
posteriormente, da Lei n. 11.941, de 27 de maio de 2009 (Brasil, 2009), que alavancou 
vários ajustes contábeis no intuito de ajustar a contabilidade brasileira à internacional. 
Assim, o Brasil define que fará oficialmente a convergência de sua estrutura contábil 
às normas internacionais de contabilidade (IFRS), regras oriundas do International 
Accounting Standards Board (IASB), órgão europeu de normatização contábil. 

Por consequência de todos os acontecimentos históricos inerentes a ciência contábil, e 

das influências tanto da escola italiana, quanto da escola norte-americana, a contabilidade 

brasileira evoluiu de maneira significativa ao longo dos anos, tendo sua grande modificação 

quando da decisão de convergência do padrão contábil brasileiro às normas internacionais. 

 

2.1.1 A convergência da contabilidade brasileira as normas internacionais 

 

Ouve-se com frequência por profissionais da área contábil, em universidades, mídia e 

na sociedade de forma geral, que a contabilidade brasileira mudou. Antunes et al. (2012, p. 6) 

afirmam que: 

De fato, isso em parte é verdade; “em parte” porque a contabilidade, entendida como 
o principal sistema de informação das organizações empresariais, que propicia 
condições para se realizar o controle do patrimônio e se avaliar os seus desempenhos, 
não mudou. O que mudou foram as práticas contábeis. 

 A convergência das normas brasileiras de contabilidade às normas internacionais foi 

uma etapa relevante no contexto contábil brasileiro. A crescente expansão do mercado de 

capitais e a globalização do conhecimento, atrelado aos avanços tecnológicos do mundo atual, 

dimensiona informações para além de seus territórios de origem. Niyama (2010, p. 15) diz que: 

A contabilidade, por ser uma ciência social aplicada, é fortemente influenciada pelo 
ambiente em que atua. De uma forma geral, valores culturais, tradição histórica, 
estrutura política, econômica e social acabam refletindo nas práticas contábeis de uma 
nação e, consequentemente, a evolução das mesmas pode estar vinculada ao nível de 
desenvolvimento econômico de cada país. 

 Atrelado a isso, Niyama (2010) destaca ainda que a contabilidade é utilizada pelos 

diversos stakeholders que buscam informações econômicas e financeiras sobre o desempenho 

das organizações, utilizando-se destas para avaliar a viabilidade de investimentos e seus riscos. 

Embasado nisso, Niyama (2010, p.15) atesta que: 

[...] relatórios contábeis sempre são requeridos pelos investidores que desejam 
mensurar a conveniência e oportunidade para concretizar seus negócios. Assim, sua 
importância ultrapassou fronteiras, deixando de ter sua utilidade limitada ao campo 
doméstico para servir de instrumento de processo decisório em nível internacional, 
principalmente no atual cenário de globalização de mercados. 

Neste viés, percebe-se a necessidade de que os relatórios contábeis apresentem 

informações coincidentes para todos os usuários, possibilitando análises idênticas nos diversos 

países. Sá (1999) menciona que empresas poderiam apresentar prejuízos em determinado país 
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e lucros em outro, devido a diferença entre as normas aplicáveis a cada país. Diante disso, 

conforme Sá (1999, p. 47) “[...] surgiu um movimento, na atualidade, no sentido de buscar-se 

a harmonização das Normas”. 

Conforme Hendriksen e Van Breda (1999) duas foram as organizações internacionais, 

cujo objetivo de suas criações era, segundo os autores (1999, p. 48) uma “[...] tentativa de 

chegar a certa uniformidade na contabilidade de empresas multinacionais e outras firmas que 

possuem acionistas ou outros tipos de investidores em mais de um país”. As organizações 

criadas com este propósito foram o Comitê Internacional de Padrões Contábeis, em inglês 

International Accounting Standards Committee (IASC) e o Comitê Internacional de 

Coordenação da Profissão Contábil, na sigla em inglês International Co-ordination Committee 

for the Accountancy Profession (ICCAP). 

A adoção pelo Brasil, das normas internacionais de contabilidade, identificadas como 

International Financial Reporting Standards (IFRS), deu-se a partir de 2008. Conforme 

destacado por Antunes et al. (2012), o processo de convergência teve início com a promulgação 

da Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007, Lei esta que introduziu alterações na Lei 6.404/76. 

Na visão de Antunes et al. (2012, p. 5) a partir do processo de convergência, a 

contabilidade passou a se basear em interpretações e não apenas a regras, ou seja, analisando a 

essência sobre a forma. Isso é corroborado pela seguinte exposição: 

A principal inovação trazida por esse processo de convergência às normas 
internacionais é que a prática contábil brasileira passa a estar muito mais baseada na 
interpretação dos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
do que na mera aplicação de regras nacionais, como no passado recente.  

Além da introdução de importantes conceitos de direto societário, foram adaptados 

conceitos legais amplamente utilizados em economias desenvolvidas com a promulgação da 

nova Lei. As alterações trazidas pela nova legislação alinharam ainda, as normas praticadas no 

Brasil às legislações dos Estados Unidos e de países europeus. Segundo Antunes et al. (2012, 

p. 6): 

[...] pode-se afirmar que as mudanças introduzidas buscam aprimorar a qualidade da 
informação contábil, tendo como foco principal a sua utilidade para o usuário dessa 
informação; melhorias visando aprimorar a compreensibilidade, a relevância, a 
confiabilidade e a comparabilidade das informações divulgadas, que são as 
características qualitativas da informação contábil e que as tornam úteis. 

Conforme Iudícibus et al. (2010), devido à demora na promulgação da Lei 11.638/07, 

visto que o projeto da referida Lei teria sido enviado ao Congresso Nacional no ano 2000, a sua 

redação estava defasada, frente ao fato que as normas internacionais já haviam evoluído 

consideravelmente. Então, relacionado a isso, de acordo com Iudícibus et al. (2010, p. 21): 

[...] saiu a Medida provisória nº 449/08, depois convertida em lei dentro da Lei nº 
11.941/09, que produziu alguns complementos de modificação à Lei das S.A., como 
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a extinção do ativo diferido e dos resultados de exercícios futuros e outras. O segundo 
ponto foi a formalização, agora do ponto de vista tributário, e não societário, da 
desvinculação entre Fisco e Contabilidade, com a criação do Regime Transitório de 
Tributação (RTT). 

Percebe-se que, a partir da vigência destas legislações, passou a ser possível exercer a 

prática contábil no Brasil, sem influências de natureza fiscal. Ressalta-se, que essa separação 

entre Fisco e Contabilidade, foi de extrema importância para a ciência contábil, visto que 

historicamente a prática contábil era fortemente influenciada pela legislação do Imposto de 

Renda. 

Resumidamente, a adoção no Brasil, das normas internacionais de contabilidade, que 

são originariamente emitidas pelo IASB, está sendo efetuada pelo CPC e por órgãos reguladores 

brasileiros, destacando-se a CVM e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As normas 

internacionais, de acordo com Iudícibus et al. (2010, p. 21) possuem características básicas, que 

serão elencadas a seguir: 

a) São baseadas muito mais em princípios do que em regras: elas são razoavelmente 
detalhadas mas não têm necessariamente resposta para todas as dúvidas. Preocupam-
se muito mais em dar a filosofia, os princípios básicos a serem seguidos pelo 
raciocínio contábil. [...]. 
b) São baseadas na Prevalência da Essência sobre a Forma: isso significa que, antes 
de qualquer procedimento, o profissional que contabiliza, bem como o que audita, 
devem, antes de mais nada, conhecer muito bem a operação a ser contabilizada e as 
circunstâncias que a cercam. [...] 

Alinhados as características expostas, Iudícibus et al. (2010, p. 21) afirmam ainda que “ 

o costume nosso de querermos tudo com base em regras [...], tem sido a morte da profissão 

contábil, porque nos acostumamos simplesmente a cumprir o que é determinado, sem grandes 

análises e julgamentos”. 

Desta forma, pode-se afirmar, que a adoção das normas internacionais de contabilidade 

trouxe consigo a exigência de profissionais com maior criticidade e discernimento, objetivando 

a produção de informações contábeis de maior qualidade e utilidade. Ressalta-se, que essa 

tendência de necessidade de julgamentos e análises mais robustas é uma constante, visto que as 

normas internacionais IFRS 9 – Instrumentos financeiros, IFRS 15 – Receita de contratos com 

clientes e IFRS 16 – Operações de arrendamento mercantil, normas que entraram em vigor em 

2018 (IFRS 9 e IFRS 15) e entrarão em 2019 (IFRS 16), possuem como característica intrínseca 

o julgamento profissional e a essência sobre a forma. 

Adicionalmente, tendo em vista o tema abordado na presente pesquisa, referente ao 

reconhecimento de receitas, faz-se necessário uma contextualização da evolução das definições 

de receitas e ganhos ao longo do tempo, bem como das premissas consideradas para seu 

reconhecimento. 
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2.2 EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS DE RECEITAS AO LONGO DO TEMPO 

 

Grandes foram as evoluções da ciência contábil ao longo dos anos desde o seu 

surgimento, conforme já evidenciado nas subseções anteriores desta pesquisa. Assim como a 

contabilidade sofreu transformações, os conceitos e definições de receitas e ganhos também 

foram modificados ao longo dos anos. 

Alinhado a isso, já em 1957, destacava Vincenzo Masi (1957, p. 244) apud Sá e Sá 

(1994, p. 414) que receita era “[...] a entrada quase sempre monetária correspondente à venda 

de uma mercadoria, de um produto ou de um serviço econômico ou financeiro; [...]”. Percebe-

se, com base no pensamento do autor, uma ênfase no recebimento financeiro, como 

característica da receita, ou seja, no regime de caixa2. 

Na visão de Iudícibus e Marion (2000, p. 173), a receita poderia ser operacional e não 

operacional. Segundo os autores: 

[...] uma receita é a resultante, direta (no caso de ser operacional como Vendas) ou 
indireta (no caso de receitas não operacionais, como Juros – derivantes de manutenção 
de ativos), da atividade da empresa de gerar produtos ou serviços que tenham utilidade 
para o mercado. 

Além da definição citada anteriormente, Iudícibus e Marion (2000, p. 174) mencionam 

que “[...] a definição geral de Receita engloba a receita propriamente dita e os ganhos”. Os 

referidos autores, caracterizam ganhos como: 

[...] itens não recorrentes (repetitivos) que têm o mesmo efeito líquido no patrimônio, 
mas que podem ou não surgir na atividade normal de uma empresa, ao passo que a 
receita sempre surge de atividades normais. [...] Os ganhos incluem os que surgem de 
vendas e baixas de ativos não circulantes (imobilizados, por exemplo). A definição 
geral de Receita também inclui os ganhos financeiramente ainda não realizados; por 
exemplo, os derivantes da reavaliação de títulos negociáveis (ações avaliadas ao preço 
de mercado) e os resultantes de acréscimos no valor de ativos de longo prazo ou 
permanentes (equivalência patrimonial). 

Já Ribeiro (2002, p. 240) diz que as receitas, além de serem provenientes de vendas de 

bens ou serviços, são “[...] aumentos do Ativo ou diminuições do Passivo sem que, em 

contrapartida, haja diminuição de valores patrimoniais ou aumentos do Passivo”. 

Partindo para definições mais recentes sobre a receita, já com efeitos oriundos da 

convergência às normas internacionais, o CPC 00 (R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração 

e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, (2011, p. 27) aprovado pela resolução CFC nº 

1.374/11, em seu item 4.25, define receitas como: 

                                                 
2 Entende-se por regime de caixa, o regime contábil pelo qual “[...] os ingressos são atribuídos ao exercício em 
que são recebidos e os custos ao exercício em que são pagos”, diferentemente do regime de competência, que na 
visão de Iudícibus (2010, p. 74, grifo do autor) considera as receitas e despesas “[...] em função do seu fato gerador 
e não em função do recebimento da Receita ou pagamento da Despesa, em dinheiro”. 
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[...] aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da 
entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam 
em aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com a 
contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. 

Ainda, a resolução do CFC nº 1.374/11 (2011) em seu item 4.29, destaca que a definição 

de receita engloba tanto receitas diretamente quanto ganhos. De acordo com a referida resolução 

(2011, p. 27) “ a receita surge no curso das atividades usuais da entidade [...]”, já os ganhos são 

demais itens que não se enquadram na definição de receita, podendo ou não serem provenientes 

do curso normal dos negócios da empresa.  

Após as definições de diferentes autorias expostas, verifica-se que as mesmas definem 

a receita de formas semelhantes, visto que caracterizam a receita pelo seu efeito no patrimônio 

ou ativo líquido. Iudicibus (2000, p. 151, grifo do autor) afirma que sobre a natureza e 

definições de receita: 

É difícil uma apreciação deste assunto, pois as definições de receita têm-se fixado, via 
de regra, mais nos aspectos de quando reconhecer a receita e em que montante do que 
na caracterização de sua natureza. 

Baseado no exposto, uma definição simplória da receita é dada pela Equipe de 

Professores da USP (1979, p. 73), conceituando receitas e ganhos da seguinte forma: 

Entende-se por receita a entrada de elementos para o ativo, sob forma de dinheiro ou 
direitos a receber, correspondentes, normalmente, à venda de mercadorias, de 
produtos ou à prestação de serviços. Uma receita também pode derivar de juros sobre 
depósitos bancários ou títulos e de outros ganhos eventuais. 

Conforme Sprouse e Moonitz (1962, p. 46) apud Iudícibus (2000, p. 152), a “receita de 

uma empresa durante um período de tempo representa uma mensuração do valor de troca dos 

produtos (bens ou serviços) de uma empresa durante aquele período”. Para Iudícibus (2000), 

esta definição é uma das melhores, pois caracteriza a receita em sua essência, possibilitando 

várias formas para seu reconhecimento, evidenciado o fato que deverá ser atribuído um valor 

pelo mercado, referente o dispêndio da empresa para produção do produto ou serviço. Nas 

palavras de Iudícibus (2000, p.152), “[...] uma empresa pode ter manipulado fatores, incorrido 

em custos, mas, se o mercado não conferir um valor de troca a esse esforço, não existirá receita 

para ela”. Em outras palavras, é necessário um mercado ativo para comercializar o 

produto/serviço disponibilizado pela empresa, pois sem demanda, não haverá a receita. 

Após análise de diversas definições de receita, Iudícibus (2000, p. 153) finalmente 

elabora a seguinte definição de receita: 

Receita é a expressão monetária, validada pelo mercado, do agregado de bens e 
serviços da entidade, em sentido amplo (em determinado período de tempo), e que 
provoca acréscimo concomitante no ativo e no patrimônio líquido, considerado 
separadamente da diminuição do ativo (ou do acréscimo do passivo) e do patrimônio 
líquido provocados pelo esforço em produzir tal receita. 
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Isto caracteriza as dimensões básicas da receita, relacionando-a à produção de bens e 

serviços de forma ampla, bem como evidenciando a necessidade de demanda e de um mercado. 

Além disso, deixa claro que a receita é relacionada a um período de tempo. 

Sabe-se, que a receita, conforme mencionado por Hendriksen e Van Breda (1999, p. 

224) “[...] é um aumento de lucro”. Além disso, a receita, pode-se dizer que é um dos principais 

itens da demonstração de resultados das empresas que é utilizada para análises de desempenho, 

por meio de indicadores. Sendo assim, empresas que terão maiores modificações em sua forma 

de reconhecer a receita com a vigência da nova norma, terão seus indicadores de desempenho 

afetados em função do momento de reconhecimento da receita.  

Desta forma, na subseção seguinte, são mencionados os principais indicadores de 

desempenho das organizações, principalmente aqueles que possuem como base principal a 

receita. 

 

2.3 INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS 

 

Os usuários da informação das demonstrações financeiras cada vez mais necessitam de 

informações que proporcionem transparência e confiabilidade da situação financeira e do 

desempenho operacional das organizações. Uma prática muito utilizada por analistas de 

mercado são cálculos e análises por meio de indicadores. 

Conforme KPMG (2014) com a vigência do IFRS 15, poderá ocorrer um aceleramento 

ou um diferimento no reconhecimento da receita, e isso irá afetar as principais métricas e 

indicadores financeiros das empresas, podendo impactar em cláusulas contratuais de 

“covenants3”, por exemplo. 

Devido a isso, faz-se necessário um entendimento sobre os principais indicadores 

utilizados nas análises de analistas de mercado, principalmente daqueles cuja base informativa 

é a linha de receitas na Demonstração de Resultados (DRE), além compreender a importância 

da análise realizada por meio de indicadores. 

Nas subseções seguintes, serão descritas algumas visões sobre análises utilizando 

indicadores e sua importância na avaliação de empresas, bem como aqueles, que poderão 

possuir reflexos com a alteração da nova norma sobre reconhecimento de receitas. 

                                                 
3 Covenants são cláusulas, afirmativas e negativas, que representam compromissos ou promessas, aplicáveis a 
qualquer contrato de dívida formal, sendo que estas protegem os interesses do credor e estabelecem critérios que 
deverão ser cumpridos pelas entidades, no qual o descumprimento destas cláusulas poderá acarretar no vencimento 
antecipado da dívida (empréstimo, financiamento), contratado. (NETO; MARTINS, 2011). 
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2.3.1 A importância da análise de demonstrações financeiras por meio de indicadores 

 

Inicialmente, a informação produzida pela contabilidade destinava-se exclusivamente 

ao proprietário do negócio, sendo que o objetivo deste era medir e verificar as variações que 

ocorriam em sua riqueza. De acordo com Martins, Miranda e Diniz (2014, p. 2), devido a essa 

necessidade de análise das variações da riqueza, pode-se afirmar que “[...] a contabilidade 

nasceu por uma necessidade gerencial”. 

Porém com o tempo, a informação contábil passou a ser objeto de análise de outros 

usuários, e não somente do proprietário da empresa. Segundo Martins, Miranda e Diniz (2014) 

desde 1673, quando institui-se o Código Comercial na França, a informação contábil passou a 

ser de interesse de banqueiros, bem como investidores. Ainda, os autores mencionam que com 

o começo da tributação dos lucros contábeis, o fisco também passou a se interessar pelas 

informações produzidas pela contabilidade. Sendo assim, atualmente com a abundância de 

mercados e a facilidade de acesso as informações, são diversos os stakeholders que demandam 

interesse pelas informações produzidas pelas entidades, dentre eles: acionistas, concorrentes, 

empregados, instituições financeiras, governo, fornecedores, clientes, dentre outros. Na 

sequência, apresenta-se a Figura 1 – que exemplifica os usuários das informações contidas nas 

demonstrações contábeis. 

 

Figura 1- Usuários da informação contábil 

 
FONTE: Adaptado de Martins, Miranda e Diniz (2014, p, 4). 
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A Figura 1 exposta anteriormente, exemplifica exatamente o descrito inicialmente. Com 

base nas informações produzidas pela contabilidade, todos estes usuários produzem análises 

que possam auxiliá-los em suas tomadas de decisão. 

Segundo Woefel (1994, p. 61) apud Silva (2014, p. 95 – tradução livre do autor), no que 

diz respeito aos indicadores o autor afirma que: 

Indicadores geralmente não são significativos por si mesmos, mas assumem 
significado quando são comparados com: (1) indicadores de períodos anteriores da 
mesma empresa, (2) indicadores padrão pré-determinados, (3) indicadores do mesmo 
segmento de atividade, ou (4) indicadores de outras empresas do mesmo segmento. 
Quando usado desta maneira os indicadores podem servir como “benchmarks” com o 
qual a empresa poderá autoavaliar-se. Indicadores não são um fim em si mesmo, mas 
ajudam a dar respostas a questões especificas e oferecem “insights” sobre as operações 
da empresa. 

 O autor supracitado menciona a palavra “benchmark”, quando menciona que os 

indicadores auferem maior significado quando forem utilizados para produzir análises em mais 

de um período comparativo, bem como para realizar comparação entre empresas do mesmo 

segmento. O termo Benchmarking, conforme define Pagliuso (2005, p. 8) caracteriza-se como: 

[...] método para comparar o desempenho de algum processo, prática de gestão ou 
produto da organização com o de um processo, prática ou produto similar que esteja 
sendo executado de maneira mais eficaz ou eficiente, na própria ou em outra 
organização, visando entender as razões do desempenho superior, adaptar a realidade 
da organização e implementar melhorias significativas. 

Pode-se afirmar, com base na definição dada pelo autor, que a análise de indicadores se 

associa ao conceito de benchmarking pois produz um padrão, uma premissa para análise, que 

permite comparar as oscilações ocorridas ao longo do tempo nas organizações, bem como 

originar análises com outras empresas do mesmo segmento. Pode-se complementar essa 

conclusão, com a visão de Fisher (2003, p. 7) onde o autor destaca que “o propósito do 

benchmarking é estabelecer pontos de mensuração a partir dos quais você possa implementar 

mudanças no modo de operar, a fim de otimizar a performance de sua empresa”. 

A partir de 1º de janeiro de 2018, as normas brasileiras de contabilidade que se referem 

a critérios de reconhecimento de receitas foram revogadas, passando a vigorar a IFRS 15, norma 

internacional que no Brasil possui sua correlação realizada pela NBC TG 47, norma embasada 

no CPC 47 – Receita de Contratos com Clientes. Em consequência dessa mudança, análises de 

indicadores poderão ser prejudicadas, principalmente aqueles que envolvem a receita, e 

indiretamente o lucro das empresas que serão as linhas da DRE mais afetadas pela alteração 

normativa. Essa afirmação é corroborada pelo destaque realizado por Silva (2014, p. 100) onde 

o autor menciona que relacionado a adoção das IFRSs: 
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A adoção dos novos critérios contábeis em sua maioria não afetará o caixa das 
companhias, todavia o efeito será sentido no lucro contábil, que é utilizado como base 
para o cálculo dos dividendos a distribuir, e na análise do desempenho operacional 
(rentabilidade). 

Existe uma abundância de formas para realizar análises nas informações divulgadas nas 

demonstrações financeiras, de forma a avaliar a situação da organização e seu desempenho. Na 

subseção seguinte, serão descritas algumas destas formas, bem como os principais indicadores, 

com foco naqueles que envolvem a receita e o lucro das organizações. 

 

2.3.2 Formas de análise das demonstrações financeiras e principais indicadores 

embasados na receita e no lucro 

 

Na maioria das vezes, no momento da realização da análise das demonstrações 

financeiras, o analista não possui acesso a todas as informações, limitando-se, muitas vezes, as 

informações divulgadas pelas empresas em seu conjunto de demonstrações financeiras. Então, 

conforme Martins, Miranda e Diniz (2014), é necessário que a pessoa responsável pela análise 

possua um conhecimento mínimo do negócio, das práticas e normas contábeis aplicadas ao 

segmento, possibilitando assim a produção de uma análise de qualidade. 

Martins, Miranda e Diniz (2014) propõem que as informações sejam observadas, 

examinadas e interpretadas, antes de qualquer cálculo. Ressalta-se que deve-se garantir que as 

informações utilizadas sejam confiáveis, e segundo os autores, o primeiro passo para isso é 

avaliar o relatório dos auditores independentes. 

Segundo Gopal (2009) apud Martins, Miranda e Diniz (2014), existem tipos de análise 

financeira, que se dividem em local de análise e método da análise. Segundo os autores, o local 

de análise, corresponde ao local onde é realizada a análise, que pode ser externa ou interna. A 

fim de exemplificar, a análise externa, é aquela realizada por indivíduos externos a empresa, 

que não possuem acesso as informações internas, como por exemplo, investidores, credores, 

clientes, dentre outros. Já a interna é o contrário, são análises efetuadas por funcionários da 

empresa, com acesso as informações internas produzidas.  

Embasado na menção dos autores supracitados, nesta pesquisa o tipo de análise é 

externa, visto que serão utilizadas informações divulgadas pelas empresas que serão analisadas, 

sem acesso as informações internas. Além disso, Gopal (2009) apud Martins, Miranda e Diniz 

(2014) menciona dois métodos amplamente conhecidos para análise: a horizontal e a vertical. 

A análise horizontal caracteriza-se, segundo Silva (2014) por uma análise de tendência, 

demonstrando a evolução de uma conta ou grupo ao longo de um período. Na visão de Silva 
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(2014, p. 112) esse método de análise é importante “[...] pois permite descobrir e avaliar a 

estrutura e composição de itens das demonstrações e sua evolução no tempo, [...] servindo para 

a construção de uma série histórica, [...] fundamental para ajudar no estudo de tendências e na 

construção de cenários”. 

Já a análise vertical, conforme destaca Martins, Miranda e Diniz (2014) é útil para 

entender a relevância de uma conta dentro de um determinado grupo de contas. Silva (2014) 

destaca que essa análise é utiliza na DRE, por exemplo, possibilitando a análise de cada 

componente com relação a receita líquida, por exemplo. Afirmam os autores Martins, Miranda 

e Diniz (2014, p. 90), que este método é “[...] útil para comparar várias empresas pertencentes 

ao mesmo setor ou várias unidades pertencentes a mesma empresa”. 

Além destes métodos comuns de análise, existem análises realizadas por meio de índices 

e quocientes. Segundo Silva (2014, p. 112) além das análises vertical e horizontal é “[...] 

necessária a apuração de quocientes ou índices que forneçam uma ampla visão da situação 

econômica, financeira e patrimonial da empresa”. Além disso, o autor supracitado ainda destaca 

que deve ser construído um histórico de índices, obtidos por meio da relação entre contas ou 

grupos de contas dispostos nas demonstrações financeiras. 

Martins, Miranda e Diniz (2014, p. 91) afirmam que para efetuar uma boa análise, “[...] 

não é necessária grande quantidade de índices. A quantidade não é o que vai definir a qualidade 

da análise”. Os referidos autores destacam que os índices contábeis podem ser expressos de 

várias formas, dentre elas: 

a) Razão pura, ou seja, uma proporção de ativo circulante para o passivo circulante 
é de 2:1. 

b) Multiplicador, como quando se diz que os ativos circulantes são 2 vezes os 
passivos circulantes. 

c) Percentagem, quando dizemos que os ativos circulantes são 200% do valor do 
passivo circulante. 

Neste viés, Silva (2014) destaca que a análise por meio de índices é segregada em dois 

grupos: Indicadores de Atividade/Rotatividade e Indicadores Financeiros. No Quadro 1, são 

descritos os indicadores considerados como principais para fins desta pesquisa, e na sequência 

discorre-se sobre cada um deles. 
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Quadro 1 - Principais indicadores financeiros relacionados a rentabilidade 

Indicadores financeiros 

Rentabilidade 

Giro do Ativo 

Margem líquida 

Rentabilidade ou Retorno do Ativo (ROI/ROA) 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido (ROE) 

EBITDA 
FONTE: Adaptado de Silva (2014) e Martins, Miranda e Diniz (2014). 

 

No quadro 1, exposto anteriormente, estão elencados os principais indicadores 

financeiros, relacionados a rentabilidade dos negócios. Praticamente todos estes indicadores 

são baseados no lucro ou na receita, bem como em ambos e devido a isso, qualquer oscilação 

no resultado, causa reflexos nestes indicadores. Os indicadores de rentabilidade são regidos 

pela ótica econômica do negócio, visto que segundo Martins, Miranda e Diniz (2014, p. 189) 

“[...] rentabilidade é a alma do negócio. Sem rentabilidade a continuidade da empresa estará 

comprometida”. Em vista disso, é indispensável analisar os retornos que estão sendo gerados 

pela operação da empresa, bem como sua capacidade financeira. 

Com o objetivo de simplificar a explicação e fórmula de cálculo de cada indicador, serão 

divididos em subseções, sendo que em cada uma será descrito um indicador específico. 

 

2.3.2.1 Giro do Ativo 

 

De acordo com Silva (2014) o Giro do Ativo relaciona o total de vendas realizadas no 

período com os investimentos efetuados pela empresa, buscando segundo Silva (2014, p. 152, 

grifo do autor) expressar “[...] o nível de eficiência com que são utilizados os recursos aplicados, 

ou seja a PRODUTIVIDADE dos investimentos totais (ativo total) ”. 

A fórmula utilizada para obtenção deste indicador, conforme Silva (2014) é a Receita 

Líquida dividida pelo Ativo Total ou Ativo Médio. O autor esclarece que deve-se utilizar o 

Ativo Médio caso os valores de um ano para o outro tenham sofrido variação significativa. 

Martins, Miranda e Diniz (2014, p. 196) destacam que “quanto mais a empresa conseguir girar 

o seu ativo, melhores serão os resultados”. Com isso, entende-se que quando maior for o 

resultado da fórmula descrita, melhor. 
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2.3.2.2 Margem Líquida 

 

Este indicador também e conhecido como Retorno sobre as Vendas, conforme menciona 

Silva (2014). Seu resultado origina a lucratividade gerada com relação as vendas, visto que 

consiste na comparação do Lucro Líquido com a Receita Líquida. 

Conforme destacado por Silva (2014) não existe um índice ideal. Na análise deste índice 

deve-se analisar o histórico da empresa, bem como a média do segmento no qual a entidade se 

enquadra. Silva (2014, p. 153) destaca que “muitos fatores podem influenciar a rentabilidade 

sobre as vendas, dentre os quais destacamos o ramo de atividade, a rotação dos estoques, 

mercados, custos de produção, produtividade, dentre outros”. Percebe-se, com as exposições 

do autor, que este é um indicador sensível as oscilações decorrentes propriamente da atividade 

da empresa. 

Relativo a sua fórmula de cálculo, a margem líquida é um índice facilmente obtido. Seu 

cálculo concentra-se na divisão do Lucro Líquido exposto no DRE, pela receita líquida. Cabe 

ressaltar, que por se tratar de um índice, o resultado da divisão deve ser multiplicado por cem, 

visto que sua análise é em formato de percentual. 

 

2.3.2.3 Rentabilidade ou Retorno do Ativo (ROI/ROA) 

 

O indicador em questão, conforme menciona Silva (2014, p. 153) é também conhecido 

como “[...] Retorno sobre o Ativo Total (ROA – Return on Total Assets) [...]” ou segundo 

Martins, Miranda e Diniz (2014, p. 190) pela “[...] nomenclatura ‘retorno sobre o investimento’ 

ou ‘return on investment’ (ROI) ”. Na visão de Martins, Miranda e Diniz (2014) esta última 

definição retrata melhor a natureza do indicador, visto que nem sempre será o ativo total da 

empresa, o numerador do cálculo. 

Afirmam os autores Martins, Miranda e Diniz (2014, p. 190), que “esse é um dos 

indicadores mais utilizados na prática, por isso a importância de sua análise. Ele evidencia o 

quanto a empresa obteve de resultados em relação aos investimentos nela realizados”. Esses 

investimentos aos quais os autores se referem são aqueles necessários a operação da empresa, 

como instalações, máquinas, dentre outros. 

Com relação a forma de cálculo, alicerçado no que destacam Martins, Miranda e Diniz 

(2014) é utilizado o Lucro Operacional Líquido (ajustado), sendo este dividido pelo 

Investimento. Seu resultado é um percentual e por isso o resultado da divisão deve ser 

multiplicado por cem. O Lucro Operacional utilizado no cálculo, é aquele antes dos reflexos 
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das despesas financeiras, ou seja, não importando a forma como é financiado, seja com recursos 

advindos dos próprios sócios ou de terceiros.  

 

2.3.2.4 Rentabilidade do Patrimônio Líquido (ROE) 

 

O objetivo deste indicador é apresentar o percentual de retorno que está sendo auferido 

pelos acionistas com relação ao valor investido na empresa. Silva (2014) destaca que este índice 

também é conhecido pela sigla ROE, que significa Return on Equity. Na visão dos autores 

Martins, Diniz e Miranda (2012, p. 227-228) o ROE é considerado o mais importante dos 

índices. É assim considerado: 

Porque demonstra a capacidade da empresa em remunerar o capital que foi investido 
pelos sócios! Só isso. Quem remunera bem esse capital, quem cumpriu seu grande 
dever para com os que a criaram e nela [na empresa] investiram. Nesse caso não há 
dúvida, o relevante é mesmo o Lucro Líquido, líquido de todos os encargos relativos 
a capitais de terceiros. É o que sobra para os sócios. 

 Assim, para medir o que efetivamente rendeu para os sócios, a fórmula descrita por 

Silva (2014) é relativamente simples. Obtêm-se o Lucro Líquido com base na DRE e divide-se 

pelo Patrimônio Líquido Médio ou Total. Como a apresentação deste índice é em formato de 

percentual, é indispensável que seja realizada a multiplicação do resultado da divisão por cem. 

Sendo o objetivo medir o retorno para os sócios, dos valores por ele investidos na empresa, 

quanto maior for o percentual obtido, melhor. 

 

2.3.2.5 EBITDA 

 

Este indicador, apesar de não ser obrigatória sua divulgação, seguidamente vem sendo 

divulgado pelas empresas de capital aberto registradas na CVM. Devido a globalização de 

mercados, tornou-se necessários objetos de análises comuns a diversos países. Segundo 

Martins, Miranda e Diniz (2014, p. 204, grifo dos autores) “é esse o caso da medida financeira 

conhecida por EBITDA, cujo nome é a sigla composta das pelas iniciais dos termos Earnings 

Before Interest, Taxes, Depreciation/Depletion and Amortization”. No Brasil, conforme 

menciona Silva (2014) é comumente denominado de LAJIDA, que refere-se a Lucro antes dos 

Impostos, impostos sobre os lucros, depreciações/exaustões e amortizações. Além do EBITDA, 

Silva (2014), destaca que existe o EBIT (Earnings Before Interest, Taxes), no Brasil 

representado pela sigla LAJIR, referindo-se ao Lucros antes dos juros e impostos sobre o lucro. 

Devido ao fato de que nesse indicador desconsidera-se as despesas que não impactam 

caixa, além de não considerar as despesas financeiras atreladas aos financiamentos, bem como 



33 
 

desconsiderar os tributos sobre o lucro, segundo Silva (2014, p. 77) “[...] o EBITDA tem sido 

considerado um dos melhores indicadores de geração de caixa operacional”.  

Relacionado a este indicador, a CVM, por meio da Instrução nº 527/2012, estabelece 

algumas regras para a divulgação dessa informação, visto que a mesma é considerada base para 

tomada de decisão dos usuários. O principal requerimento da Instrução CVM nº 527/2012, 

conforme destacado em seu artigo 2º é que o cálculo tanto do EBITDA quanto do EBIT, devem 

ser realizados com base nas informações apresentadas na demonstração financeira divulgada 

pela entidade. 

Silva (2014) apresenta um quadro com a conciliação do LAJIDA/LAJIR conforme a 

Instrução CVM nº 527/2012. No quadro 2, apresentado abaixo demonstramos essa conciliação: 

 

Quadro 2 - Conciliação do LAJIDA/LAJIR conforme IN CVM nº 527/2012 

LAJIDA (EBITDA) LAJIR (EBIT) 

Resultado Líquido do período Resultado Líquido do período 

(+) Tributos sobre o lucro (+) Tributos sobre o lucro 

(+/-) Despesas financeiras líquidas das receitas 
financeiras 

(+/-) Despesas financeiras líquidas das receitas 
financeiras 

(+) 
Depreciações, amortizações e exaustões 

= LAJIR (EBIT) 

= LAJIDA (EBITDA) 
FONTE: Adaptado de Silva (2014, p. 78). 

 

 No Quadro 2, exposto anteriormente, evidencia-se a forma de cálculo para se obter o 

EBTIDA e o EBIT, conforme dispõe a CVM. Este indicador é utilizado com abundância por 

instituições financeiras em seus contratos de empréstimos e financiamentos, no formato de 

cláusulas restritivas, onde é imposto que atinja-se um certo valor para que não ocorra 

vencimento antecipado na dívida. 

 Desta forma, devido ao fato de que algumas empresas terão reflexos significativos em 

sua forma de reconhecer a receita, é esperado que os indicadores financeiros, principalmente o 

EBITDA, venha a sofrer esses reflexos, podendo ocasionar descumprimento de cláusulas 

restritivas, bem como dificultar inicialmente análise dos demais indicadores de maneira 

comparativa. 

Antes de dar início aos novos critérios trazidos pela IFRS 15, é necessário compreender 

as normas aplicadas até 31 de dezembro de 2017. Sendo assim, na subseção seguinte, serão 

descritos resumidamente os pronunciamentos contábeis que antecederam a NBC TG  47 – 
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Receita de contratos com clientes e, que a partir de 1º de janeiro de 2018 foram revogados pela 

vigência da nova norma. 

 

2.4 PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS REVOGADOS SOBRE RECEITAS E SUAS 

FORMAS DE RECONHECIMENTO 

 

No que tange a receita, até 31 de dezembro de 2017 existia em vigência no Brasil o CPC 

30 – Receitas, correlacionado a norma internacional IAS 18, e o CPC 17 – Contratos de 

Construção, correlacionado a IAS 11. Os referidos pronunciamentos, conforme CFC (2017), 

foram aprovados pelas resoluções 1.412/12 e 1.411/12, respectivamente, sendo que suas 

referências como normas brasileiras de contabilidade eram NBC TG 30 e NBC TG 17, 

respectivamente. 

Ambas as normas citadas, a partir de 01 de janeiro de 2018, foram revogadas pela nova 

norma internacional que versa sobre receitas, seu reconhecimento, mensuração e divulgação. 

No Brasil, a nova norma já possui referência, sendo denominada NBC TG 47, norma que aprova 

o CPC 47, correlacionado a norma internacional. 

Além das normas mencionadas que serão substituídas pela nova norma, o CPC 47 

(2016), também revogou, conforme descrito no item C10, do Apêndice C, do referido 

pronunciamento, a Interpretação A, referente a Programa de Fidelidade com o Cliente, anexa 

ao CPC 30, bem como o ICPC 02 – Contrato de Construção do Setor Imobiliário, ICPC 11 – 

Recebimento em Transferência de Ativos dos Clientes, além da Intepretação B, também anexa 

ao CPC 30, que versa sobre Transação de Permuta Envolvendo Serviços de Publicidade. 

Portanto, todos os pronunciamentos citados e as interpretações mencionadas, bem como 

as normas contábeis por eles representadas foram revogados a partir de 1º de janeiro de 2018, 

e substituídos por uma norma única, a NBC TG 47 (CPC 47) – Receita de contratos com 

clientes, norma brasileira de contabilidade, que possui correlação a norma internacional IFRS 

15. 

Anteriormente a nova norma, percebe-se que haviam normas distintas para tipos de 

receitas distintos, visto que havia uma norma especifica para receita de produtos e uma 

especifica para receitas oriundas de contratos de construção – NBC TG 30 e NBC TG 17 - 

respectivamente. Sendo assim, buscando uma uniformização nos critérios para reconhecer a 

receita, tanto no Brasil, como no mundo, o IASB em conjunto com o FASB, em 2014, emitiu a 

IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers. 
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2.5 A NECESSIDADE DE UMA NORMA ÚNICA PARA A RECEITA: ESCOPO, 

VIGÊNCIA E NORMAS QUE SERÃO REVOGADAS 

 

É de conhecimento dos profissionais da área contábil, que a convergência das normas 

brasileiras às normas internacionais de contabilidade trouxe consigo alterações significativas 

nas práticas contábeis até então praticadas no Brasil. Além disso, a convergência originou 

muitos questionamentos, visto que a nova roupagem das normas de contabilidade tornou-se 

mais baseada em julgamentos e princípios chaves, do que em regras. 

Especificamente sobre a receita, no ambiente brasileiro, conforme mencionado por 

Campos (2017, p. 17) tínhamos até 31 de dezembro de 2017, várias normas internacionais, cuja 

correlação é realizada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, por meio de seus 

pronunciamentos, orientações e interpretações, sendo que abordavam: 

[...] questões relacionadas à identificação, reconhecimento, mensuração e divulgação 
de receitas de vendas, tais como: IAS 11 – Contratos de Construção, IAS 18 – 
Receitas, IFRIC 13 – Programa de Fidelidade; IFRIC 15 – Contratos de Construção 
do Setor Imobiliário, IFRIC 18 – Recebimento em Transferência de Ativos de Clientes 
e a SIC-31-Receita- Transações de Permuta envolvendo Serviços de Publicidade. 

Assim, mesmo com a abundância de normas e interpretações relacionadas ao 

reconhecimento da receita, os profissionais contábeis encontravam dificuldades na 

contabilização das transações que envolvem múltiplos elementos, visto que conforme afirma 

Campos (2017), existiam diversas limitações nas orientações vigentes. Devido ao exposto, 

segundo Mota et al. (2012) em 2010 o IASB e o FASB, em conjunto, publicaram o Exposure 

Draft ED/2010/6, sendo que este documento era focado na discussão do tratamento das receitas 

de contratos com clientes. De acordo com Mota et al. (2012) essa publicação foi originada da 

necessidade de harmonizar os critérios aplicados ao reconhecimento de receitas, de forma a 

disponibilizar melhores informações aos usuários.  

Em 28 de maio de 2014, segundo KPMG (2014b) o IASB e o FASB finalmente emitiram 

a IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers, norma única relativa ao reconhecimento 

de receitas, que conforme Ernst & Young (2014) substitui praticamente todas as normas para 

reconhecimento de receita segundo IFRS e US GAAP (United States Generally Accepted 

Accounting Principles). 

 É interessante destacar a colocação realizada por Mott e Sanches (2017, p. 3) na qual as 

autoras observam que: 

[...] a aplicação da IFRS 15 exige das empresas, dos auditores e dos investidores uma 
melhor interpretação do evento que envolve a geração da receita para definir o 
momento mais adequado do seu reconhecimento. Em outras palavras, a prática tem 
exigido raciocínio interpretativo e crítico para a aplicação adequada das normas 
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internacionais de contabilidade, como a IFRS 15. É sem dúvida, uma mudança de 
paradigma [...]. 

Isso, evidencia a subjetividade trazida pela nova norma, modificando um ambiente de 

paradigma contábil onde buscava-se objetividade constante. É indispensável destacar, que a 

consideração da essência das transações sobre a sua forma, está intimamente ligada a IFRS 15, 

exigindo que os envolvidos no reconhecimento de receitas, possuam conhecimento da transação 

e censo crítico, para exercer o julgamento adequado. 

No Brasil, a IFRS 15 foi traduzida pelo Pronunciamento Contábil CPC 47 – Receita de 

Contratos com Clientes, regulamentado como norma por meio da NBC TG 47. Assim, a partir 

de 1º de janeiro de 2018 todas as empresas deverão adotar as premissas trazidas pela nova 

norma no reconhecimento de suas receitas. Nas subseções seguintes, discorrer-se-á a respeito 

da norma, com relação a sua vigência, abordagens de transição e escopo. 

 

2.5.1  Vigência e abordagens de transição 

 

 A nova norma inicialmente entraria em vigor em 1º de janeiro de 2017, conforme 

destaca Ernst & Young (2014). Porém, o prazo para início da vigência foi modificado, passando 

a ser a partir de 1º de janeiro de 2018. Ainda, de acordo com a KPMG (2016, p. 32) “a adoção 

antecipada é permitida para fins de IFRS”, porém não espera-se que no Brasil, seja realizada 

uma adoção antecipada, visto que as empresas divulgam suas demonstrações financeiras de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). 

 Para a adoção da nova norma, é previsto pelo CPC 47 (2016) em seu Apêndice C, que 

existem duas abordagens que podem ser escolhidas pelas entidades: de forma retrospectiva, a 

cada período anterior, estando sujeito aos expedientes práticos previstos; ou de maneira 

retrospectiva, com o efeito cumulativo da aplicação inicial da nova norma, reconhecido na data 

da aplicação inicial. 

 A KPMG (2016, p. 32) descreve a abordagem retrospectiva, destacando que a entidade 

pode adotar uma abordagem retrospectiva completa, ou poderá utilizar qualquer um dos 

expedientes práticos consolidados a seguir: 

- uma entidade não precisa reapresentar contratos concluídos que começam e 
terminam dentro do mesmo período anual de relatório, ou que sejam concluídos no 
início do primeiro período apresentado; 
- para os contratos com contraprestação variável que sejam concluídos na ou antes da 
data de aplicação inicial, uma entidade pode usar o preço da transação na data de 
conclusão em vez de estimar o valor da contraprestação variável; e  
- para os contratos que foram modificados antes do início do período mais antigo 
apresentado, uma entidade pode refletir o efeito agregado de todas as modificações 
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que ocorreram no contrato quando identificar as obrigações de desempenho separadas 
e determinar e alocar o preço da transação a essas obrigações de desempenho; e 
- para os períodos apresentados antes da data de aplicação inicial, uma entidade pode 
optar por não divulgar o valor do preço da transação alocado às obrigações de 
desempenho remanescentes ou uma explicação de quando essa receita será 
reconhecida.  

 Cabe ressaltar, que caso a empresa opte por qualquer um dos expedientes práticos 

citados anteriormente, é necessário que a escolha seja divulgada em suas notas explicativas e 

que a escolha seja consistente para os períodos apresentados de forma que não cause distorção 

em análises comparativas (KPMG, 2016). 

 Sobre a abordagem de efeito cumulativo, a KPMG (2016) destaca que pode-se optar por 

não ajustar os períodos comparativos de maneira retrospectiva. Quando a empresa realizar essa 

opção, segundo a KPMG (2016, p. 32) a entidade “[...] pode adotar a nova norma na data de 

aplicação inicial, ajustando os lucros acumulados. Neste caso, a entidade só deveria fazer 

ajustes para contratos abertos de acordo com o GAAP anterior na data de aplicação inicial”. A 

KPMG (2016) ressalta que mesmo elegendo essa abordagem, a empresa pode também adotar o 

expediente prático supracitado que trata de modificações contratuais, tanto no início do período 

mais antigo apresentado como na data da adoção. Neste caso, de uma abordagem de efeito 

cumulativo, o item C8, do CPC 47 (2016), prevê que a entidade deve fornecer divulgações 

adicionais quando o CPC 47 for aplicado retrospectivamente. Essas divulgações consistem nos 

seguintes itens, de acordo com o item C8, do CPC 47 (2016, p. 47): 

(a) o valor pelo qual cada rubrica da demonstração contábil é afetada no período 
das demonstrações contábeis corrente da aplicação deste pronunciamento em 
comparação com o CPC 17, com o CPC 30 e com as respectivas 
interpretações técnicas que estavam vigentes antes da alteração; e 

(b) uma explicação dos motivos para alteração significativas identificadas em 
C8(a). 

 A fim de ilustrar de maneira mais clara as abordagens de transição e os momentos dos 

seus efeitos nas demonstrações financeiras das entidades, a KPMG (2016) apresenta uma figura 

que demonstra opções para uma empresa que adotar o IFRS 15 nas demonstrações financeiras 

de 31 de dezembro de 2018, e que possua um ano de base comparativa. A Figura 2, representa 

a ilustração citada: 
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Figura 2 - Efeitos das abordagens de transição 

 
Fonte: KPMG (2016, p. 33). 

 

 Na figura 2 é possível perceber exatamente os efeitos nas demonstrações financeiras 

conforme a abordagem selecionada. Percebe-se que nas três possibilidades de escolha, no ano 

de 2016 os requerimentos permaneceriam aqueles atualmente praticados. Já em 2017, no caso 

de uma abordagem retrospectiva completa, sem a utilização dos expedientes práticos, o período 

comparativo de 2017 deveria seguir as orientações na nova norma. Na situação de utilização de 

expedientes práticos na abordagem retrospectiva completa, o período comparativo de 2017 

acaba por possuir requerimentos mistos, visto que existem definições e requerimentos de 

aplicação específicos para cada expediente prático, resultando em requerimentos em parte das 

normas atuais e em parte da nova norma. Porém, na abordagem de efeito cumulativo, percebe-

se que apenas o ano de 2018 deve seguir a IFRS 15, sendo que o período comparativo 

permanece com os mesmos critérios do CPC 30 (IAS 18) e CPC 17 (IAS 11). 

 Desta forma, é indispensável enfatizar a importância de adotar uma abordagem 

adequada, que esteja de acordo a realidade da empresa. Além disso, é de extrema importância 

a correta aplicação da abordagem escolhida, bem como a divulgação do método adotado para a 

transição, visto que isso, além de necessário para os usuários, é um requerimento da nova 

norma. 

 

2.5.2 Escopo da nova norma e normas que serão revogadas 
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No Brasil, era grande o número de normas, interpretações e orientações relativas ao 

reconhecimento de receitas. Porém, está abundância normativa mudou. A IFRS 15 surge como 

uma norma única sobre o reconhecimento de receitas de contratos com clientes, englobando 

todos os critérios para reconhecimento de receitas em uma só norma contábil. 

De acordo com o IASB (2014, p. 6) apud Severiano, Alencar e Garcia (2017, p. 152, 

tradução dos autores) a criação do IFRS 15 possui como objetivo do ponto de vista normativo: 

a) Remover inconsistências e fragilidades existentes nas normas anteriores; 
b) Fornecer uma estrutura mais robusta para abordar as questões sobre receita; 
c) Melhorar a comparabilidade das práticas de reconhecimento de receitas entre as 

entidades; 
d) Fornecer informações mais úteis aos usuários das demonstrações financeiras 

através de melhorias nas exigências de divulgações; e  
e) Simplificar a preparação das demonstrações financeiras, reduzindo o número de 

exigências que uma entidade deverá reportar. 

Frente a estes objetivos, a IFRS 15 revogou as normas internacionais existentes sobre o 

reconhecimento da receita, bem como suas interpretações relacionadas. Por consequência, no 

Brasil, os pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC correlacionados as normas 

internacionais, além das resoluções do CFC que os aprovaram como norma, também foram 

revogados. No Quadro 3 abaixo, relaciona-se as normas internacionais de contabilidade que 

foram substituídas, bem como os CPCs correlacionados as mesmas, além das respectivas 

resoluções do CFC. 

 

Quadro 3 - Normas e interpretações revogadas pelo IFRS 15 

 
FONTE: Adaptado da IFRS 15 (2014), CPC 47 (2016) e CFC (2017). 

 

 Conforme exposto anteriormente, todas as normas e interpretações elencadas no Quadro 

3, foram substituídas pela IFRS 15 no ambiente internacional e no Brasil pelo CPC 47, a partir 

IAS 11 Construction Contracts CPC 17 (R1) Contratos de Construção 1.411/12 NBC TG 17

IAS 18 Revenue CPC 30 Receitas 1.412/12 NBC TG 30

IFRIC 13
Customer Loyalty 
Programmes

Interpretação A
Programa de Fidelidade com o 
Cliente, anexa ao CPC 30

1.412/12 NBC TG 30

IFRIC 15
Agreements for the 
Construction of Real 
Estate

ICPC 02
Contrato de Construção do Setor 
Imobiliário

1.266/09 ITG 02

IFRIC 18
Transfers of Assets 
from Customers

ICPC 11
Recebimento em Transferência de 
Ativos dos Clientes

1.264/09 ITG 11

SIC - 31
Revenue—Barter 
Transactions Involving 
Advertising Services

Interpretação B
Receita – Transação de Permuta 
Envolvendo Serviços de 
Publicidade, anexa ao CPC 30

1.412/12 NBC TG 30

Normas internacionais Pronunciamento Técnico Correlacionado Resolução CFC
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de 1º de janeiro de 2018. Devido ao fato de que a proposta do IFRS 15 é ser uma única norma, 

conforme descrito no item 5, do CPC 47 (2016, p. 2), o referido pronunciamento, que possui 

força de norma por meio da NBC TG 47, deve ser aplicado: 

[...] a todos os contratos com clientes, exceto os seguintes: 
(a) contratos de arrendamento dentro do alcance do CPC 06 – Operações de 

Arrendamento Mercantil; 
(b) contratos de seguro dentro do alcance do CPC 11 – Contratos de Seguro; 
(c) instrumentos financeiros e outros direitos ou obrigações contratuais dentro do 

alcance do 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 

(d) permutas não monetárias entre entidades na mesma linha de negócios para 
facilitar vendas a clientes potenciais. Por exemplo, este pronunciamento não se 
aplica a contrato entre duas empresas do setor de óleo e gás que pactuem a 
permuta de petróleo para satisfazer à demanda de seus clientes em diferentes 
locais especificados, de forma tempestiva. 

Além das exceções descritas anteriormente, pode ocorrer de um contrato se enquadrar 

de maneira parcial dentro da IFRS 15. Nestas situações, deve-se avaliar em que extensão aplicar 

a IFRS 15. A Figura 3, esquematiza a forma como deverá ser tratada esta situação. 

 

Figura 3 - Contratos enquadrados parcialmente na IFRS 15 

 
FONTE: KPMG (2016, p. 7). 

 

Analisando a figura 3 exposta anteriormente, verifica-se que caso o contrato esteja 

plenamente no alcance de outras normas contábeis, deverão ser aplicadas as referidas normas. 

Caso o contrato esteja parcialmente no alcance de outra norma, e se esta possuir uma orientação 
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específica, deverá ser primeiramente aplicada a outra norma, e para o residual, ou seja, a parte 

do contrato fora do alcance da norma inicialmente aplicada, deverá ser considerado a IFRS 15. 

Se, por ventura, mesmo estando no alcance de outra norma, e esta por consequência não possuir 

uma orientação específica, deverá ser considerado os critérios da IFRS 15 integralmente para o 

contrato. 

Destaca-se, que entidades que exercem atividade de incorporação imobiliária, conforme 

Ofício-Circular publicado pela CVM (2018), deverão observar o disposto no OCPC 04 – 

Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação Imobiliária 

Brasileiras, fazendo-se os ajustes em decorrência da IFRS 15 conforme necessário. Essa decisão 

deve-se ao fato de que o processo de discussão junto ao IASB, quanto a aplicação ou não do 

método POC (Percentage of Completion) ainda não foi concluído. Sendo assim, estas entidades 

devem observar, de acordo com a CVM (2018) essa instrução no exercício de 31 de dezembro 

de 2017 e em exercícios posteriores. 

Assim, exceto pelas exceções previstas na norma e por órgãos reguladores, todas as 

demais receitas estão inclusas em uma única norma, que traz algumas modificações ao formato 

atualmente aplicado quando o assunto é reconhecimento de receitas. Desta forma, na subseção 

seguinte, será discorrido sobre as principais mudanças oriundas da IFRS 15. 

 

2.5.3 As principais mudanças trazidas pela IFRS 15 

 

Sabe-se que quando ocorre uma alteração em qualquer norma, é comum que mudanças 

relevantes ocorram em determinadas entidades, visto que a extensão do reflexo da mudança, 

depende muitas vezes do segmento da empresa, de seu preparo para as alterações, dentre outros 

fatores. 

O ambiente contábil brasileiro a partir de 1º de janeiro de 2018 teve uma grande 

mudança normativa relacionada a contabilidade, sendo que esta, relaciona-se a uma das 

informações mais importantes da demonstração de resultados das empresas: a receita. Iniciou-

se em janeiro de 2018 a vigência da IFRS 15, norma única emitida em conjunto pelo IASB e 

pelo FASB, que traz consigo mudanças nas formas de reconhecimento de receita. 

 Conforme KPMG (2016, p. 3) “as empresas que vendem produtos e serviços em um 

pacote, ou aquelas envolvidas em grandes projetos – por exemplo, nos setores de 

telecomunicação, software, engenharia, construção e imobiliário [...]” poderão ter alterações 

significativas no momento de reconhecer a receita.  
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 Dentre as mudanças trazidas pela nova norma, a exigência de divulgações, segundo a 

KPMG (2016, p. 4) tornou-se mais extensiva, requerendo divulgações qualitativas e 

quantitativas que possam auxiliar os usuários a “[...] entender a natureza, o montante, o 

momento e a incerteza em relação à receita e aos fluxos de caixa decorrentes de contratos com 

clientes”. Uma das novidades da nova norma é um Modelo de 5 etapas para determinar quando 

e por qual valor deve-se reconhecer a receita.  Na Figura 4, apresenta-se as cinco etapas 

previstas pela nova norma: 

  

Figura 4 - Modelo de 5 etapas para o reconhecimento da receita 

 
FONTE: KPMG (2014a, p.1). 

 

 A Figura 4 exposta anteriormente evidencia as cinco etapas para o reconhecimento de 

receitas, sendo que primeiro deve-se identificar o contrato, em seguida verificar quais são as 

obrigações de desempenho que devem ser cumpridas de acordo com o contrato. Na sequência, 

é necessário atribuir um preço a transação e em seguida alocá-lo a cada obrigação de 

desempenho identificada, para que por fim, conforme as obrigações forem cumpridas, possa-se 

reconhecer a receita. Será descrito de maneira mais detalhada cada item, nas subseções 

posteriores deste trabalho. 

 Segundo a KPMG (2016) o modelo de 5 etapas estabelece que a receita deve ser 

reconhecida quando (ou conforme) o controle dos bens ou serviços são repassados para os 
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clientes, devendo a receita ser reconhecida pelo valor que se espera ter direito de receber. Isso, 

faz com que a receita possa ter seu reconhecimento acelerado, ou diferido, visto que de acordo 

com a KPMG (2016, p. 4) a receita, se atendido determinados critérios, será reconhecida: 

- ao longo do tempo, de forma a refletir o desempenho da entidade; ou 
- em um momento específico no tempo, quando o controle dos bens ou serviços é 
transferido para o cliente. 

 Então, dependendo dos termos contratuais e das obrigações previstas no contrato 

firmado, a receita poderá ser reconhecida somente em um determinado momento, ou poderá ser 

registrada ao longo do tempo. 

 Todavia, é importante ressaltar que nem todas as organizações terão os mesmos 

reflexos, visto que a extensão da mudança dependerá do segmento em que a empresa atua. 

Frente a isso, a KPMG (2014b) elenca quais segmentos serão mais afetados e as respectivas 

etapas que são mais suscetíveis a impactar a prática atual. O Quadro 4 abaixo, evidencia essas 

informações: 

 

Quadro 4 - Segmentos e etapas suscetíveis a mudança 

 
FONTE: Adaptado de KPMG (2014b). 

 

 Contudo, ressalta-se que a extensão da modificação da prática atual para a nova norma, 

relaciona-se diretamente ao negócio da empresa, sendo que cada entidade deverá avaliar os 

reflexos em sua forma de reconhecer a receita. Aquelas empresas que possuem a prática de 

contratos longos, contratos com a entrega de vários produtos em um único pacote, bem como 

construtoras em geral, tendem a possuir maiores reflexos. 

 Embasado no que destaca a KPMG (2016, p. 5-6), pode-se elencar em tópicos os 

principais impactos da nova norma, conforme consolidados a seguir: 

 A receita pode ser reconhecida em um momento específico no tempo ou ao 
longo do tempo; 

 Possível aceleração ou diferimento do reconhecimento de receita; 
 Revisões podem ser necessárias para o planejamento tributário, o 

cumprimento das cláusulas de “covenants” e os planos de incentivos de 
vendas; 

Segmento Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
Aeroespacial e defesa   
Administradores de fundos 
Construção  
Fabricantes sob encomenda 
Licenciadores (mídia, saúde e farmacêutica, franqueadores)   
Incorporação imobiliária   
Software   
Telecomunicação (redes de telefonia móvel, cabo)  
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 Os processos de vendas e contratação podem precisar ser reconsiderados; 
 Pode haver necessidade de atualização ou melhoria nos sistemas de TI; 
 Novas estimativas e julgamentos serão exigidos; 
 Os processos contábeis e os controles internos precisarão ser revisados; 
 Serão exigidas divulgações mais detalhadas; 
 Comunicação com as partes interessadas. 

Esses são os principais impactos esperados com a adoção da nova norma. Pode-se 

concluir, que práticas como o reconhecimento da receita pela execução da obra, prática comum 

aplicada no Brasil irá mudar, visto que a forma de mensurar a conclusão foi alterada na nova 

norma. Devido a hipótese de ocorrer o diferimento da receita, indicadores financeiros 

importantes serão afetados, podendo refletir em descumprimentos de cláusulas restritivas em 

empréstimos (covenants), por exemplo. Ainda, como a norma é baseada em definições 

contratuais, os contratos deverão ser reavaliados relativo aos seus termos. Além disso, devido 

ao grande número de informações necessárias, tanto para o reconhecimento da receita, como 

para a divulgação nas notas explicativas, os sistemas de informação também podem necessitar 

de uma atualização. Percebe-se, que é de suma importância a preparação, bem como a 

comunicação com os usuários da informação, visto que em alguns segmentos os reflexos serão 

relevantes. 

 Conclui-se com as exposições realizadas, que a preparação para essa mudança deve ser 

realizada com antecedência. Porém, uma pesquisa realizada pela KPMG no Brasil, em setembro 

de 2016, com 7.500 entidades de diversos setores, na qual o objetivo principal era medir a 

maturidade do processo de adoção da IFRS 15, apresentou resultados preocupantes. 

 De acordo com a pesquisa realizada pela KPMG (2017) o dado mais preocupante é o 

nível de conhecimento das empresas e dos profissionais relativo a nova norma, sendo que a 

mensuração do conhecimento do que mudou com a IFRS 15 é de intermediário para baixo. 

Alicerçado nesta realidade, surgiu a necessidade de se realizar este estudo, visto que é pouco 

difundida a norma em si, e seus requerimentos. 

 Na subseção seguinte, inicia-se portanto, um aprofundamento na norma contábil, no 

cenário brasileiro traduzida pela NBC TG 47, norma embasada no CPC 47 – Receita de 

Contratos com Clientes. 

 

2.6 A NOVA NORMA EM DETALHES: UMA ABORDAGEM EXPLORATÓRIA DO 

ASSUNTO 

 

Nesta subseção será apresentada a nova norma, bem como conceitos trazidos pela NBC 

TG 47. Buscou-se explorar o assunto, baseando-se em trabalhos já realizados, documentos de 
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empresas de auditoria, bem como a norma em si, de forma a tornar possível o entendimento da 

norma como um todo. Cabe ressaltar que nem todos os itens da NBC TG 47 serão apresentados 

nesta subseção, visto que foram priorizados os principais aspectos necessários ao entendimento 

da nova norma que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018, sendo esta aplicável a todas as 

empresas. 

 

2.6.1 Reconhecimento 

 

A nova norma, traz como princípio básico, que o reconhecimento de receitas pela 

entidade deve refletir a transferência dos bens ou serviços ao cliente, sendo que o valor 

reconhecido deve ser aquele que a empresa espera ter o direito de receber em troca dos bens e 

serviços transferidos. A NBC TG 47 (2016) especifica que devem ser considerados os termos 

contratuais na aplicação da norma. Além disso, prevê a contabilização individual de contratos 

com o cliente. Todavia, em um dos expedientes práticos, a norma menciona que a entidade pode 

aplicar a norma a uma carteira de contratos, ou a obrigações de desempenho que sejam 

semelhantes, desde que, seja razoável que o efeito nas demonstrações financeiras não seja 

relevante, quando comparado a aplicação individualizada. Ou seja, os efeitos não devem 

divergir da aplicação individual.  

 Inicialmente, para compreender a nova norma, necessita-se compreender a definição de 

contrato. Em seu item 10, a NBC TG 47 (2016, p. 4) descreve que “Contrato é um acordo entre 

duas ou mais partes, que cria direitos e obrigações exigíveis. [...] Contratos podem ser escritos, 

verbais ou sugeridos pelas práticas usuais de negócio da entidade”. Após a compreensão do 

conceito, pode-se identificar o contrato com o cliente, que é a primeira etapa. Porém, para que 

a entidade contabilize efeitos de um contrato com o cliente (no escopo da norma), é necessário 

atender certos critérios, de acordo com o item 9, da NBC TG 47 (2016). A entidade só pode 

reconhecer os efeitos de contratos com os clientes, quando todos os critérios elencados a seguir 

forem atendidos: 

 Quando ambas as partes do contrato aprovarem a transação, seja de forma escrita, 

verbal, ou de outra maneira usualmente praticada. As partes devem estar comprometidas 

com as obrigações a serem cumpridas; 

 Quando for possível que a entidade identifique os direitos de cada parte em relação aos 

produtos ou serviços que serão transferidos; 

 Quando puderem ser identificadas as condições de pagamentos relativas aos produtos 

ou serviços que devem ser transferidos; 
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 Quando o contrato tiver substância comercial, ou seja, quando se espera que com ele os 

fluxos de caixa da entidade, por exemplo, sejam modificados; e 

 Quando for provável que será recebido pela entidade o valor ao qual tem direito pela 

transferência dos bens ou serviços ao cliente. Para determinar se é provável o 

recebimento ou não, a entidade deve apenas levar em consideração a capacidade e a 

intenção do cliente em pagar a obrigação.  

Apesar de a norma prever que na maioria dos casos a aplicação da norma se dará a 

contratos individuais, conforme destaca Ernst & Young (2014, p. 30) “[...] a norma exige que 

as entidades combinem contratos celebrados na mesma data, ou em datas próximas, com o 

mesmo cliente [...]”. Contudo, para isso, devem ser atendidos determinados critérios, conforme 

item 17, da NBC TG 47 (2016, p. 5): 

(a) Os contratos forem negociados como um pacote com um único objetivo 
comercial; 

(b) O valor da contraprestação a ser paga pelo contrato depende do preço ou do 
desempenho de outro contrato; ou 

(c) Os bens ou serviços prometidos nos contratos (ou alguns bens ou serviços 
prometidos em cada um dos contratos) constituem uma única obrigação de 
desempenho [...]. 

Ernst & Young (2014) destacam que a IFRS 15 disponibiliza mais orientação sobre a 

combinação de contratos, do que a IAS 18. Contudo, afirma que no todo, os critérios de 

combinação de contratos são geralmente consistentes com as normas anteriormente praticadas. 

Porém, ao contrário da IAS 18, caso sejam atendidos os critérios mencionados anteriormente, 

a entidade deve combinar os contratos. Desta forma, espera-se que muitas empresas que não 

realizam a combinação de contratos, venham a ter que fazê-la. 

Além da combinação de contratos, podem ocorrer modificações em contratos já 

acordados, com relação ao escopo ou preço, ou por ambos os itens. Ernst & Young (2014, p. 

31) afirma que “caso isso ocorra, a entidade deve verificar se a modificação gera um novo 

contrato ou se ela é contabilizada como parte do contrato já existente”. A entidade deve avaliar 

as modificações realizadas e contabilizá-las quando as mesmas forem exigíveis, mesmo que 

ainda estejam em processo de aprovação da alteração. 

Subsequentemente a identificação do contrato, é necessário identificar as obrigações de 

desempenho prevista no contrato. As obrigações de desempenho são as promessas de entregar 

um bem ou serviço que foram efetuadas no contrato. Segundo o item 22, da NBC TG 47 (2016, 

p. 6), a entidade deve identificar no início do contrato se a promessa de transferir ao cliente é: 

(a) Bem ou serviço (ou grupo de bens ou serviços) que seja distinto; ou  
(b) Série de bens ou serviços distintos que sejam substancialmente os mesmos e que 

tenham o mesmo padrão de transferência para o cliente. 



47 
 

Para que um bem ou um serviço seja considerado distinto, de acordo com a KPMG 

(2014) é necessário atender os dois critérios expostos na Figura 5, a seguir: 

 

Figura 5 - Critérios para definir se a obrigação de desempenho é distinta 

 
FONTE: KPMG (2014, p. 10). 

  

Com base na Figura 5, é possível afirmar que se o cliente puder obter benefício de 

maneira independente ou em conjunto com outros recursos que ele possua a sua disposição, 

então a obrigação é distinta. Caso não possa ser utilizado livremente, ou a obrigação de 

desempenho seja altamente dependente de outros bens ou serviços, esta não será considerada 

distinta, visto que necessita ser combinada com outras obrigações para que o cliente possa 

utilizá-la. 

 A NBC TG 47 (2016) ressalta que de modo geral, os bens e serviços que a entidade 

promete entregar ao cliente estão expressamente previstas no contrato. Todavia, além destas 

previstas, a norma menciona que as obrigações de desempenho não se limitam unicamente 

aquelas expressamente definidas. Isso deve-se ao fato de que podem existir outras promessas 

que sejam sugeridas pelas práticas usuais de negócios. Em seu item 25, a NBC TG 47 (2016, p. 

7) enfatiza que nas obrigações de desempenho não estão inclusas atividades que devem ser 

realizadas para que seja cumprido o contrato, exceto se estas transferirem o bem ou o serviço 

ao cliente. A norma, dá o seguinte exemplo: 

[...] o prestador de serviços pode precisar executar várias tarefas administrativas para 
elaborar o contrato. A execução dessas tarefas não transfere o serviço ao cliente à 
medida que as tarefas são executadas. Portanto, essas atividades de elaboração não 
constituem obrigação de desempenho. 



48 
 

Pode-se concluir então, com a exposição realizada anteriormente, que uma atividade só 

será considerada uma obrigação de desempenho, quando esta, substancialmente, transferir ao 

cliente, bens ou serviços prometidos em contrato. 

É indispensável citar ainda, os bens e serviços que a norma menciona que podem ser 

prometidos, dependendo do contrato. Conforme item 26, da NBC TG 47 (2016, p. 7) alguns 

dos itens podem ser: 

(a) Venda de bens produzidos pela entidade (por exemplo, estoque de fabricante; 
(b) Revenda de bens adquiridos pela entidade (por exemplo, mercadoria de varejista); 
(c) Revenda de direitos sobre bens ou serviços adquiridos pela entidade [...]; 
(d) Execução de tarefa (ou tarefas) contratualmente pactuada para cliente; 
(e) Prestação de serviço que consiste em estar pronta para fornecer bens ou serviços 

(por exemplo, atualizações não especificadas de softwares que sejam fornecidas 
quando e se disponíveis) ou disponibilização de bens e serviços ao cliente a serem 
usados à medida que e quando o cliente decidir; [...] 

Estes itens, são apenas alguns dos citados pela nova norma, visto que para ser distinto, 

irá depender da possibilidade de uso por parte do cliente.  

Ainda relacionado as obrigações de desempenho está a satisfação das mesmas. A NBC 

TG 47 (2016, p. 8), em seu item 31, afirma que: 

A entidade deve reconhecer receitas quando (ou à medida que) a entidade satisfizer à 
obrigação de desempenho ao transferir o bem ou o serviço (ou seja, um ativo) 
prometido ao cliente. O ativo é considerado transferido quando (ou à medida que) o 
cliente obtiver o controle desse ativo. 

Desta forma, entende-se que só deve-se reconhecer a receita quando o controle do ativo 

objeto do contrato tiver sido transferido ao cliente. Ainda, com relação ao momento de 

transferência, o mesmo pode ser um momento específico no tempo ou ao longo do tempo. Para 

mensurar o progresso das obrigações de desempenho que são cumpridas ao longo do tempo, 

conforme o item 41, da NBC TG 47, podem ser usados dois métodos para mensurar o progresso: 

os métodos de produto e métodos de insumo. 

É importante destacar que, no caso de obrigações de desempenho satisfeitas ao longo 

do tempo, a entidade só deve reconhecer receitas se puder estimar de maneira confiável a 

satisfação completa da obrigação de desempenho. Geralmente, conforme mencionado pelo item 

45, da NBC TG 47 (2016), em linha com o que diz o CPC 17, muitas vezes no início do contrato 

não se consegue estimar de forma confiável a conclusão da obrigação. Nestas situações, a 

receita deve ser reconhecida até o limite dos custos incorridos que se espera recuperar. A seguir, 

será abordada as formas de mensuração previstas na nova norma. 
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2.6.2 Mensuração 

 

Para que seja possível realizar o registro do montante de receita, é necessário conseguir 

mensurá-lo em bases confiáveis. Assim, a medida que as obrigações de desempenho são 

cumpridas, a receita pode ser reconhecida. Entretanto, para isso é necessário realizar a correta 

alocação do preço a cada obrigação de desempenho. 

De acordo com o item 47, da NBC TG 47 (2016) o valor que deve ser alocado a cada 

obrigação de desempenho é o valor que é esperado que seja recebido, sendo usado pela norma 

o termo direito. Ressalta-se, que desse valor, que deve ser atrelado aos bens ou serviços que 

foram transferidos ao cliente, devem ser desconsideradas quantias que são cobradas por 

exigência de terceiros, como por exemplo, impostos sobre vendas. Ainda, a norma menciona, 

que as contraprestações estipuladas em contrato podem incluir montantes fixos, variáveis ou 

ambos. 

 Para ilustrar os tipos de contraprestação previstos na nova norma, a Figura 6, exposta a 

seguir, realiza um breve resumo de cada um. Após a figura, aprofunda-se um pouco mais cada 

tipo de contraprestação. 

 

Figura 6 - Tipos de contraprestações 

 
FONTE: KPMG (2016, p. 14). 
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 A Figura 6 expõe os itens que devem ser considerados para determinação do preço da 

transação. Esse preço, por ser estimado, pode ser impactado por diversos efeitos. Quando da 

determinação do preço, o item 49, da NBC TG 47 (2016) ressalta que deve ser considerado que 

o contrato será realizado nos prazos previstos, bem como que as obrigações de desempenho 

serão atendidas, e que o contrato não será cancelado, modificado ou renovado. Ainda, de acordo 

com a KPMG (2016) os pontos principais ao determinar o valor da transação é existência de 

contraprestação variável, e a existência de características de financiamento significativo. 

 Quando existe em um contrato uma contraprestação variável, a empresa deverá estimar 

o seu valor. Para estimar o valor, são previstos dois métodos: o valor esperado e o valor mais 

provável. O item 53, da NBC TG 47 (2016, p. 13) conceitua o que é cada um dos métodos: 

(a) o valor esperado é a soma de valores ponderados em função da probabilidade de 
uma gama de possíveis valores de contraprestação. O valor esperado pode ser 
uma estimativa apropriada do valor da contraprestação variável, se a entidade 
tiver grande número de contratos com característica similares; 

(b) o valor mais provável é o valor único mais provável de uma gama de possíveis 
valores de contraprestação (ou seja, o resultado único mais provável do contrato). 
O valor mais provável pode ser uma estimativa apropriada do valor da 
contraprestação, se o contrato tiver apenas dois possíveis resultados (por 
exemplo, a entidade atingir um bônus de desempenho ou não). 

Assim que a empresa optar por um dos métodos, terá que aplicá-lo de maneira linear ao 

contrato, ou seja, não poderá ficar modificando o método. Vale ressaltar, que conforme 

menciona a KPMG (2016), contratos que possuem itens de bônus, descontos, abatimento, por 

exemplo, podem originar contraprestações variáveis, sendo que nestas situações estes itens 

precisam ser considerados no reconhecimento da receita. Além disso, pode ser restringido o 

valor desta contraprestação variável. De acordo, com a KPMG (2016, p. 14) “quando a restrição 

é aplicável, as entidades incluem o valor da contraprestação variável no preço da transação 

apenas na medida em que seja ‘altamente provável’[...]” que não ocorra um estorno 

significativo na receita já reconhecida em um período posterior. Para avaliar se é possível 

aplicar uma restrição, deve ser levada em consideração a probabilidade de um evento que possa 

refletir em um futuro estorno da receita, e qual seria o impacto desse evento se caso viesse a 

ocorrer. É importante lembrar, que conforme o item 59, da NBC TG 47 (2016) a cada final do 

período base de relatório, deverá ser reavaliado o preço da transação que foi estimado, 

objetivando apresentar de maneira realista a situação presente. 

Outro aspecto relevante que deve ser considerado na determinação do preço, é a 

existência de uma característica de financiamento significativa no contrato. Nestas situações, 

conforme já praticado atualmente, a receita quando reconhecida deve refletir o valor que seria 
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recebido à vista, ou seja, será necessário realizar o ajuste a valor presente, segregando o 

montante financeiro da linha de receita. 

Após a definição do preço, e necessário alocá-lo corretamente a cada obrigação de 

desempenho identificada. A KPMG (2016, p. 18) menciona que geralmente o preço é alocado 

a cada obrigação de desempenho de maneira proporcional ao valor de venda individual. Ou 

seja, um valor diretamente observável, pelo qual o bem ou serviço seria vendido para clientes. 

Todavia, a KPMG (2016, p. 18) destaca que nem sempre é possível observar esse preço 

diretamente, e nesses casos, devem ser utilizadas as seguintes maneiras para estimá-lo: 

 - avaliar o mercado no qual vendem bens ou serviços e estimar o preço que os clientes 
estariam dispostos a pagar; 
- prever seus custos esperados, acrescidos de uma margem adequada; ou  
- em circunstância limitadas, subtrair a soma dos preços de venda individuais 
observáveis de outros bens ou serviços no contrato ao valor total da transação. 

 Essa etapa, pode ser um desafio para as entidades, visto que será necessário maior 

julgamento na determinação dos preços, do que era requerido. Desta forma, as entidades devem 

avaliar previamente se possuem preços que podem ser observáveis de maneira direta aos seus 

produtos e serviços, e se caso não tiverem, precisam iniciar a avaliação de como estimá-lo. 

 De acordo com Mota et al. (2012, p. 95) “o valor correspondente a cada obrigação de 

desempenho será reconhecido como receita, quando a respectiva obrigação for satisfeita, isto é, 

no momento em que os bens ou serviços contratualmente prometidos são transferidos ao 

cliente”. Entretanto, isso pode ocorrer em um momento específico no tempo, ou ao longo dele. 

Logo, será necessário determinar de que forma o controle é transferido ao cliente. Segundo a 

KPMG (2014b) primeiro, a empresa deve avaliar se transfere o controle ao longo do tempo. 

Para isso, deve utilizar os critérios expostos no Quadro 5, abaixo: 

 

Quadro 5 - Critérios para transferência do controle ao longo do tempo 

 
FONTE: KPMG (2014b, p. 17). 
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 Se qualquer um dos critérios expostos no Quadro 5, for atendido, logo a empresa deve 

reconhecer a sua receita ao longo do tempo, visto que o controle do bem pelo cliente se dará 

conforme o desempenho da entidade. Neste cenário, conforme KPMG (2014b) para mensurar 

o desempenho da entidade ao longo do tempo, pode ser usado um método de produto, no qual 

considera-se por exemplo, as unidades produzidas, ou ainda um método de insumo, que leva 

em consideração custos incorridos ou horas de trabalho. Caso nenhum dos itens expostos no 

Quadro 5 sejam atendidos, conclui-se que a entidade reconhece a receita somente no momento 

em que transfere o controle do bem ou serviço. A Figura 7 demonstra indicadores para 

determinar que o controle foi transferido ao cliente: 

 

Figura 7 - Indicadores de transferência do controle ao cliente 

 
FONTE: KPMG (2014b, p. 17). 

 

 Percebe-se então, que se forem percebidos alguns dos indicadores acima, pode-se chegar 

à conclusão que a transferência do controle ocorre em um determinado momento no tempo, 

devendo assim, ser reconhecida a receita no momento em que a transferência do controle for 

concretizada. 

 A norma traz também, algumas definições relacionadas aos custos incorridos na 

execução do contrato que origina a receita. Na subseção seguinte, serão elencadas algumas 

definições a respeito deste assunto. 

 

2.6.3 Custos do Contrato 

 

Relacionado aos custos vinculados aos contratos, a norma utiliza a palavra 

“incremental”. Assim, de acordo com o item 92, da NBC TG 47 (2016, p. 92) “custo 

incremental para obtenção de contrato são os custos em que a entidade incorre para obter o 

contrato com o cliente que ela não teria incorrido, se o contrato não tivesse sido obtido [...]”. 
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Um exemplo desse tipo de custo seria as comissões de vendas. A KPMG (2014) ressalta que 

estes custos, só devem ser reconhecidos como ativos, se é esperado que sejam recuperados. 

Quando determinados custos para cumprir um contrato não estiverem no escopo de 

outra norma, segundo a KPMG (2014b, p. 21) a entidade deve atender os seguintes critérios 

para reconhecer estes custos como um ativo: 

 Eles se relacionam diretamente a um contrato existente ou um contrato específico 
previsto; 

 Eles geram ou incrementam os recursos da entidade que serão usados para atender 
as obrigações de desempenho futuro; e  

 Espera-se que eles sejam recuperados. 

De forma a elucidar os tipos de gastos que podem ser reconhecidos como custos, bem 

como aqueles que devem ser reconhecidos diretamente como despesas, apresenta-se a Figura 8 

abaixo: 

 

Figura 8 - Exemplos de gastos que podem e não podem ser capitalizados 

 
FONTE: KPMG (2016, p. 26). 

 

Desta forma, custos diretamente relacionados ao contrato podem ser reconhecidos como 

ativo, como por exemplo os salários dos funcionários envolvidos na execução das obrigações 



54 
 

de desempenho firmadas, bem como os materiais necessários para a execução. Já custos que se 

referem a obrigações de desempenho já concluídas, além de gastos com desperdício de 

materiais, ou aqueles não relacionados as obrigações de desempenho que ainda precisam ser 

cumpridas, devem ser reconhecidos como despesa. 

É indispensável ressaltar, que deve-se ter sempre em mente se será possível recuperar 

estes custos, pois se caso não tiver a possibilidade de recuperação, os mesmos deverão ser 

reconhecidos como despesa. Ainda, cabe enfatizar, que conforme o item 99, da NBC TG 47 

(2016), os valores de custos capitalizados reconhecidos no ativo, devem ser amortizados, de 

maneira a refletir a transferência dos bens ou serviços ao cliente. Ainda, por se tratar de um 

ativo, deve ser avaliada a sua recuperabilidade, visto que se constatado que não será recuperado 

o valor reconhecido, deverá ser reconhecida uma perda por redução ao valor recuperável. 

Destaca-se, que se caso as condições que ameaçavam a recuperabilidade deixarem de 

existir, assim como prevê a NBC TG 01 (R3) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, o 

resultado da reversão deverá ser reconhecido no resultado, de modo que a reversão se limita ao 

valor do ativo, caso não tivesse sido reconhecido nenhuma perda anteriormente.  

A seguir, serão apresentados os requerimentos de apresentação, bem como de 

divulgação nas demonstrações financeiras, conforme estipulado pela NBC TG 47 – Receita de 

Contratos com Clientes. 

 

2.6.4 Divulgações 

 

Em 1º de janeiro de 2018, entrou em vigor a NBC TG 47 – Receita de Contratos com 

clientes, norma contábil brasileira, correlacionada a IFRS 15, norma internacional que dá as 

disposições sobre o reconhecimento de receitas de contratos com clientes. É comum em 

publicações acerca do IFRS 15, a ênfase nas novas exigências de divulgação. Isso, pode 

culminar na necessidade de revisão dos sistemas de TI, que são responsáveis pela extração dos 

dados necessários as divulgações. Com divulgações qualitativas e quantitativas, a IFRS 15 

demonstra a preocupação com a qualidade da informação para o usuário, de maneira a 

possibilitar o entendimento do desempenho das entidades e das escolhas realizadas para 

reconhecer a receita (KPMG, 2014). 

 Conforme menciona a CVM (2018), em seu Ofício-Circular SNC/SEP nº 1/2018, 

mesmo as IFRSs permitindo uma adoção antecipada pelas empresas, no Brasil os entes 

reguladores, visando resguardar a comparabilidade das informações entre entidades do mesmo 

segmento, têm vedado essa antecipação. Devido a isso, o CPC 23 – Políticas contábeis, 
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Mudança de Estimativa e Retificação de Erro (2009, p. 8), exige que quando não houver adoção 

antecipada, deve-se efetuar algumas divulgações. As principais divulgações que são 

reproduzidas nas demonstrações financeiras das empresas brasileiras, devem atender aos itens 

30 e 31, do referido pronunciamento, sendo estas exigências descritas abaixo: 

30. Quando a entidade não adotar antecipadamente novo Pronunciamento, 
Interpretação ou Orientação já emitido, mas ainda não com aplicação obrigatória, a 
entidade deve divulgar: 

(a) tal fato; e  

(b) informação disponível ou razoavelmente estimável que seja relevante para avaliar 
o possível impacto da aplicação do novo Pronunciamento, Interpretação ou 
Orientação nas demonstrações contábeis da entidade no período da aplicação inicial. 

31. Ao cumprir o item 30, a entidade deve proceder à divulgação: 

(a) do título do novo Pronunciamento, Interpretação ou Orientação; 

(b) da natureza da mudança ou das mudanças iminentes na política contábil; 

(c) da data em que é exigida a aplicação do Pronunciamento, Interpretação, ou 
Orientação; 

(d) da data em que ela planeja aplicar inicialmente o Pronunciamento, Interpretação 
ou Orientação; e  

(e) da avaliação do impacto que se espera que a aplicação inicial do Pronunciamento, 
Interpretação ou Orientação tenha nas demonstrações contábeis da entidade ou, se 
esse impacto não for conhecido ou razoavelmente estimável, da explicação acerca 
dessa impossibilidade.  

Desta forma, embasado no citado anteriormente, em 31 de dezembro de 2017, e períodos 

anteriores desde a publicação da IFRS 15, as entidades deveriam divulgar os requisitos listados 

acima. Na análise desta pesquisa, foram evidenciadas algumas dessas divulgações. 

É indispensável ressaltar, que a informação contábil precisa ser útil, e para ser útil, 

precisa possuir algumas características. Essas características são descritas na NBC TG Estrutura 

Conceitual – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-

Financeiro. Segundo a KPMG (2014b), a publicação de uma norma única sobre a receita 

almejou proporcionar aos usuários informações compreensíveis e úteis sobre a natureza, época 

e montante da receita reconhecida pelas entidades. Isso relaciona-se diretamente às 

características qualitativas da informação contábil-financeira útil, conforme exposto na NBC 

TG Estrutura Conceitual. De acordo com a referida estrutura, as características qualitativas são 

divididas entre fundamentais e de melhoria. É possível afirmar que a criação de uma norma 

única para a receita visa garantir comparabilidade entre as entidades de diversos segmentos e 

países, sendo está uma das características de melhoria descritas na estrutura conceitual. Ainda, 

pode-se relacionar o objetivo mencionado pela KPMG (2014b) a característica qualitativa 

fundamental da informação contábil-financeira útil, de representação fidedigna, conforme traz 

a NBC TG Estrutura Conceitual (2011). 
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Conforme item 110, da NBC TG 47 (2016), tanto informações qualitativas quanto 

quantitativas devem ser realizadas a luz dos seguintes itens: 

 Contratos com os clientes; 

 Os julgamentos realizados, bem como as alterações de julgamento para aplicação da 

IFRS 15; e ainda 

 Quais ativos foram reconhecidos relacionados aos custos incorridos para obter ou 

cumprir um contrato firmado com o cliente. 

Relativo ao primeiro tópico, de contratos com o cliente, a entidade deve divulgar as 

seguintes informações, conforme exposto pela KPMG (2016, p. 30): 

 Desagregação de receitas; 
 Alterações nos ativos, passivos e custos contratuais; 
 Obrigações de desempenho; e  
 Preço da transação alocado às obrigações de desempenho remanescentes. 

A desagregação de receitas consiste em desagregar a receita em categoria, de forma a 

representar melhor a sua natureza e época, por exemplo. Exemplos previstos no item B89, do 

Apêndice B, da NBC TG 47 (2016) são: 

 Por tipo de bem ou serviço; 

 Por região geográfica; 

 Por tipo de cliente (por exemplo governo); 

 Por tipo de contrato (por empreitada ou custo mais margem); 

 Por duração dos contratos, segregando entre curto e longo prazo; 

 Por época de transferência de controle (contratos com transferência ao longo do tempo, 

ou em momento específico no tempo; e ainda 

 Por canais de vendas. 

Cabe destacar, que ainda sobre a desagregação da receita, de acordo com o item 115, do 

CPC 47 (2016), devem ser divulgadas informações suficientes de forma a permitir a 

compreensão da relação de receitas desagregadas e informações sobre receitas divulgadas por 

segmento da entidade. 

Além disso, julgamentos significativos, bem como as mudanças nos julgamentos 

também precisam ser divulgadas. Exemplos dos julgamentos que devem ser divulgados, são 

mencionados pela KPMG (2016, p. 30): 

 Determinar o momento de cumprimento das obrigações de desempenho; e  
 Determinar o preço da transação e os valores atribuídos às obrigações de 

desempenho. 

De acordo com o CPC 47 (2016), item 116, a entidade também deve divulgar os saldos 

dos contratos, ou seja, saldos iniciais e finais de recebíveis, ativos de contrato e passivos de 
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contratos originados de contratos com clientes, se não forem divulgados separadamente de outra 

forma. Ainda, esse mesmo item destaca que devem ser divulgadas receitas reconhecidas no 

período que foram incluídas nos passivos contratuais no início do período. 

Devido as extensas divulgações que são requeridas pela nova norma, para garantir que 

os requisitos sejam atendidos, é importante que sejam implementadas rotinas de conferência, 

tanto para as próprias pessoas envolvidas no processo de elaboração das informações, como 

para aquelas que auditam e analisam as mesmas para a tomada de decisão. Alicerçado nessa 

necessidade de controle, no Anexo I deste trabalho, apresenta-se a transcrição de um Checklist 

elaborado pela Ernst e Young (2014, p. 156-164) em sua publicação sobre a nova norma. 

Desta forma, concluiu-se que o ano de 2018 será desafiador para as entidades que atuam 

nos segmentos mais afetados pela alteração normativa sobre as receitas. Em vista disso, é 

imprescindível que as organizações busquem com antecedência avaliar os feitos em seu 

negócio, bem como definir a abordagem que será utilizada para realização da transição para os 

requerimentos da IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Segundo Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 25) “ Pesquisa é o mesmo que busca 

ou procura. Pesquisar, portanto, é buscar ou procurar resposta para alguma coisa”. De acordo 

com Kauark, Manhães e Medeiros (2010), o caminho para obtenção do conhecimento e alcance 

da ciência é a pesquisa. Pode-se acrescentar, conforme destacado por Gil (2002), que a 

realização de uma pesquisa é requerida quando necessita-se de informações suficientes em 

resposta ao problema proposto. Para Gil (2002, p. 17) a pesquisa é desenvolvida: 

[...] mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de 
métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. Na realidade, a pesquisa 
desenvolve-se ao longo de um processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada 
formulação até a satisfatória apresentação dos resultados. 

Sabe-se que o conhecimento e seu aperfeiçoamento depende de cada indivíduo, baseado 

na dedicação e na busca por informações para o embasamento do assunto pesquisado. Tendo 

isso em vista, a utilização de métodos científicos é imprescindível. Neste viés, para Lakatos e 

Marconi (2003, p. 82), “método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 

maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e 

verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido [...]”. 

 Conforme mencionado por Prodanov e Freitas (2013) a pesquisa científica, quanto aos 

seus resultados, deverá contribuir para o avanço do conhecimento humano, instigando o espírito 

investigativo do pesquisador. A seguir, são relatados os tipos de pesquisas, quanto aos 

objetivos, métodos e abordagens utilizadas neste estudo. 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

Há diversas formas para classificação das pesquisas científicas. De acordo com 

Prodanov e Freitas (2013) as pesquisas podem ser classificadas em básicas e aplicadas, do ponto 

de vista de sua natureza. É indispensável acrescentar também que alguns autores classificam as 

pesquisas quanto a sua finalidade, que conforme Gil (2008) podem ser puras e aplicadas, sendo 

que pura e básica são tratados como sinônimos. Esta pesquisa é uma pesquisa básica, do ponto 

de vista de sua natureza. 
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3.1.1 Quanto ao Problema 

 

Em relação a abordagem do problema, a pesquisa foi quantitativa e qualitativa. 

Caracterizou-se como quantitativa tendo em vista que os dados observados na pesquisa foram 

descritos e analisados, objetivando representar da forma mais fidedigna possível, como os 

fenômenos históricos da contabilidade culminaram nas mudanças ocorridas ao longo do tempo, 

com foco nas normas referentes a reconhecimento da receita das empresas. Os autores Prodanov 

e Freitas (2013, p. 69-70) afirmam que a abordagem quantitativa: 

[...] considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números 
opiniões e informações para classificá-las e analisa-las. [...] Essa forma de abordagem 
é empregada em vários tipos de pesquisa, inclusive nas descritivas, principalmente 
quando buscam a relação causa-efeito entre os fenômenos e também pela facilidade 
de poder descrever a complexidade de determinada hipótese ou de um problema, [...] 
apresentar contribuições no processo de mudança, criação ou formação de opiniões 
[...]. 

Além da abordagem quantitativa, abordou-se o problema de forma qualitativa, pois 

buscou-se interpretar, ou seja, analisar os reflexos nas demonstrações financeiras referente as 

mudanças no reconhecimento da receita a partir da vigência da NBC TG 47 (CPC 47/IFRS 15), 

com foco nas divulgações em notas explicativas, das empresas analisadas. A pesquisa 

qualitativa, sobre a óptica dos autores Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 27) considera que 

“A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de 

pesquisa qualitativa”. Silveira e Córdova (2009, p. 31) apontam que a pesquisa qualitativa 

busca: 

[...] explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não 
quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois 
os dados analisados são não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de 
diferentes abordagens. [...] A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos 
da realidade que não podem ser quantificados [...]. 

Baseado no descrito anteriormente, no viés qualitativo desta pesquisa, encontra-se a 

análise das percepções de profissionais de auditoria sobre os reflexos da adoção da nova norma 

em estudo nesta pesquisa, sendo que esta análise foi baseada nos resultados obtidos por meio 

do questionário aplicado aos referidos profissionais. 

 

3.1.2 Quanto aos Objetivos 

 

Relativo aos seus objetivos, o tipo de pesquisa utilizada foi a descritiva, embasada no 

definido por Prodanov e Freitas (2013, p. 52), em que: 

Nas pesquisas descritivas, os fatos são observados, registrados, analisados, 
classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira sobre eles, ou seja, os 
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fenômenos do mundo físico e humano são estudados, mas não são manipulados pelo 
pesquisador. 

Em face disso, esse estudo é descritivo pelo fato de que os fenômenos foram 

simplesmente observados, registrados e analisados, não existindo a manipulação de dados, visto 

que também não são apresentadas conclusões, ou seja, os fatos históricos e modificações na 

contabilidade brasileira, relativo ao reconhecimento da receita com a harmonização das normas 

internacionais, foram observados, sem intervenção por parte do pesquisador.  

Ainda, quanto aos objetivos dessa pesquisa, com base no que diz Gil (2008, p. 46) sobre 

pesquisas exploratórias: 

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 
modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos 
ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. [...] Este tipo de pesquisa é 
realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado [...] 

Mediante o exposto anteriormente, o tema abordado por essa pesquisa, por se tratar de 

uma norma em transição, ou seja, em fase de adoção, possui materiais bibliográficos limitados 

em livros, sendo embasado na própria norma e em publicações das quatro maiores empresas de 

auditoria e consultoria, conhecidas mundialmente (Big Four). Tendo em vista a pouca 

exploração do assunto, por meio de artigos e livros, e a sua natureza internacional, parte dessa 

pesquisa caracterizou-se por exploratória, pois buscou explorar e divulgar as mudanças no 

reconhecimento da receita com a adoção do CPC 47 – Receita de Contratos com Clientes 

(correlação com a norma internacional IFRS 15). 

 

3.1.3 Quanto aos Procedimentos 

 

Quanto aos métodos, essa pesquisa utilizará pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental e uma survey. Os documentos analisados na pesquisa foram as demonstrações 

financeiras de empresas listadas na Bolsa de Valores (BM&FBOVESPA). No tópico de coleta 

de dados foi descrito o universo e amostra do estudo, descrevendo detalhadamente os 

instrumentos utilizados. Acrescenta-se ainda, que os principais autores consultados foram Gil 

(2002;2008;2010), Prodanov e Freitas (2013) e Lakatos e Marconi (2003) para construção da 

metodologia desta pesquisa. 

Essa pesquisa é bibliográfica, pois foi elaborada através da investigação de fontes 

bibliográficas disponíveis, incluindo sites da internet, quando estes possuírem informações 

acerca do tema pesquisado. Segundo Fonseca (2002, p. 32 apud SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, 

p. 37): 
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A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 
científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 
pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre 
o assunto. [...] 

Gil (2010, p. 30-31) enfatiza a diferença entre a pesquisa documental e a pesquisa 

bibliográfica ao afirmar que: 

[...] A pesquisa bibliográfica fundamenta-se em material elaborado por autores com o 
propósito específico de ser lido por públicos específicos. Já a pesquisa documental 
vale-se de toda a sorte de documentos, elaborados com finalidades diversas, tais como 
assentamento, autorização, comunicação, etc. [...] O que geralmente se recomenda é 
que seja considerada fonte documental quando o material consultado é interno à 
organização, e fonte bibliográfica quando for obtido em bibliotecas ou bases de dados. 

Baseado na definição descrita pelo autor citado anteriormente, os documentos utilizados 

nesta pesquisa foram as demonstrações financeiras das empresas escolhidas para análise, 

devidamente acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes. As referidas 

demonstrações foram obtidas por meio de consulta no site da BM&FBOVESPA, bem como da 

CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 

Acrescenta-se ainda, a importância da verificação pelo pesquisador das fontes de 

pesquisa utilizadas na Internet, pois Prodanov e Freitas (2013, p. 54) destacam que “em relação 

aos dados coletados na Internet, devemos atentar à confiabilidade e fidelidade das fontes 

consultadas eletronicamente”, principalmente sob a ótica da veracidade dos dados, pois nem 

tudo que é descrito na Internet traduz a realidade.  

Adicionalmente, nesse estudo, empregou-se o método de levantamento de campo ou 

survey, que conforme descrito por Gil (2010) é o método caracterizado pela indagação de 

indivíduos diretamente, acerca do problema em estudo, pois objetiva-se conhecer o 

comportamento e quantificá-lo para obtenção de conclusões sobre o que se deseja conhecer.  

Baseado nisso, foi aplicado um questionário (apêndice A) com profissionais da área de 

auditoria, com o objetivo de analisar as percepções destes quanto aos reflexos da adoção do 

CPC 47 – Receita de contratos com clientes, com relação ao reconhecimento da receita e a 

apresentação das demonstrações financeiras.  

Ainda, sobre o método de levantamento, Gil (2010, p. 35) menciona que “na maioria 

dos levantamentos, não são pesquisados todos os integrantes da população estudada. [...]”, ou 

seja, é analisada uma parte do universo em estudo, denominado amostra. Sendo assim, o 

referido autor complementa que “[...] As conclusões obtidas com base nessa amostra são 

projetadas para a totalidade do universo, levando em consideração a margem de erro, que é 

obtida mediante cálculos estatísticos”. 
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Com base no exposto anteriormente, é importante esclarecer que nesta pesquisa foram 

analisadas as percepções de um grupo de profissionais de auditoria, não compreendendo todos 

os profissionais existentes nesta classe profissional. Na seção de coleta de dados foram descritos 

de forma detalhada a forma e instrumentos para coleta dos dados que serão utilizados nesta 

pesquisa. 

 

3.2 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

Nesta pesquisa foram utilizadas três técnicas de coleta de dados, sendo elas a pesquisa 

bibliográfica, a pesquisa documental e o levantamento de campo ou survey. A base bibliográfica 

foi elaborada a partir de pesquisa em livros, normas contábeis, monografias, artigos, periódicos, 

dentre outros documentos, já realizados, nos quais já abordou-se o referencial teórico da ciência 

contábil e sua evolução. Além disso, relacionado ao tema central desta pesquisa, que é a nova 

norma contábil para as receitas de contratos com clientes, por ser um assunto pouco explorado 

em livros, a bibliografia baseou-se no próprio Pronunciamento Contábil CPC 47, bem como em 

publicações realizadas pelas quatro maiores empresas de auditoria e consultoria, conhecidas 

mundialmente como Big Four. Estas publicações específicas ao CPC 47 e ao IFRS 15 foram 

obtidas por meio eletrônico, através de consulta em websites das respectivas organizações. 

Além da pesquisa bibliográfica, empregou-se neste estudo a pesquisa documental. Gil 

(2008, p. 70) menciona a existência de dois tipos de documentos, sendo: 

[...] os documentos de primeira mão, que não receberam qualquer tratamento 
analítico, tais como: documentos oficiais, reportagens de jornal; cartas; contratos; [...]. 
De outro lado, existem documentos de segunda mão, que de alguma forma já foram 
analisados, tais como: relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas 
estatísticas, etc. 

 Embasada na conceituação do autor, a pesquisa documental deste estudo utilizou-se de 

documentos de segunda mão, visto que os documentos utilizados foram as demonstrações 

financeiras das Companhias escolhidas para análise, acompanhadas de relatório do auditor 

independente. Foram analisadas seis empresas, uma de cada um dos seguintes segmentos: 

tecnologia da informação, construção civil e imobiliária, programas de fidelidade, 

telecomunicação, aeroespacial e varejo, de dois períodos comparativos, sendo os anos de 2017 

e 2018. Desta forma, entende-se que estes documentos são fontes secundárias, visto que já 

foram previamente analisados de alguma forma, não sendo esta pesquisa a única análise 

realizada nos referidos documentos.  

O universo da pesquisa documental foi a totalidade de empresas listadas na 

BM&FBOVESPA, sendo obtido por meio de um arquivo em excel denominado “Classificação 
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Setorial das empresas e fundos negociados na BM&FBOVESPA”, disponibilizado no site da 

BM&FBOVESPA. Baseado no universo disponível, a amostra desta pesquisa enquadrou-se em 

aleatória por conveniência, que conforme descrito por Prodanov e Freitas (2013, p. 98): 

[...] constituem o menos rigoroso de todos os tipos de amostragem. Por isso mesmo 
são destituídas de qualquer rigor estatístico. O pesquisador seleciona os elementos a 
que tem acesso, admitindo que esses possam, de alguma forma, representar o 
universo. Aplicamos esse tipo de amostragem em estudos exploratórios ou 
qualitativos, em que não é requerido elevado nível de precisão. 

Optou-se por este tipo de amostra não probabilística pois o objetivo foi analisar uma 

empresa de cada um dos segmentos empresariais que terão mais reflexos em suas 

demonstrações financeiras decorrente da nova norma contábil. Conforme divulgado pela 

KPMG (2016), os setores nos quais poderão ser percebidos maiores impactos são aqueles que 

possuem contratos de longo prazo, bem como grandes projetos ou pacotes de serviços. Desta 

forma, os setores definidos foram: tecnologia da informação, construção civil e imobiliária, 

programas de fidelidade, telecomunicação, aeroespacial e varejo. De cada um dos setores 

citados anteriormente, foi escolhida uma Companhia, totalizando seis empresas que foram 

analisadas. Para escolha da Companhia que teve suas demonstrações financeiras como objeto 

de análise desta pesquisa, o único critério aplicado é que a empresa definida deve ter sua 

auditoria independente realizada por uma das Big Four, sendo elas: PwC, KPMG, Ernst & 

Young e Deloitte. A seguir, é apresentado o Quadro 6 com as empresas selecionadas, segmentos 

e auditores independentes responsáveis pela revisão das demonstrações financeiras 

intermediárias em 31 de março de 2018, última data-base disponível na base de dados da 

BM&FBOVESPA: 

 

Quadro 6 - Empresas selecionadas 

Segmentos Empresa selecionada 
Auditor 
Independente 

Computadores e Equipamentos TOTVS S.A. Ernst & Young 

Edificações MRV Engenharia e Participações S.A. KPMG 

Material Aeronáutico e de Defesa Embraer S.A. PwC 

Programas de Fidelização Smiles S.A. Ernst & Young 

Tecidos, Vestuário e Calçados Lojas Renner S.A. KPMG 

Telecomunicações Telefônica Brasil S.A PwC 
FONTE: elaborado pela autora. 

 

Após a definição da empresa a ser analisada, foram obtidas as demonstrações financeiras 

intermediárias e anuais, sendo as intermediárias de 2018 e a anual de 2017, nas quais efetuou-

se um comparativo das informações divulgadas com as percepções dos auditores, bem como os 
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requerimentos de divulgação. Cabe ressaltar, que devido ao fato de o CPC 47, pronunciamento 

técnico correlacionado a norma internacional IFRS 15, ter seu período de vigência iniciado em 

1º de janeiro de 2018, nesta pesquisa foram analisadas as demonstrações financeiras do período 

findo em 31 de março de 2018, bem como as demonstrações financeiras do exercício findo em 

31 de dezembro de 2017. Desta forma, nesta pesquisa, não foi possível realizar uma análise 

anual, ou seja, de 31 de dezembro de 2017 e 2018, sendo esta uma recomendação para futuros 

estudos. A análise das modificações nas divulgações iniciou-se pelas divulgações realizadas 

nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, nas quais 

deveriam ser apresentados os possíveis impactos, e seguiu-se com as divulgações realizadas 

para o primeiro trimestre de 2018, já com a norma em vigor. As demonstrações financeiras 

analisadas foram obtidas no site de cada Companhia, na página destinada à Relação com 

Investidores. 

Juntamente da pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental, também foi realizada 

uma pesquisa com coleta de dados com base em questionários, que segundo Prodanov e Freitas 

(2013, p. 106), “[...] tem como pré-requisito a elaboração de um impresso próprio com questões 

a serem formuladas na mesma sequência para todos os informantes”. 

 Mediante o exposto, elaborou-se um questionário eletrônico (apêndice A), composto de 

27 questões, constituído de perguntas abertas, perguntas fechadas e de múltipla escolha. O 

objetivo da aplicação do questionário foi obter a percepção de auditores independentes com 

relação a adoção da nova norma e os reflexos nas demonstrações financeiras, com foco nas 

divulgações. Frente ao objetivo, escolheu-se este público-alvo, pois os mesmos possuem 

conhecimento aprofundado das normas contábeis, tendo em vista que são responsáveis por 

opinar sobre a adequacidade das demonstrações financeiras preparadas pelas empresas, com 

relação as normas contábeis aplicáveis (NBC TA 200 (R1), 2016).  

Com relação as perguntas de múltipla escolha elaboradas, utilizou-se a escala Likert. 

Segundo Oliveira (2001) e Gunther (2003) citado por Dyniewicz (2014) a escala Likert é 

utilizada em pesquisas de abordagem quantitativa para a coleta de dados, sendo que ela 

apresenta geralmente cinco alternativas de respostas, sendo elas de ocorrência, de opinião, de 

apreciação geral, grau de satisfação e de atribuição de importância. A escala Likert baseia-se 

em:  

[...] uma classificação de grau de acordo/desacordo de uma série de afirmações. É 
atribuído um número para cada resposta, a qual mostra a direção da atitude, opinião 
ou avaliação do respondente em relação a um assunto. A somatória da pontuação 
mostrará este nível de atitude, dando ao respondente liberdade de escolha, 
diferentemente da opção que se restringe ao simples sim ou não, concordo ou discordo 
(OLIVEIRA (2001); GUNTHER (2003) citado por DYNIEWICZ (2014), p. 155). 
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Conforme mencionado por Gil, (2008) antes da aplicação definitiva do questionário 

elaborado, faz-se necessário a realização de um teste. Esta etapa é denominada de pré-teste e 

segundo Gil (2008, p. 153) seu objetivo é “evidenciar possíveis falhas na redação do 

questionário, tais como: complexidade das questões, imprecisão na redação, desnecessidade das 

questões, constrangimentos ao informante, exaustão, etc.”. Sendo assim, foi realizada a fase de 

pré-teste do questionário elaborado, antes de sua aplicação final, com profissionais que não 

fizeram parte da população do questionário definitivo. 

 Considerando a constante expansão tecnológica na qual vivemos, com aproximação de 

indivíduos pelas redes sociais virtuais, estas passaram a ser utilizadas pelos pesquisadores em 

trabalhos científicos e estudos, a fim de propiciar diálogos e troca de conhecimento. (COSTA, 

2018).  Alicerçado nisso, o questionário foi enviado eletronicamente, por meio da ferramenta 

disponibilizada pelo Google, para criação e envio de formulários eletrônicos, chamada de 

Google Docs. O link do questionário foi enviado por e-mail, visto que aplicou-se a um grupo 

de profissionais de uma das empresas de auditoria citadas, sendo o escritório utilizado para 

aplicação do questionário localizado na cidade de Porto Alegre – RS, e também foi enviado por 

meio da plataforma Linkedin4 para profissionais de auditoria, escolhidos com base nas 

informações de seus perfis, objetivando obter maior número de percepções possíveis. A forma 

escolhida para a aplicação do questionário é embasada, na visão de Costa (2018, p. 20-21, grifo 

da autora) como método de coleta de dados bola de neve virtual, que “[...] inicia-se pelo 

envio/apresentação do link de acesso ao questionário eletrônico, por meio de e-mail [...]”, 

podendo também ser enviado por uma rede social e geralmente compartilhado com diversos 

indivíduos. 

Os questionários enviados pela rede social Linkedin foram destinados a profissionais 

que atuam como auditores. O universo conhecido do levantamento foi de 39 pessoas, sendo que 

o questionário foi enviado a todo o universo conhecido. Objetivando obter maior número de 

percepções de profissionais da área escolhida para aplicação, utilizou-se a rede social Linkedin, 

porém não há como mensurar o universo com exatidão. Objetivou-se, ao final do estudo, obter 

percepções de no mínimo 40 profissionais de auditoria.  

 

 

 

                                                 
4 O Linkedin, é uma rede social criada para relacionamentos profissionais, com o objetivo de estabelecer 
conexões entre profissionais. (PRASS, 2011). 
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3.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Na análise e intepretação dos dados, todos os materiais que foram obtidos no processo 

de estudo e investigação foram apreciados e analisados, possibilitando que através de 

embasamento teórico e análise dos dados coletados, pode-se alcançar as respostas do problema 

proposto para este trabalho e atender aos objetivos específicos desta pesquisa. Prodanov e 

Freitas (2013, p. 112) mencionam que a análise e interpretação dos dados: 

[...] desenvolvem-se a partir das evidências observadas, de acordo com a metodologia, 
com relações feitas através do referencial teórico e complementadas com o 
posicionamento do pesquisador. 

Desta forma, os dados obtidos empiricamente foram observados e confrontados com o 

referencial teórico construído no processo de investigação, de forma a relacionar a teoria aos 

resultados obtidos através da análise e interpretação dos dados. 

Dentre as modalidades de análise utilizadas na pesquisa, pode-se destacar a análise de 

conteúdo, na qual se explorou os materiais obtidos pela pesquisa documental, sendo estes as 

notas explicativas das seis empresas escolhidas para análise e interpretaram-se os conteúdos 

trazidos nestes materiais, a fim de interligar os resultados obtidos na interpretação com os 

requerimentos de divulgação do CPC 47 (IFRS 15) elucidados no referencial teórico desta 

pesquisa (GIL, 2008). 

Além disso, na análise e interpretação dos dados obtidos empregou-se a modalidade de 

análise bivariada, que de acordo com Gil (2008), é utilizada para verificar o quanto as variáveis 

se relacionam entre si. Essa modalidade de análise, pode ser percebida no decorrer da 

interpretação das percepções dos auditores, na qual, em alguns momentos, evidenciou-se a 

relação dentre os resultados obtidos entre duas respostas, verificando a existência de relação. 

Cabe destacar ainda, que efetuou-se também a triangulação dos dados obtidos no estudo, visto 

que comparou-se as percepções dos auditores independentes às divulgações realizadas pelas 

empresas no ambiente de pré e pós-adoção, bem como efetuou-se a comparação com os 

requerimentos de divulgações trazidos pela IFRS 15. 

Portanto, encerra-se os capítulos teóricos nos quais foi embasado o estudo do 

reconhecimento da receita de contratos com clientes a partir da vigência da IFRS 15 e seus 

reflexos nas demonstrações financeiras. 
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4 APLICAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este capítulo visa apresentar o estudo realizado com auditores independentes, com a 

finalidade de obter e analisar as percepções destes profissionais com relação à adoção da nova 

norma de reconhecimento de receita de contratos com clientes. Além da análise das percepções 

dos auditores obtidas por meio dos questionários eletrônicos que foram aplicados, neste mesmo 

capítulo, foram analisadas as divulgações realizadas por seis empresas listadas na 

BM&FBOVESPA, objetivando verificar nas divulgações as percepções dos auditores quanto 

as mesmas e as divulgações realizadas atenderam as exigências de divulgação impostas pela 

norma contábil. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE ESTUDO 

 

No presente trabalho, o ambiente de estudo foi dividido em duas partes: uma delas 

consiste na análise das percepções dos auditores independentes, na qual, utilizou-se de 

questionários eletrônicos para obtenção das respostas; já a segunda parte, consistiu em uma 

análise das demonstrações financeiras, especificamente das notas explicativas, de seis empresas 

listadas na BM&FBOVESPA, concentrando a análise nas divulgações realizadas a fim de 

relacionar as mesmas com as percepções dos auditores. 

Relativo ao ambiente de estudo em que analisou-se a percepção dos auditores, a 

população conhecida era de 39 profissionais. Além do ambiente conhecido, utilizou-se a 

ferramenta Linkedin para obter percepções de outras empresas de auditoria. Já o segundo 

ambiente foi baseado nas empresas listadas na BM&FBOVESPA, sendo que com base em 

amostra aleatória por conveniência, selecionou-se seis empresas para análise de suas 

demonstrações financeiras. 

 Após a breve descrição do ambiente de estudo iniciou-se a coleta e análise de dados, 

sendo dividida entre as duas partes do estudo. Primeiramente, apresenta-se a análise dos dados 

obtidos com a aplicação dos questionários eletrônicos. 

 

4.2 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS: AS PERCEPÇÕES DOS AUDITORES 

 

A coleta de dados da pesquisa foi por meio de questionário eletrônico composto por 27 

questões (vide apêndice A), envolvendo perguntas de múltipla escolha e perguntas dissertativas, 

sendo distribuídas da seguinte forma: sete perguntas sobre o perfil do auditor, duas perguntas 
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sobre a forma de obtenção dos conhecimentos contábeis e sobre a norma em estudo e dezoito 

perguntas sobre a nova norma de reconhecimento da receita. A pesquisa possui abrangência 

nacional, sendo que os questionários foram enviados eletronicamente no mês de abril e maio 

de 2018, sendo reenviados a cada semana. A principal forma de envio do link para acesso ao 

questionário foi por email, bem como utilizou-se a plataforma Linkedin. 

Do universo conhecido, que era composto de 39 auditores independentes, foram obtidas 

28 respostas, ou seja, 71,79% do universo conhecido. Além das respostas obtidas do universo 

conhecido, foram recebidas mais 12 respostas que correspondem ao universo desconhecido da 

pesquisa, sendo estas 12 respostas distribuídas entre outras empresas de auditoria que 

participaram da pesquisa por meio dos questionários enviados pelo Linkedin. 

Em números totais, foram enviados 64 questionários, sendo este total distribuído 

conforme demonstra o Gráfico 1 abaixo: 

 

Gráfico 1– Total de questionários enviados: população conhecida e desconhecida 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

Conforme demonstrado no gráfico acima, os 64 questionários enviados foram 

segregados em duas populações, para demonstrar o nível de participação de cada população na 

pesquisa. Assim, do total, 39 questionários foram enviados a população conhecida e 25 foram 

enviados aleatoriamente a profissionais de auditoria independente. Destes totais individuais, o 

percentual de participação da população conhecida foi de 71,79%, sendo que da população 

desconhecida foram recebidas 12 respostas, que correspondem a um percentual de participação 
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de 48,00%. Na sequência, no Gráfico 2, apresenta-se a participação de cada população no total 

de respostas recebidas. 

 

Gráfico 2 – Participação de cada população no total de respostas recebidas 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

Percebe-se com a ilustração gráfica exposta, que houve participação razoável de cada 

população na pesquisa, demonstrando que o questionário teve abrangência a um número 

considerável de profissionais de auditoria independente.  

Será descrito, a seguir, o perfil do profissional de auditoria independente, com base nos 

questionários respondidos pelos auditores externos de empresas de auditoria localizadas no 

Brasil. Na sequência, serão retratados os resultados alcançados após a análise, interpretação dos 

dados referentes a percepção dos auditores independentes com a nova norma, bem como o nível 

de conhecimento acerca do assunto. 

 

4.2.1 Perfil do profissional de auditoria independente 

 

Iniciou-se o questionário com perguntas que objetivaram traçar um perfil dos 

participantes da pesquisa, quanto ao seu gênero, idade, cargo atual, bem como tempo de 

profissão. A primeira questão foi referente ao gênero dos auditores, na qual a pesquisa apontou 

que 60% dos auditores são do gênero masculino e 40% do gênero feminino, conforme é 

demonstrado no Gráfico 3: 
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Gráfico 3 - Proporção de gênero dos auditores 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Observa-se que há predominância de auditores do gênero masculino e que a variação 

entre os gêneros é de 20 pontos percentuais. É importante ressaltar, que estes percentuais são 

em relação aos participantes da pesquisa e não é uma afirmação quanto a classe de auditores 

como um todo.  

 Em relação a faixa etária dos auditores independentes a maior parte dos pesquisados têm 

idade entre 27 e 30 anos (40%) e 23 a 26 anos (32,50%), de acordo com o evidenciado no 

Gráfico 4 a seguir: 

 

Gráfico 4 - Faixa etária 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 
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  Percebe-se que há um percentual baixo de auditores entre 39 a 42 anos (2,50%), bem 

como com mais de 43 anos (7,50%). Além disso, no outro extremo, de 18 a 22 anos, o percentual 

é o mesmo que o somatório dos profissionais com idade acima de 39 anos (10,00%). Já com 

relação a faixa etária de 23 a 26 anos e de 27 a 30 anos o percentual é muito próximo, sendo 

que para a primeira faixa o percentual é de 32,50% e para a segunda faixa é 40,00%, ou seja, 

com uma diferença de 7,5 pontos percentuais. Estas duas faixas etárias, somadas, totalizam 

72,50%, que permite afirmar que 72,50% dos profissionais de auditoria estão na faixa de 23 a 

30 anos, isto é, mais da metade dos auditores pesquisados. 

 Ressalta-se, que a predominância de profissionais de 23 a 30 anos verificada na pesquisa 

é corroborada pela divulgação feita pela KPMG em seu relatório de sustentabilidade referente 

ao ano de 2017/2018, onde 62% dos profissionais da firma têm até 30 anos de idade (KPMG, 

2018). 

 Na associação entre gênero e faixa etária, os auditores do gênero masculino têm idade 

entre 27 a 30 anos (27,50%) e são a maioria. Em contrapartida, a maior parte dos auditores do 

gênero feminino encontra-se na faixa etária de 23 a 26 anos (17,50%), sendo que nesta faixa, 

percebe-se que o gênero feminino é mais representativo que o masculino, conforme indica o 

Gráfico 5, abaixo: 

 

Gráfico 5 - Relação entre faixa etária e gênero 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

 No Gráfico 5, percebe-se que a concentração de auditores do gênero masculino 

encontra-se na faixa etária de 27 a 30 anos (27,5%), sendo que é nesta faixa de idade que 
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percebe-se uma maior diferença entre os gêneros, na qual o gênero masculino se mostra superior 

em 15 pontos percentuais. Destaca-se ainda, que o gênero feminino se mostra superior quando 

analisadas as faixas etárias de 23 a 26 anos e de 31 a 34 anos, que em percentuais correspondem 

a 17,50% e 5%, respectivamente. 

 Além de questões de gênero e idade, efetuou-se o levantamento do cargo atual dos 

participantes na pesquisa, para que fosse possível avaliar o nível de experiência dos auditores. 

Primeiramente, no Gráfico 6, evidencia-se a fase da carreira dos participantes: 

 

Gráfico 6 - Cargos atuais dos participantes da pesquisa 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

  

 Analisando-se o Gráfico 6, é evidente a predominância de auditores independentes que 

atualmente atuam como encarregados em trabalhos de auditoria, representando 37% das 

respostas obtidas. Verifica-se ainda, que 27% das respostas recebidas foram de profissionais 

que são assistentes de auditoria. Estes dois níveis de cargos, somados, correspondem a 64% das 

respostas, portanto, a maioria. Salienta-se ainda, que houve um percentual expressivo de 

profissionais que são supervisores, gerentes e sócios de auditoria. Além do cargo, analisou-se 

também o tempo de experiência em auditoria, associado ao cargo, conforme evidenciado no 

Gráfico 7: 
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Gráfico 7 - Tempo de exercício da profissão 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Repara-se que há prevalência de auditores que possuem entre 3 a 4 anos de experiência 

na profissão (30%). Adicionalmente, houve igualdade de percentuais nas faixas de 1 a 2 anos 

de experiência e de profissionais que atuam como auditores de 5 a 6 anos, ambos apresentando 

um percentual de 17%. Pode-se dizer, que 73% dos profissionais de auditoria que participaram 

da pesquisa, possuem mais de 3 anos de experiência na profissão. Isso, relaciona-se diretamente 

ao gráfico anterior, visto que 68% dos participantes atuam em cargos mais seniores da carreira 

de auditoria, sendo que para este percentual considerou-se a participação dos encarregados, 

supervisores, gerentes e sócios. 

 

4.2.2 Os auditores, quanto ao grau de escolaridade e área de formação 

 

Dentre as questões expostas no questionário, duas delas buscavam traçar o perfil do 

auditor independente quanto ao seu grau de escolaridade, bem como quanto ao seu grau de 

formação acadêmica. 

Primeiramente, no Gráfico 8 abaixo, ilustra-se o grau de escolaridade dos auditores 

participantes da pesquisa, sendo que as opções disponíveis no questionário aplicado eram: 

graduação, graduação em curso, especialização, especialização em curso, mestrado, mestrado 

em curso, doutorado, doutorado em curso e pós-doutorado. O resultado apresentado no Gráfico 

8 representa somente o que foi obtido por meio do questionário, sendo que não apresenta-se 

todas as opções que estavam disponíveis conforme citado anteriormente. 
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Gráfico 8 - Auditores quanto ao grau de escolaridade 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

  

 É evidente, no gráfico exposto anteriormente, a prevalência de auditores que atualmente 

encontram-se com a graduação concluída, sendo que estes representam 48% das respostas 

obtidas. É importante ressaltar, que se considerássemos neste percentual aqueles que atualmente 

estão com sua especialização concluída (14%), bem como aqueles com especialização em curso 

(18%), temos um percentual de graduados de 80%. Além disso, apenas 20% dos auditores 

participantes da pesquisa, estão atualmente com a graduação em curso. Isso demonstra, que a 

amostra da pesquisa possui um elevado grau de escolaridade, onde 48% já possui graduação 

concluída, e 32% está especializado ou com a mesma em curso. 

 Além do grau de escolaridade, analisou-se a área de formação dos auditores 

independentes, sendo que esta tratava-se de uma questão de múltipla escolha, possibilitando 

que o participante pudesse indicar quais das alternativas eram aplicáveis a suas áreas de 

formação, bem como citar outra área que porventura não estivesse contida na lista exposta. 

 Dentre as opções que estavam disponíveis para escolha tinha-se: Ciências Contábeis, 

Administração, Economia, Direito, Engenharia, dentre outros. O Gráfico 9 exposto a seguir, 

apresenta o resultado desta análise, apresentando apenas as alternativas que foram escolhidas 

pelos auditores. 
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Gráfico 9 - Os auditores quanto a sua área de formação 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Proporcionalmente ao total de respostas obtidas, 94% dos auditores possuem sua 

formação em Ciências Contábeis. Além destes, que possuem apenas a formação em Ciências 

Contábeis, um dos participantes, que corresponde a 3% dos respondentes, possui formação em 

ciências contábeis e ciências atuariais, elevando o percentual de participantes com área de 

formação em ciências contábeis para 97,5%. Ainda, um dos participantes possui área de 

formação em administração. Destaca-se, que não foram identificadas, nas respostas obtidas, 

profissionais com formação na área de direito, engenharia, dentre outras opções disponíveis no 

questionário. 

 Em continuidade, buscou-se na pesquisa uma abrangência de diversas empresas de 

auditoria, de forma a conseguir percepções de auditores de diferentes organizações. Na 

sequência, demonstra-se as empresas que participaram da pesquisa, bem como a proporção da 

participação de cada uma sobre o total das respostas obtidas. 

 

4.2.3 Empresas de auditoria participantes da pesquisa 

 

Na execução da pesquisa, objetivou-se abranger respostas de pelo menos cinco das 

maiores empresas de auditoria do mundo, sendo estas, de acordo com publicação realizada no 

site do Jornal Contábil (2017), a KPMG, PwC, Deloitte, Ernst & Young e Grant Thornton. O 

Gráfico 10, demonstra as empresas onde os auditores independentes que participaram da 

pesquisa trabalham, e o quanto na proporção do todo, cada uma contribuiu para a pesquisa. 
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Gráfico 10 - Empresas de auditoria participantes da pesquisa 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Observando-se o Gráfico 10, percebe-se que oito empresas de auditoria independente 

participaram da pesquisa realizada. Dentre as oito empresas que participaram, estão as cinco 

maiores empresas de auditoria no mundo, sendo estas a KPMG, a PwC, a Ernst & Young, a 

Deloitte e a Grant Thornton.  

 Percebe-se que na pesquisa houve predominância de auditores que trabalham na KPMG, 

sendo que esta participação representa 70% do total de respostas obtidas. Em seguida, encontra-

se a Grant Thornton, com uma representatividade de 10% do total. Os 20% restante das 

respostas obtidas, dividiram-se entre as demais empresas, sendo que a PwC, concentrou 5% 

destas respostas. 

 Prosseguindo, objetivou-se na pesquisa identificar as formas que os auditores utilizam 

para aperfeiçoar seus conhecimentos contábeis de uma forma geral, a fim de identificar os 

meios que são usados para obter conhecimentos adicionais, sobre atualizações da contabilidade. 

O Gráfico 11 apresentado abaixo, demonstra os meios utilizados pelos auditores que 

participaram da pesquisa: 
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Gráfico 11 - Formas utilizadas para aperfeiçoar o conhecimento contábil 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Pode-se perceber, que o meio mais utilizado pelos participantes da pesquisa são sites 

específicos (CPC, IFRS, IBRACON, etc), sendo que esta opção foi marcada por 92,5% dos 

auditores que responderam ao questionário. Além deste item, o segundo meio mais usado para 

aperfeiçoar o conhecimento contábil foi o próprio website das empresas de auditoria nas quais 

os auditores participantes exercem a profissão (67,5%). Foi possível identificar, com base nas 

respostas obtidas, que é pequeno, quando comparado aos demais meios de pesquisa, os livros e 

revistas, demonstrando que são poucas as vezes que utiliza-se desses meios para buscar 

atualizações na profissão contábil.  

Desta forma, encerrou-se com esta questão, a definição do perfil dos auditores. Inicia-

se na seção seguinte, a análise das respostas obtidas as questões propostas no questionário cuja 

finalidade foi de obter a percepção dos profissionais de auditoria externa sobre a nova norma 

que rege sobre o reconhecimento de receita de contratos com clientes, a NBC TG 47 (CPC 47), 

que possui correlação a norma internacional IFRS 15. 

 

4.2.4 As percepções dos auditores independentes com relação a IFRS 15 

 

De acordo com a NBC TA 200 (R1) (2016), a auditoria possui o objetivo de aumentar 

a confiança dos usuários nas demonstrações financeiras das entidades. Esse aumento de 

confiança é proporcionado aos usuários por meio da opinião expressada pelo auditor, visto que 

esta expressa que as demonstrações financeiras foram preparadas, em seus aspectos relevantes, 
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de acordo com a estrutura do relatório aplicável. Diante disso, a percepção destes profissionais 

sobre o ambiente de adoção da nova norma se mostra relevante, pois os mesmos têm papel 

fundamental na avaliação da adequacidade das divulgações que são elaboradas pelas entidades 

aos usuários da informação contábil. 

Primeiramente, como questão inicial das questões que buscam as percepções dos 

auditores independentes, indagou-se se os mesmos já haviam ouvido algo a respeito da nova 

norma contábil, a IFRS 15, que no Brasil é traduzida pela NBC TG 47, evidenciada no 

Pronunciamento técnico CPC 47. Com base nas respostas dos participantes, percebeu-se, que 

5% dos profissionais que responderam o questionário, até o momento da aplicação do mesmo, 

não possuíam nenhum conhecimento a respeito da nova norma, que inclusive, já encontra-se 

em vigor. Percebe-se assim, que existem ainda profissionais que desconhecem a nova norma 

contábil. 

Assim, em consequência das respostas obtidas na primeira pergunta, pode-se afirmar 

que 95%, dos 40 participantes, possuem algum conhecimento sobre a IFRS 15. Buscando 

compreender como os profissionais têm buscado conhecimento sobre o assunto, apresenta-se o 

Gráfico 12 a seguir: 

 

Gráfico 12 - Meios de estudo sobre o IFRS 15 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

 É possível observar, com base no gráfico exposto, que 82,5% dos auditores embasa seus 

conhecimentos a respeito da IFRS 15 em pesquisas realizadas na Internet, em sites de empresas 

de auditoria e órgãos contábeis (CPC, IBRACON, CFC, etc). Ainda, 57,5% dos participantes 

informam que participam de cursos e treinamentos sobre a nova norma e que isso também 
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contribui para o aperfeiçoamento do conhecimento acerca do assunto. Considera-se importante 

ponderar, que em linha com o que mencionou-se inicialmente, é pequeno o percentual de 

utilização de livros e revistas (5%), bem como de artigos sobre o tema (12,5%), pois atualmente 

existe limitação de materiais bibliográficos a respeito da IFRS 15. 

 Em consonância ao objetivo de obter as percepções dos profissionais de auditoria, além 

de analisar se os participantes possuíam conhecimento do assunto, é de grande relevância 

avaliar o grau de conhecimento sobre o tema. Para isso, a décima primeira pergunta do 

questionário possuiu a proposta de que o participante pudesse classificar seu nível de 

conhecimento, sendo o resultado desta questão exposto abaixo: 

 

Gráfico 13 - Nível de conhecimento sobre a IFRS 15 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Nas alternativas disponíveis para escolha, havia além do nível, uma descrição resumida 

para justificar o nível de conhecimento escolhido. Descreve-se na sequência, as alternativas na 

íntegra, da mesma forma como foi apresentado no questionário aplicado: 

 Alto - Já estou envolvido num processo de adoção da norma em um cliente ou já faço 

parte de um grupo técnico que está discutindo os efeitos do novo normativo; 

 Intermediário - Já participei de alguns eventos ou discuti algumas vezes o assunto, desta 

forma entendo ter um conhecimento superficial sobre os principais impactos da norma; 

 Baixo – Nenhuma ação/atividade a respeito da norma, apenas leituras superficiais; 

 Não tenho nenhum conhecimento. 
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Mediante a observação do Gráfico 13, apresentado anteriormente, percebe-se que 

apenas 17,5% dos auditores que participaram da pesquisa classificam seu nível de 

conhecimento como alto, demonstrando com isso um maior envolvimento com o processo de 

adoção da nova norma. Na sequência, verifica-se que 35% dos auditores possui conhecimento 

intermediário, visto que participaram de algumas discussões sobre a IFRS 15, tendo assim 

conhecimento superficial sobre os impactos que podem ser causados na adoção. Porém, a maior 

proporção dos participantes da pesquisa (40%), avaliou seu conhecimento como baixo, 

demonstrando assim nenhum envolvimento com a norma, apenas leituras superficiais sobre o 

assunto. 

A fim de proporcionar uma análise mais robusta a respeito do nível de conhecimento 

dos auditores, apresenta-se no Gráfico 14 abaixo uma relação do nível de conhecimento sobre 

a IFRS 15 com os cargos dos auditores que participaram da pesquisa: 

 

Gráfico 14 - Relação de cargo versus nível de conhecimento 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Na associação do cargo com o nível de conhecimento dos participantes, pode-se 

verificar que os níveis mais altos de conhecimento são dos gerentes e sócios de auditoria, sendo 

estes profissionais mais experientes na área. Ainda, percebe-se que a maior concentração de 

auditores com um nível baixo de conhecimento sobre a IFRS 15 é oriundo de profissionais com 

cargos de assistentes e encarregados de auditoria, sendo que os encarregados foi o cargo que 

mais apresentou participantes com nível baixo e intermediário de conhecimento sobre a nova 

norma. 

Trainee Assistente
Encarregado(
a)/Sênior

Supervisor(a) Gerente Sócio(a)

Alto 0 0 1 1 2 3

Intermediário 0 3 6 2 1 2

Baixo 1 6 8 1 0 0

Nenhum 1 2 0 0 0 0
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 No tópico subsequente, após a análise do nível de conhecimento dos auditores sobre a 

IFRS 15, questionou-se a opinião dos mesmos sobre algumas afirmações a respeito da nova 

norma, a fim de avaliar suas percepções a respeito da proposta de uma norma única para o 

reconhecimento da receita, bem como a opinião dos mesmos sobre como as entidades devem 

avaliar a aplicação da mesma. 

 

4.2.4.1 Grau de concordância sobre a criação de uma norma única para o reconhecimento da 

receita 

 

A décima segunda questão contida no questionário aplicado aos auditores, afirmava que 

“a partir de 1º de janeiro de 2018, entrou em vigor o CPC 47 – Receita de Contratos com 

clientes, que revogou todas as normas, pronunciamentos e interpretações existentes sobre a 

receita. Uma única norma sobre a receita irá facilitar o entendimento pelas empresas com 

relação a sua aplicação”. Questionou-se aos auditores, o grau de concordância dos mesmos 

quanto a essa afirmação, e após a análise das respostas, verificou-se que a maioria dos auditores 

concordam com a afirmação (40%), 30% não concordam e nem discordam, 20% concordam 

totalmente, 5% discordam e 5% discordam totalmente. 

 

Gráfico 15 - Grau de concordância sobre a facilidade de uma norma única para a receita 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

 A maior parte dos auditores (40%) concordam com a afirmação e somando aos auditores 

que concordam totalmente (20%), totaliza 60% dos auditores que têm a percepção que uma 
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norma única sobre o reconhecimento de receitas facilita a aplicação e o entendimento das 

entidades quanto a norma. 

 Além disso, conforme KPMG (2014b) a criação de uma norma única sobre o 

reconhecimento de receitas tratou-se de uma grande conquista para o IASB e o FASB, órgãos 

reguladores responsáveis pela criação em conjunto do novo normativo. Ainda, a proposta de 

uma norma única objetivou, segundo a KPMG (2014b) proporcionar aos usuários informações 

compreensíveis e úteis sobre a natureza, época e montante da receita reconhecida pelas 

entidades. Isso relaciona-se diretamente às características qualitativas da informação contábil-

financeira útil, sendo estas descritas na NBC TG Estrutura Conceitual (2011) aprovada pela 

resolução CFC 1.374/11. De acordo com a referida estrutura, as características qualitativas são 

divididas entre fundamentais e de melhoria. É possível afirmar que a criação de uma norma 

única para a receita visa garantir comparabilidade entre as entidades, sendo está uma das 

características de melhoria descritas na estrutura conceitual. 

 Acrescentando ao descrito anteriormente, Iudícibus (2000, p. 35) destaca que 

“predomina, nos textos americanos, a preocupação com o usuário da informação contábil”. Isso 

é uma característica da nova norma, pois conforme descrito pela KPMG (2014b) o objetivo da 

publicação é prover os usuários com informações úteis, interligando esse objetivo a 

característica qualitativa fundamental da informação contábil-financeira útil, de representação 

fidedigna, conforme traz a NBC TG Estrutura Conceitual (2011). 

 Questionou-se os auditores também, quanto à opinião dos mesmos com relação a 

seguinte afirmação: “Todas as empresas precisam avaliar a extensão do impacto dos novos 

requerimentos trazidos pelo IFRS 15. Mesmo que acreditem não ser relevante, é importante 

formalizar uma análise da nova norma com relação ao seu negócio”. Com base na análise das 

respostas obtidas, observou-se que a maioria – 60% - concordam totalmente com a afirmação, 

20% apenas concordam, 12,5% não possuem uma opinião formada, não concordando nem 

discordando e 7,5% dos participantes discordam da afirmação apresentada. 

 



83 
 

Gráfico 16 - Concordância quanto a formalização de análise da adoção da IFRS 15 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Pode-se embasar, o resultado evidenciado no gráfico acima, no qual 80% dos auditores, 

se somados aqueles que concordam (20%) e aqueles que concordam totalmente (60%), na 

pesquisa realizada pela KPMG (2017), na qual menciona-se que todas as empresas devem 

avaliar os impactos da adoção da IFRS 15, a fim de mensurar a extensão dos reflexos no seu 

negócio e identificar modificações necessárias em contratos, sistemas e processos, por exemplo.  

 

4.2.4.2 Percepções sobre o modelo de cinco etapas para o reconhecimento da receita 

 

De acordo com a KPMG (2014a), a nova norma de reconhecimento da receita, IFRS 15, 

apresenta um modelo único de reconhecimento de receita, que é aplicável a contratos com 

clientes. Conforme mencionado pela KPMG (2014a), este modelo, denominado de modelo de 

cinco etapas divide-se na seguinte sequência: 

 Etapa 1 - Identificar o contrato 

 Etapa 2 - Identificar as obrigações de desempenho (aquilo que deverá ser entregue) 

acordadas no contrato; 

 Etapa 3 - Definir o preço da transação; 

 Etapa 4 - Alocar o preço definido às obrigações de desempenho identificadas; e 

 Etapa 5 - Efetuar o reconhecimento da receita no momento em que (ou à medida em 

que) forem cumpridas as obrigações de desempenho acordadas e identificas no contrato. 

Frente a isso, indagou-se aos auditores, as suas percepções sobre quais etapas 

ocasionariam mais dificuldade para as entidades no momento de aplicação da IFRS 15. Na 
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referida questão, apresentou-se o modelo de cinco etapas descrito anteriormente, 

proporcionando que os participantes escolhessem em sua resposta as etapas que julgassem as 

mais difíceis para as organizações.  

 

Gráfico 17 - Modelo de 5 etapas 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Analisando-se o Gráfico 17 evidenciado anteriormente, identifica-se que 52,50% dos 

participantes da pesquisa consideram que a etapa de maior dificuldade para as entidades será a 

Etapa 5, que refere-se ao reconhecimento da receita no momento em que (ou à medida em que) 

são cumpridas as obrigações de desempenho. Já 40% dos auditores, considera que a Etapa 4 é 

a segunda etapa que trará dificuldade as entidades, visto que esta refere-se à alocação do preço 

a cada obrigação de desempenho identificada no contrato. Em sequência, com uma diferença 

de 10 pontos percentuais para a Etapa 4, tem-se a Etapa 2, que foi a terceira etapa considerada 

com maior grau de dificuldade de aplicação por parte das empresas, sendo está a fase de 

identificar as obrigações de desempenho. Desta forma, pode-se mencionar, que o conjunto de 

etapas consideradas de maior dificuldade pelos auditores são as etapas dois, quatro e cinco. 

 Além da opinião dos auditores sobre quais etapas do modelo de reconhecimento da 

receita trazido pela IFRS 15 trarão maior dificuldade para as empresas, buscou-se a percepção 

dos mesmos sobre os segmentos que terão maiores mudanças com a aplicação da nova norma. 

Visando obter a percepção dos participantes da pesquisa, quanto ao seu grau de concordância, 

afirmou-se que “ A IFRS 15 menciona que se determinados critérios forem cumpridos, a receita 

é reconhecida: ao longo do tempo, de forma a refletir o desempenho da entidade; ou em um 

momento específico no tempo, quando o controle dos bens ou serviços é transferido ao cliente”. 
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Complementou-se afirmando que “ empresas de telecomunicação, software, engenharia, 

construção civil e imobiliária sofrerão maiores impactos”. Esta afirmação compõe a décima 

quinta questão do questionário aplicado, e com base na análise das respostas obtidas, temos o 

seguinte cenário: 

 

Gráfico 18 - Grau de concordância com relação a afirmação de segmentos com maior impacto 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Observa-se que, com base no gráfico apresentado, 40% dos auditores concordam 

totalmente com a afirmação, 37,50% apenas concordam 20% não possuem uma opinião de 

concordância, visto que não concordam nem discordam e 2,5% dos participantes da pesquisa 

discordam da afirmação. Adicionalmente, se analisado em conjunto, percebe-se que o grau de 

concordância dos auditores com relação a essa afirmação é 77,5%, se somados aqueles que 

concordam e que concordam totalmente. Ressalta-se, que a afirmação realizada, foi baseada na 

publicação da KPMG (2014b), na qual menciona-se que empresas que vendem produtos e 

serviços juntos em um único pacote, bem como aquelas que possuem contratos de longo prazo, 

envolvendo grandes projetos, tendem a ter maiores reflexos na aplicação dos novos critérios de 

reconhecimento da receita. 

 

4.2.4.3 Percepção dos auditores sobre os segmentos empresariais mais afetados pela IFRS 15 

 

Alinhado ao questionamento anterior, no qual apresentou-se uma afirmação e avaliou-

se o grau de concordância com a mesma, indagou-se aos auditores quais segmentos 
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empresariais, na opinião dos mesmos, terão mais impactos em decorrência da aplicação da IFRS 

15 e seus critérios. A pergunta foi de múltipla escolha, sendo que foram dadas as seguintes 

opções apresentadas no Gráfico 19, que comporta as respostas obtidas: 

 

Gráfico 19 - Segmentos empresariais mais afetados com a IFRS 15, na opinião dos auditores 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Analisando-se o gráfico, percebe-se que a maioria dos profissionais de auditoria 

considera que empresas de tecnologia da informação (62,50%), construção (75%) e 

telecomunicação (60%), são os segmentos empresariais com maiores impactos na aplicação dos 

novos critérios de reconhecimento da receita. Isto, relaciona-se diretamente a afirmação 

anteriormente apresentada, onde percebeu-se uma concordância de 77,5%. Ainda, com base no 

gráfico, pode-se afirmar que empresas de incorporação imobiliária, bem como aquelas do 

segmento aeroespacial e defesa e programas de fidelidade, foram consideradas de impacto 

semelhante, com percentual entre 30% e 32,5%. O segmento que, na opinião dos auditores, 

apresentará menor impacto é o de varejo (5%). O próximo tópico, busca a percepção dos 

auditores quanto ao conhecimento das empresas sobre a IFRS 15 e seus critérios. 

  

4.2.4.4 A preparação das organizações, com relação a IFRS 15, na opinião dos auditores  

 

Uma pesquisa realizada pela KPMG (2017), em setembro de 2016, com 7.500 entidades 

de diversos setores, buscou mapear o cenário de implementação da nova norma. Concluiu-se, 

que muitas empresas não haviam iniciado o processo e possuem pouco conhecimento sobre os 
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impactos que podem ocorrer em seus negócios. Com base nisso, questionou-se aos auditores 

com que frequência, em sua vivência profissional, os clientes buscam orientação, ou fazem 

questionamentos a respeito do assunto. Após análise das respostas, percebeu-se que 40% dos 

auditores afirmam que a frequência é pouca, 37,50% afirmou que é muito pouca, sendo 

praticamente quase nunca. Ainda, 20% dos participantes afirma que quase sempre os clientes 

fazem questionamentos, e apenas 2,50% afirma ser constante as indagações a respeito da IFRS 

15 por parte dos clientes. 

 

Gráfico 20 - Frequência da procura por esclarecimento sobre a IFRS 15 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Observa-se que é baixa a frequência com que os clientes buscam informações com os 

auditores a respeito da nova norma, sendo que somados os resultados obtidos para as opções 

“quase sempre” e “sempre”, obtemos um percentual de 22,5%. Com isso, pode-se afirmar, que 

77,5% dos auditores não têm recebido questionamentos com frequência dos seus clientes a 

respeito da IFRS 15. Pode-se comparar o resultado obtido nesta questão, com o que foi 

constatado na pesquisa realizada pela KPMG (2017), na qual concluiu-se que 95% dos 

participantes da pesquisa, que nesta eram empresas de diversos segmentos, possuía um 

conhecimento intermediário ou baixo sobre a nova norma e 86% afirmaram que não tinham até 

o momento realizado nenhuma ação para o processo de transição da IFRS 15. Portanto, isso 

evidencia que as entidades não têm buscado informações sobre a nova norma de receita. 

 Conforme Ernst & Young (2014), a IFRS 15 impactará processos de controles internos 

e trará exigências extensas de divulgação nas demonstrações financeiras. Essas mudanças 
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demandarão modificações nos sistemas de informação das entidades. Neste viés, questionou-se 

aos auditores, qual é a importância de uma avaliação dos sistemas de TI (Tecnologia da 

Informação) utilizados pelas empresas com a vigência da nova norma. Foram dadas as seguintes 

opções de escolha para os auditores: sem importância, pouco importante, importante, muito 

importante e extremamente importante. 

 

Gráfico 21 - Importância dos sistemas de tecnologia da informação 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Percebe-se, observando o Gráfico 21, que os auditores que consideram extremamente 

importante a avaliação dos sistemas de TI, perfazem 50% dos participantes, sendo que os 

demais consideram muito importante (28%) e apenas importante (22%). Ainda, pode-se 

afirmar, que todos os auditores consideram importante a avaliação dos sistemas de TI, visto que 

nenhum deles afirmou em sua resposta que a avaliação seria sem importância ou pouco 

importante.  

 De acordo com a Ernst & Young (2014) e com a KPMG (2014) a entidades devem 

atualizar os principais processos e controles sistêmicos, a fim de comportar as mudanças na 

forma de contabilização trazidas pela IFRS 15. Ainda, afirmam que para as divulgações que 

são requeridas será necessário o suporte dos sistemas de informação para coletar os dados 

necessários, inclusive aqueles não relacionados a números.  

 Ainda, com relação ao que é percebido pelos auditores nos trabalhos de auditoria, 

perguntou-se aos mesmos o seguinte: “Você percebe, nas empresas em que participa do trabalho 

de auditoria/consultoria, que está sendo realizada uma análise da nova norma e sua 
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implementação, bem como a quantificação dos impactos? ”. A pesquisa constatou que 70% dos 

participantes afirmam perceber que as empresas estão realizando análise da implementação e 

quantificação dos impactos da aplicação dos novos critérios de reconhecimento da receita.  

 Adicionalmente, de acordo com a KPMG (2014), a norma traz vastas exigências de 

divulgação, sendo que isso geralmente é uma tarefa árdua para as entidades. Além disso, é um 

dos meios de possibilitar que os usuários da informação possam compreender os impactos e 

mudanças em decorrência da alteração normativa. Em função disso, perguntou-se aos auditores: 

“ As novas divulgações requeridas pelo CPC 47 são mais detalhadas, exigindo que as empresas 

se empenhem para atender os requerimentos. As empresas que você realiza trabalho de 

auditoria, tem procurado auxílio para entendimento das divulgações, ou seja, tem demonstrado 

preocupação com o assunto? “. Abaixo, apresentamos o Gráfico 22, que engloba as respostas 

obtidas: 

 

Gráfico 22 - Frequência de procura sobre esclarecimentos de divulgações da IFRS 15 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Nota-se que raramente (62,50%) os auditores são procurados pelas entidades para a em 

busca de esclarecimentos sobre as divulgações que devem ser efetuadas. Apenas 35% dos 

participantes afirma, que com frequência estão sendo requisitados com dúvidas sobre as 

divulgações que devem ser realizadas. Ainda, percebe-se que 2,5% dos auditores menciona 

nunca terem sido questionado sobre as divulgações.  
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4.2.4.5 Menos forma mais essência nos critérios e divulgações  

 

 A Ernst & Young (2014) destaca que, entre os intuitos de criação de uma norma única, 

está a intenção de fornecer informações mais úteis aos usuários das demonstrações financeiras 

e isso baseia-se nas novas exigências de divulgação. Apresentou-se aos auditores essa 

afirmação, com o objetivo de avaliar a opinião dos mesmos. 

 

Gráfico 23 - Novas divulgações: grau de concordância sobre melhoria aos usuários 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Nota-se, que 42,5% dos auditores concordam com a afirmação, 32,5% concordam 

totalmente e 25% demonstram não concordar nem discordar da afirmação apresentada. Ainda, 

pode-se destacar, que 75% dos auditores, se somados aqueles que concordam (42,5%) e que 

concordam totalmente (32,50%) concordam que as novas exigências de divulgação trazidas 

pelo CPC 47, tem o objetivo de garantir melhor compreensão aos usuários sobre a receita e seus 

critérios de reconhecimento. 

 Na visão de Antunes et al (2012) anteriormente a convergências das normas brasileiras 

de contabilidade às normas internacionais, a contabilidade baseava-se em regras que deveriam 

ser aplicadas. Após a convergência, de acordo com Antunes et al (2012), a essência sobre a 

forma veio a prevalecer, de forma que passou-se a interpretar e não aplicar regras pré-

estabelecidas. Baseado nisso, apresentou-se no questionário a seguinte afirmação: “ A IFRS 15 

é baseada em princípios consistentes com as regras existentes aplicáveis a receitas, porém 

fornece mais orientações sobre sua aplicação. A falta de regras claramente definidas implicará 
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a necessidade de maior julgamento”. Solicitou-se que os auditores expusessem seu grau de 

concordância a respeito da afirmação. Apresenta-se, no Gráfico 24, as respostas: 

Gráfico 24 - Menos regras, maior exigência de julgamentos 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

  

 Verificou-se que 2,50% dos auditores discordam da afirmação, 32,50% não possuem 

opinião, visto que não concordam nem discordam, 37,50% demonstraram concordar e 27,50% 

concordam totalmente. Pode-se destacar, que somados aqueles que concordam, tem-se um 

percentual de 65%, que demonstra que a maioria dos participantes concorda que a IFRS 15 

trouxe maior necessidade de julgamentos, visto que baseia-se em princípios e não em regras. 

De acordo com a KPMG (2014), estes julgamentos e estimativas podem afetar o valor, bem 

como o momento de reconhecimento da receita das empresas. 

 

4.2.4.6 Indicadores de desempenho mais afetados, na percepção dos auditores  

 

De acordo com Martins, Miranda e Diniz (2014), atualmente é abundante o número de 

usuários das informações contábeis produzidas pelas entidades. Segundo Woefel (1994), 

indicadores são utilizados para comparação de informações de períodos anteriores de uma 

mesma empresa, bem como de empresas de um mesmo segmento. Ainda, Silva (2014) destaca 

que adoções de novas normas tem efeito na análise do desempenho operacional das empresas. 

Em vistas a estes embasamentos teóricos, realizou-se a seguinte pergunta aos auditores: “ A 

alteração do momento de reconhecimento da receita e a determinação do valor a ser reconhecido 
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poderá impactar indicadores de desempenho. Quais das métricas de desempenho serão mais 

afetadas na sua opinião? “. Para a resposta, deu-se no questionário as opções abaixo elucidadas: 

 LAJIDA – Lucro antes de juros, impostos depreciação e amortização; 

 Margem bruta; 

 Lucro líquido; 

 Resultado por ação; ou 

 Outros (o participante poderia citar um de sua opinião). 

A referida questão foi de múltipla escolha, possibilitando que os auditores escolhessem 

as alternativas que na sua opinião representavam os indicadores que seriam mais afetados. A 

seguir, apresenta-se o Gráfico 25, com resumo das respostas:  

 

Gráfico 25 - Indicadores de desempenho mais afetados 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Nota-se que, dos 40 auditores que participaram da pesquisa, 28 consideram que o 

LAJIDA é o indicador com maior impacto, sendo este seguido da Margem bruta (27), Lucro 

líquido e resultado por ação. Isso, alinha-se ao que menciona a KPMG (2014), pois a nova 

norma poderá acelerar ou diferir o reconhecimento da receita, refletindo em indicadores de 

desempenho das empresas, visto que a receita é componente principal para formação dos 

indicadores. 

 

 

 

LAJIDA Margem Bruta Lucro Líquido Resultado por ação

Quantidade 28 27 24 17

70%
67,50%

60%

42,50%
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4.2.4.7 O que esperar da fase de adoção da IFRS 15, na percepção dos auditores  

 

 Das 27 questões propostas nos questionários, duas foram perguntas abertas, 

dissertativas, nas quais buscou-se pontos de vistas pessoais de cada auditor. Em uma delas, 

questionou-se o seguinte: “ O que você espera da adoção da nova norma? Como acredita que 

será o ambiente de transição das normas atuais para a IFRS 15? “. Dentre as 40 respostas 

obtidas, escolheu-se 16, que serão evidenciadas a seguir. Optou-se por descrever apenas 16, 

pois estas representam as demais respostas, visto que foram semelhantes. O resumo das 

respostas está evidenciado no Quadro 7: 
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Quadro 7 - O que você espera da adoção da nova norma? Como acredita que será o ambiente de transição das normas atuais para a IFRS 15? 

Resposta Gênero Idade Cargo 
Entendo que relevantes mudanças nas demonstrações financeiras ocorrerão. Quanto a informação mais relevante para os 
usuários das demonstrações financeiras, não acredito que essa mudança possa trazer, de imediato, uma melhoria na qualidade 
das demonstrações financeiras. Com o passar do tempo, no longo prazo, essas alterações serão benéficas para os usuários das 
demonstrações financeiras, principalmente porque os usuários padrões dessas informações, estarão aptos a interpretá-las 
adequadamente. De forma geral, é necessário um tempo relevante para que todos os usuários das informações financeiras sejam 
beneficiados e entendam todos os requisitos e exigências de uma nova norma. 

Masculino 31 Sócio(a) 

Espero que a norma venha para trazer mais confiança e comparabilidade aos relatórios financeiros. Porém, as empresas não têm 
demonstrado preparo para a adoção da nova norma ao mesmo tempo que não tem buscado o entendimento da mesma. Acredito 
que será turbulento o ambiente de transição. 

Feminino 29 Assistente 

Não será algo simples nem realizado de forma tempestiva como se espera, tendo em vista o desconhecimento da norma por 
parte da maioria dos clientes, assim como a demanda de investimentos em TI ou em bons controles paralelos à contabilidade, 
para manter às informações atualizadas e principalmente divulgadas de forma clara. 

Masculino 27 Encarregado(a)/Sênior 

Acredito que é o ambiente é de dúvidas e muita preocupação com relação à adoção inicial e correta aplicabilidade da norma. 
Será uma época de dedicação ao estudo e entendimento da norma e avaliação da realidade de cada negócio, ainda mais por 
envolver muito julgamento profissional. 

Feminino 24 Encarregado(a)/Sênior 

É um grande desafio para as empresas, pois adaptar-se a norma exige redirecionamento de suas estratégias e práticas. Ademais, 
é preciso solucionar de forma efetiva a integralização de sistemas operacionais. 

Feminino 22 Assistente 

Espera-se que a norma traga para a contabilidade informações mais fiéis aos negócios, com a apuração de resultados mais 
próximos da realidade. 

Masculino 43 Sócio(a) 

Por ser uma única nova norma que revogou as anteriores, de certa forma irá facilitar. Entretanto, inicialmente, acho que haverá 
discussões e dúvidas relacionadas ao assunto abordado, assim como, haverá necessidade de atualização ou melhoria nos 
sistemas de TI, nos processos contábeis e controles internos. Acredito que os serão exigidas divulgações mais detalhadas, visto 
que investidores e partes interessadas vão querer compreender a nova norma e seu impacto no negócio. 

Feminino 23 Assistente 

Adaptações relevantes nos sistemas de informação. Menor vinculação da receita contábil à emissão de nota fiscal.  Aumento nos 
casos de empresas reconhecendo a receita ao longo do tempo. Durante a transição, acredito que será conturbado e com aumento 
nas ressalvas dos auditores. 

Masculino 29 Supervisor(a) 

Acredito que o tempo de adaptação será bastante turbulento, até que se tenha regras e evolução para verificar a precisão das 
estimativas através da comparabilidade entre estimativas realizadas e a experiência real. Há que se tomar um grande cuidado 
sobre os critérios definidos pelas Companhias na definição do valor justo de cada etapa dos contratos e também no alcance dos 
critérios para reconhecimento. Maior envolvimento de gerente e sócio no processo de auditoria, aumentando de forma 
significativa os custos de auditoria. 

Masculino 28 Supervisor(a) 
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Como todas as grandes mudanças contábeis no Brasil, acredito que será um período difícil de transição, inicialmente muitas 
empresas terão dificuldade em interpretar e aplicar a nova norma, e passarão a contratar empresas especializadas no assunto 
para assessoria. 

Feminino 27 Assistente 

Espero que as empresas desenvolvam processos mais definidos com controles efetivos para possibilitarem a adoção da norma. Feminino 24 Assistente 

Transição lenta dependente da orientação da auditoria Feminino 32 Supervisor(a) 

Essência da transação sobre a forma. Efeito de trazer para o balanço práticas comerciais, muitas vezes, não documentadas. Masculino 30 Gerente 

O CPC 30 irá deixar saudades, a transição teve tudo para ser sutil, com as adesões antecipadas, porém, percebo que muitas 
empresas do ramo da construção civil estão receosas quanto a norma, em suas DFs dizem que o texto dado pelo CPC 47 está 
muito confuso. Masculino 21 Trainee 

Espero um ambiente bastante problemático, pois muitas entidades não efetuaram as análises de seus contratos com clientes. 
Além disso, devido à grande subjetividade da norma em alguns aspectos, o julgamento profissional é crucial na aplicação dos 
novos requerimentos. 
Baseando-se nisso, acredito que a transição, em um primeiro momento poderá dificultar as análises de usuários, pois o 
despreparo na escolha da abordagem, provavelmente poderá resultar em uma abordagem equivocada ou incorreta. 

Feminino 23 Encarregado(a)/Sênior 

Como todo processo de transição será exigido um maior aprofundamento do entendimento da norma e teremos alinhamentos de 
entendimentos nos dois primeiros anos de transição. 

Masculino 30 Gerente 

FONTE: Dados da pesquisa (2018). 
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 Analisando-se as opiniões dos profissionais de auditoria, nota-se que todas indicam um 

ambiente de adoção turbulento, destacando que as empresas não estão preparadas para as 

mudanças trazidas pela IFRS 15. Ainda, conforme mencionado na primeira opinião exposta no 

quadro evidenciado anteriormente “[...] não acredito que essa mudança possa trazer, de 

imediato, uma melhoria na qualidade das demonstrações financeiras. Com o passar do tempo, 

no longo prazo, essas alterações serão benéficas para os usuários das demonstrações financeiras, 

principalmente porque os usuários padrões dessas informações, estarão aptos a interpretá-las 

adequadamente. De forma geral, é necessário um tempo relevante para que todos os usuários 

das informações financeiras sejam beneficiados e entendam todos os requisitos e exigências de 

uma nova norma”. Essa resposta, que foi de um sócio de auditoria, destaca que será necessário 

tempo para que os usuários compreendam as informações, visto que assim como as entidades, 

os usuários também necessitam compreender os requisitos da norma, para então efetivamente 

compreender as divulgações. 

 Indagou-se também aos auditores, abertamente, o que tem sido percebido na prática com 

relação as divulgações. Para isso, fez-se a seguinte pergunta: “Como os clientes nos quais você 

participa do trabalho de auditoria tem efetuado a divulgação nas demonstrações financeiras a 

respeito dos impactos da nova norma? Descreva como são as divulgações feitas e se, na sua 

opinião, estas atendem aos requisitos da norma em questão”. Abaixo, resume-se as principais 

respostas obtidas e a partir delas, será realizada a análise das divulgações na prática, das 

empresas escolhidas nesta pesquisa. 

 

Quadro 8 - A percepção dos auditores quanto as divulgações sobre a IFRS 15 na prática 

Resposta Cargo 
Os impactos são avaliados pelos clientes e até o momento atendem aos requisitos da norma 
em questão. 

Gerente 

Estão divulgando que a nova norma não impacta o seu negócio. Mas acredito que não 
pararam muito para estudar o tema e verificar o real impacto. 

Encarregado (a) 
/Sênior 

Varejo - Sem impacto - atende os requisitos 
Indústria - não espera impacto, porém avaliação não está concluída 

Encarregado (a) 
/Sênior 

Os clientes ainda estão em fase de construção de suas divulgações, mas percebemos que 
estão buscando atender os níveis de divulgação exigidos pela norma em sua plenitude. 

Sócio (a) 

Nas Demonstrações Financeiras de 31/12/2017, os impactos quanto a adoção desta nova 
norma, foi divulgado em notas explicativas. Já em 31/03/2018, os impactos iniciais da 
adoção foram apropriados no Patrimônio Líquido e melhor justificados nas notas 
explicativas das Demonstrações. Acredito que atende os requisitos da norma. 

Encarregado (a) 
/Sênior 

Estão sendo divulgados na nota explicativa de práticas contábeis, entendo que atendem o 
requisito. 

Encarregado (a) 
/Sênior 

Divulgação em adoção de novas práticas. Sim, atende  Sócio (a) 
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As divulgações, em sua maioria, atende este primeiro momento de transição. Pois os 
clientes ainda não têm exemplos práticos de divulgação para seu setor. 

Gerente 

Tendo em vista a conclusão dos exames respectivos as demonstrações financeiras do 
período findo em 31 de dezembro de 2017, muitos clientes optaram pela não adoção 
antecipada da norma, todavia houve um parágrafo em nota explicativa informando a ação 
tomada pela empresa. 

Assistente 

As divulgações são bastante sintéticas, descrevendo basicamente que não haverá impactos. 
Na minha opinião, essas divulgações não atendem 100% o requisito da nova norma. Penso 
que a partir da divulgação das demonstrações financeiras do primeiro trimestre, teremos 
dados concretos dos efeitos, bem como será possível comparar as novas divulgações com as 
realizadas anteriormente. 

Encarregado (a) 
/Sênior 

A maioria apenas divulga uma nota dizendo que a IFRS 15 não irá gerar impactos 
significativos. 

Trainee 

Maior parte das divulgações declaram estar em fase de implementação e avaliando os 
possíveis impactos da norma, contudo, em virtude da data de vigência essa não deveria ser 
a divulgação pois esperava-se que os efeitos já estivessem estimados. 

Gerente 

Em minha opinião, de forma geral, as divulgações são bastante genéricas e rasas. Supervisor (a) 

Todos dizem que estão avaliando os impactos. Ainda não houve, nos meus clientes, 
divulgação de números já afetados. Veremos isso a partir do 1º ITR de 2018. 

Supervisor (a) 

Em um primeiro momento as divulgações (DF's de 31/12/2017), foram apenas no âmbito de 
possíveis impactos quando da adoção da nova norma para os primeiros ITR's e o exercício 
de 2018, a partir das primeiras divulgações de DF's trimestrais (intermediárias) de 2018, 
conseguiremos avaliar com maior precisão e assertividade o real impacto da norma nas 
Companhias que auditamos e acompanhamos no mercado de capitais em geral, embora já 
tenhamos identificamos os principais impactos em determinados segmentos, que por suas 
especificidades serão mais afetados. 

Encarregado (a) 
/Sênior 

A divulgação se resume a uma nota explicativa, sem mensuração de valores. Até o 
momento, atendem aos requisitos da norma. 

Assistente 

Sim, para aqueles clientes que entendem que a mudança de norma não gera uma 
significativa diferença em relação à pratica atual há divulgações bastante limitadas em 
relação aos potenciais impactos. Entendo que, nesses casos, atendem os requisitos da 
norma. 

Sócio (a) 

FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

Percebe-se, com base nas respostas obtidas, que a percepção dos auditores 

independentes, quanto às divulgações que estão sendo realizadas nas demonstrações 

financeiras, mostram-se em sua maioria genéricas, com menções de avaliação dos impactos, 

sem mensuração de valores. Além disso, conforme mencionado, muitas empresas mencionam 

que não há impactos, mas de acordo com uma das respostas obtidas, a maioria que faz essa 

menção nem mesmo avaliou os impactos da norma. 

 Um dos objetivos da pesquisa foi avaliar a percepção dos auditores quanto a adoção da 

IFRS 15, e isso se fez nesta seção e em anteriores. Além disso, objetivou-se nesta pesquisa, 

conseguir verificar as percepções de divulgações dos auditores, nas notas explicativas de 

demonstrações financeiras de seis empresas, a fim de comparar as percepções obtidas, com as 

divulgações realizadas na prática. No próximo tópico, será apresentada essa comparação, bem 
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como será relacionada ao embasamento teórico a respeito das mesmas, conforme evidenciado 

na seção 2.6.4 Divulgações.  

 

4.3 AS PERCEPÇÕES DOS AUDITORES INDEPENDENTES COMPARADAS AS 

DIVULGAÇÕES NA PRÁTICA 

 

Atendendo ao objetivo de comparar as percepções dos auditores independentes com as 

divulgações evidenciadas nas demonstrações financeiras, após a análise das percepções dos 

auditores, principalmente àquelas relacionadas as divulgações, objetivou-se compará-las aos 

exemplos reais de divulgações realizadas por seis Companhias listadas na BM&FBOVESPA. 

Para isso, obteve-se por meio do site da Bolsa de Valores as demonstrações financeiras 

completas destas empresas, de 31 de dezembro de 2017 e de 31 de março de 2018, sendo que 

para esta pesquisa utilizaram-se apenas as notas explicativas. Optou-se pela análise das 

divulgações realizadas em 31 de dezembro de 2017 e 31 de março de 2018, pois desta forma 

tem-se dois ambientes de divulgação: um pré-adoção e um pós-adoção, respectivamente. 

 

4.3.1 Divulgações pré-adoção da IFRS 15 

 

Para fins desta análise, segregou-se as respostas dos auditores apresentadas no Quadro 

9, em respostas que fossem similares as divulgações de pré-adoção, ou seja, aquelas antes da 

data de adoção da IFRS 15. Abaixo apresenta-se esta relação de respostas. 

 

Quadro 9 - Opiniões dos auditores relacionadas a divulgações iniciais 

Resposta Cargo 

Estão divulgando que a nova norma não impacta o seu negócio. Mas acredito que não 
pararam muito para estudar o tema e verificar o real impacto. 

Encarregado (a) 
/Sênior 

Varejo - Sem impacto - atende os requisitos 
Indústria - não espera impacto, porém a avaliação não está concluída 

Encarregado (a) 
/Sênior 

Os clientes ainda estão em fase de construção de suas divulgações, mas percebemos que 
estão buscando atender os níveis de divulgação exigidos pela norma em sua plenitude. 

Sócio (a) 

Nas Demonstrações Financeiras de 31/12/2017, os impactos quanto a adoção desta nova 
norma, foi divulgado em notas explicativas. Já em 31/03/2018, os impactos iniciais da 
adoção foram apropriados no Patrimônio Líquido e melhor justificados nas notas 
explicativas das Demonstrações. Acredito que atende os requisitos da norma. 

Encarregado (a) 
/Sênior 

Estão sendo divulgados na nota explicativa de práticas contábeis, entendo que atendem o 
requisito. 

Encarregado (a) 
/Sênior 

Divulgação em adoção de novas práticas. Sim, atende  Sócio (a) 
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Tendo em vista a conclusão dos exames respectivos as demonstrações financeiras do 
período findo em 31 de dezembro de 2017, muitos clientes optaram pela não adoção 
antecipada da norma, todavia houve um parágrafo em nota explicativa informando a ação 
tomada pela empresa. 

Assistente 

A maioria apenas divulga uma nota dizendo que a IFRS 15 não irá gerar impactos 
significativos. 

Trainee 

Maior parte das divulgações declaram estar em fase de implementação e avaliando os 
possíveis impactos da norma, contudo, em virtude da data de vigência essa não deveria 
ser a divulgação pois esperava-se que os efeitos já estivessem estimados. 

Gerente 

Em minha opinião, de forma geral, as divulgações são bastante genéricas e rasas. Supervisor (a) 

Todos dizem que estão avaliando os impactos. Ainda não houve, nos meus clientes, 
divulgação de números já afetados. Veremos isso a partir do 1º ITR de 2018. 

Supervisor (a) 

A divulgação se resume a uma nota explicativa, sem mensuração de valores. Até o 
momento, atendem aos requisitos da norma. 

Assistente 

Sim, para aqueles clientes que entendem que a mudança de norma não gera uma 
significativa diferença em relação à pratica atual há divulgações bastante limitadas em 
relação aos potenciais impactos. Entendo que, nesses casos, atendem os requisitos da 
norma. 

Sócio (a) 

FONTE: Dados da pesquisa (2018). 

 

 As respostas acima indicam uma percepção de divulgações simplórias e genéricas com 

relação as novas normas. De acordo com a CVM (2018) no Brasil é vetada a adoção antecipada 

de normas contábeis ainda não vigentes. Porém, as empresas devem divulgar em nota 

explicativas informações mínimas, conforme exigido pelo CPC 23 (2009). As divulgações 

requeridas pelo CPC 23 (2009, p.8) são as seguintes, quando dá não adoção antecipada: 

30. Quando a entidade não adotar antecipadamente novo Pronunciamento, 
Interpretação ou Orientação já emitido, mas ainda não com aplicação obrigatória, a 
entidade deve divulgar: 
(a) tal fato; e  
(b) informação disponível ou razoavelmente estimável que seja relevante para avaliar 
o possível impacto da aplicação do novo Pronunciamento, Interpretação ou 
Orientação nas demonstrações contábeis da entidade no período da aplicação inicial. 
31. Ao cumprir o item 30, a entidade deve proceder à divulgação: 
(a) do título do novo Pronunciamento, Interpretação ou Orientação; 
(b) da natureza da mudança ou das mudanças iminentes na política contábil; 
(c) da data em que é exigida a aplicação do Pronunciamento, Interpretação, ou 
Orientação; 
(d) da data em que ela planeja aplicar inicialmente o Pronunciamento, Interpretação 
ou Orientação; e  
(e) da avaliação do impacto que se espera que a aplicação inicial do Pronunciamento, 
Interpretação ou Orientação tenha nas demonstrações contábeis da entidade ou, se 
esse impacto não for conhecido ou razoavelmente estimável, da explicação acerca 
dessa impossibilidade. 

 Frente ao embasamento teórico e as percepções dos auditores, percebe-se que 

divulgações mínimas foram requeridas às empresas mesmo antes da vigência do CPC 47. Com 

o intuito de verificar as divulgações feitas pelas Companhias, e avaliar se atendem aos requisitos 

da norma, apresenta-se abaixo seis divulgações, de Companhias listadas na BM&FBOVESPA, 
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sendo estas realizadas em 31 de dezembro de 2017, data na qual as empresas deveriam divulgar 

os impactos apurados e seus valores. 

 

 Embraer S.A: 

 

Evidencia-se na Figura 9, a divulgação efetuada pela Embraer S.A, nas Demonstrações 

financeiras anuais, em 31 de dezembro de 2017. Essa divulgação foi realizada na seção 4. 

Pronunciamentos contábeis recentes, na referida demonstração financeira. Desta seção, a 

Companhia mencionou que “[...] não optou pela adoção antecipada [...] em suas Demonstrações 

Financeiras”. Desta forma, a Companhia divulgou o seguinte: 

 

Figura 9 - Divulgação Embraer: 31/12/2017 

 
FONTE: Demonstrações financeiras anuais, Embraer S.A (2018, p. 24). 

 

 Percebe-se que a divulgação foi simples, porém a Companhia identificou, conforme 

requerido pelo CPC 23 (2009), o nome do pronunciamento contábil, informações disponíveis 

sobre os possíveis impactos, a natureza das mudanças na política contábil da Companhia, bem 

como da data inicial de aplicação e o método escolhido para efetuar a transição. Destaca-se, 

que dentre as solicitações do CPC 23 (2009), a Companhia mostrou-se alinhada aos 

requerimentos. Além disso, essa divulgação pode ser comparada as percepções dos auditores, 

que mencionaram que as divulgações são “sintéticas e rasas”, “resumem-se em uma nota 

explicativa sem mensuração de valores”, e resumem-se a descrição das mudanças e impactos. 
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 MRV Engenharia e Participações S.A 

 

Demonstra-se na Figura 10, a divulgação efetuada pela MRV Engenharia e 

Participações S.A, nas Demonstrações financeiras anuais, em 31 de dezembro de 2017. Essa 

divulgação foi realizada na seção 3, denominada “Adoção de novos pronunciamentos contábeis 

e normas e interpretações, novas e revisadas, já emitidas e ainda não adotadas”, na referida 

demonstração financeira. Nesta seção, a Companhia menciona que não adotou a norma em 

questão e que pretende adotá-la a partir de sua vigência. Desta forma, a Companhia divulgou o 

seguinte: 

 

Figura 10 - Divulgação MRV: 31/12/2017 

 
FONTE: Demonstrações financeiras anuais, MRV Engenharia e Participações S.A (2018, p. 30). 

 

 Nota-se que, a Companhia efetuou, conforme requerido pelo CPC 23 (2009), algumas 

divulgações, dentre as quais destaca-se o nome do pronunciamento, uma descrição resumida do 

mesmo, e a data de vigência. Observa-se, que não houve divulgação dos possíveis impactos, 

pois, conforme divulgado pela Companhia, e de acordo com o embasamento teórico desta 

pesquisa, o Ofício-Circular CVM/SNC/SEP/nº 1/2018 (2018), publicado pela CVM, menciona 

que as Companhias que exercem atividade de incorporação imobiliária deverão observar o 
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disposto no OCPC 04 – Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de 

Incorporação Imobiliária Brasileiras, fazendo-se os ajustes em decorrência da IFRS 15 

conforme necessário, para os períodos anuais a partir de 1º de janeiro de 2018. Desta forma, 

estas entidades “ganharam” um certo tempo frente as demais, que efetuam publicações 

trimestrais que devem aplicar o CPC 47. 

 

 Lojas Renner S.A 

 

Demonstra-se na Figura 11, a divulgação efetuada pela Lojas Renner S.A, nas 

Demonstrações financeiras anuais, em 31 de dezembro de 2017. Essa divulgação foi realizada 

na seção 7, denominada “Normas, Interpretações e revisões de normas não vigentes”, na 

referida demonstração financeira. Nesta seção, a Companhia menciona que a “ a adoção 

antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida no Brasil”. Desta forma, 

a Companhia divulgou o seguinte: 

 

Figura 11 - Divulgação Lojas Renner S.A: 31/12/2017 

 
FONTE: Demonstrações financeiras anuais, Lojas Renner S.A (2018, p. 29). 

 

 Percebe-se que a divulgação foi resumida, porém a Companhia identificou, conforme 

requerido pelo CPC 23 (2009), o nome do pronunciamento contábil, informações disponíveis 

sobre os possíveis impactos, a natureza das mudanças na política contábil da Companhia, bem 

como da data inicial de aplicação. Destaca-se, que dentre as solicitações do CPC 23 (2009), a 

Companhia mostrou-se alinhada aos requerimentos. Além disso, essa divulgação pode ser 

comparada as percepções dos auditores, que mencionaram que empresas do segmento de varejo 

não terão impactos, devido ao controle dos produtos ser transferido ao cliente no momento da 

entrega, conforme mencionado pela Lojas Renner S.A, em sua divulgação. Pode-se dizer, que 
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a divulgação foi completa e clara, esclarecendo que não espera-se impactos ao modelo de 

negócio da entidade. 

  

 Smiles Fidelidade S.A 

 

A seguir é demonstrada, a divulgação efetuada pela Smiles Fidelidade S.A, nas 

Demonstrações financeiras anuais, em 31 de dezembro de 2017. Essa divulgação pode ser 

verificada na seção 3.3, denominada “Novas normas, alterações e interpretações”, na referida 

demonstração financeira. Desta forma, a Companhia divulgou o seguinte: 

 

Figura 12 - Divulgação Smiles Fidelidade S.A: 31/12/2017 

 
FONTE: Demonstrações financeiras anuais, Smiles Fidelidade S.A (2018, p. 36). 

 

 Com base na divulgação realizada pela Companhia, percebe-se, assim como as demais 

já analisadas, os requerimentos do CPC 23 (2009). Na divulgação observou-se que a 

Companhia descreveu as principais mudanças que poderiam advir com o CPC 47, bem como 

apresentou a conclusão daqueles que já estimou não apresentar impacto significativo em 

decorrência da adoção. Ainda, mencionou também, que irá adotar o pronunciamento a partir de 
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sua vigência e assim como a Embraer S.A, descreveu o método de transição escolhido para a 

adoção da nova norma, conforme é requerido pelo CPC 47. 

 

 Telefônica Brasil S.A 

 

Demonstra-se abaixo, a divulgação efetuada pela Telefônica Brasil S.A, nas 

Demonstrações financeiras anuais, em 31 de dezembro de 2017. Essa divulgação foi realizada 

na seção 2, Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras. Nesta seção, a 

Companhia menciona normas que foram melhoradas e normas que foram emitidas, mas que 

não foram adotadas no exercício de 2017, devido ao período de vigência. Desta forma, a 

Companhia divulgou informações mais detalhadas para aquelas que terão um impacto 

significativo, sendo que sobre a IFRS 15 apresentou o que segue: 

 

Figura 13 - Divulgação Telefônica Brasil S.A: 31/12/2017 
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FONTE: Demonstrações financeiras anuais, Telefônica Brasil S.A (2018, p. 89-90). 

 

 Nota-se que a divulgação realizada pela Telefônica Brasil S.A é extremamente 

completa, com informações detalhadas, e inclusive de valores, referente aos impactos da norma. 
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É evidente que todos os requisitos solicitados pelo CPC 23 (2009) foram atendidos. A 

maturidade na divulgação deve-se a um preparado árduo, sendo que é evidente pela divulgação 

realizada que foi realizado um processo extensivo de avaliação da implementação da IFRS 15. 

Uma das percepções dos auditores que foi destaca, relaciona-se com essa divulgação, sendo ela 

“Nas Demonstrações Financeiras de 31/12/2017, os impactos quanto a adoção desta nova 

norma, foi divulgado em notas explicativas. Já em 31/03/2018, os impactos iniciais da adoção 

foram apropriados no Patrimônio Líquido e melhor justificados nas notas explicativas das 

Demonstrações. Acredito que atende os requisitos da norma”. Na divulgação realizada pela 

Companhia, menciona-se que os impactos serão reconhecidos no patrimônio líquido, com um 

ajuste nos saldos iniciais. Assim, como a Embraer S.A e a Smiles Fidelidade S.A, a Companhia 

também deixou clara a abordagem escolhida para a transição. 

 

 TOTVS S.A 

 

Demonstra-se na Figura 14, a divulgação efetuada pela TOTVS S.A, nas Demonstrações 

financeiras anuais, em 31 de dezembro de 2017. Essa divulgação foi realizada na seção 2.4, 

Resumo das principais práticas contábeis, item l) Pronunciamentos emitidos mas ainda não 

vigentes. Desta forma, a Companhia divulgou as seguintes informações sobre o CPC 47: 

 

Figura 14 - Divulgação TOTVS S.A: 31/12/2017 
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FONTE: Demonstrações financeiras anuais, TOTVS S.A (2018, p. 36-37). 

 

 A divulgação realizada pela TOTVS S.A em suas demonstrações financeiras em 31 de 

dezembro de 2017 são extremamente detalhadas, semelhante à realizada pela Telefônica Brasil 

S.A. Ambas as Companhias encontram-se em segmentos que espera-se um maior impacto, 

sendo estes de Software e Telecomunicações, conforme KPMG (2014). Além disso, esses 

mesmos setores foram os considerados mais afetados, pelos auditores independentes, de acordo 

com o questionário aplicado e conforme pode ser verificado no Gráfico 19. Quanto a 

divulgação, a mesma é completa e detalhada, com valores e descrição dos impactos no negócio 

da Companhia. Além disso, assim como a Embraer S.A, Smiles Fidelidade S.A e Telefônica 

Brasil S.A, a TOTVS S.A mencionou em sua nota explicativa a abordagem de transição 

escolhida, conforme requerido pelo CPC 47. 

 Portanto, é evidente que o nível de divulgação realizado pelas entidades que terão 

impactos mais severos em seu negócio é muito mais detalhado do que a aqueles com impactos 

inferiores. Além disso, percebeu-se na análise das divulgações, que quatro, das seis Companhias 

que foram objeto da análise, efetuaram avaliações de implementação nos anos de 2016 e 2017, 

anos antecessores a vigência da IFRS 15. Na seção subsequente, serão apresentadas divulgações 
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realizadas já com a vigência da nova norma, ou seja, as informações trimestrais do período 

findo em 31 de março de 2018, bem como será apresentado um resumo comparativo dos 

aspectos principais modificados em função da IFRS 15. 

 

4.3.2 Divulgações pós-adoção IFRS 15 

 

Atendendo ao objetivo de identificar os reflexos do reconhecimento de receitas de 

contratos com clientes a partir da vigência da IFRS 15 (NBC TG 47/ CPC 47), com foco nos 

reflexos de divulgação em notas explicativas às demonstrações financeiras, apresenta-se 

subsequentemente um descritivo resumido das divulgações efetuadas por cinco, das seis 

empresas analisadas em suas informações financeiras intermediárias de 31 de março de 2018. 

Descreveu-se a divulgação de apenas cinco, devido ao fato de que a MRV Engenharia e 

Participações S.A, Companhia do segmento de incorporação imobiliária e construção, não 

precisará aplicar aos períodos trimestrais a IFRS 15, conforme Ofício-Circular, publicado pela 

CVM, já citado anteriormente. 

Desta forma, no Quadro 10 abaixo, apresenta-se um resumo das modificações nas 

divulgações observadas, comparando o que foi observado nas divulgações de 31 de dezembro 

de 2017, com aquelas apresentadas em 31 de março de 2018. Ressalta-se, que o quadro possui 

o intuito de resumir as mudanças observadas nas extensões de divulgações, e que 

posteriormente, será analisada em detalhe, as modificações mais significativas. 

 

Quadro 10 - Quadro resumo das modificações de divulgações observadas 

Empresa Divulgações em dezembro 2017: Divulgações em março 2018: 

Telefônica Brasil S.A 

Divulgação completa sobre os 
impactos, já com avaliações 
praticamente concluídas e mensuração 
de valores. Essa divulgação foi 
realizada na parte inicial da 
demonstração financeira, na sequência 
da base de elaboração e preparação. A 
divulgação foi evidenciada nesta 
pesquisa no tópico de 4.3.1. 

Na parte inicial, divulgou-se os efeitos 
contábeis em linhas do balanço e os critérios 
usados. A Receita foi apresentada em uma 
linha única na nota explicativa, já com os 
efeitos da IFRS 15. Porém apresentou-se a 
nota explicativa 33, com os montantes sem a 
aplicação da IFRS, ou seja, aplicando-se o 
CPC 30 (norma anterior), evidenciando os 
ajustes, e os valores modificados em 
decorrência da adoção da IFRS 15. Vale 
ressaltar, que o efeito líquido dos ajustes dos 
IFRSs adotados em 01 de janeiro de 2018 
(inclusive a IFRS 15), foi apresentado em 
linha distinta na Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido (DMPL), como ajuste 
nos saldos iniciais de 01 de janeiro de 2018. 
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Embraer S.A 

Apresentou-se uma nota explicativa, 
com abertura de receita em duas 
linhas, produtos e serviços. Na parte 
de novas normas contábeis, deu-se 
uma descrição da norma, mencionando 
o método de transição e citando 
impactos, porém sem valores. 

A nota explicativa de receita, que antes era 
em conjunto com as despesas, foi apresentada 
separadamente, sendo denominada de 
"Receita de contrato com cliente", e dividida 
entre Receita de vendas de aeronaves e peças 
de reposição, receita de venda de serviços, 
receita de contratos de desenvolvimento, na 
qual, para cada um dos tipos havia uma 
descrição detalhada da receita em si. Além 
disso, foi apresentada uma nota de receita por 
categoria (segmento), diferente do realizado 
em anos anteriores. Apresentou-se junto as 
práticas contábeis, criando-se a seção 2.2.1.1, 
as alterações pela adoção das novas IFRSs, 
inclusive a IFRS 15. Foi apresentado um 
balanço inicial, com os ajustes decorrentes 
das novas normas e uma descrição da adoção 
inicial. No item que mencionava as 
estimativas relacionadas a receita reconhecida 
pelo POC, fez-se uma afirmação sobre o fato 
da não alteração da estimativa em função da 
IFRS 15. Nesta mesma nota, foi 
reapresentado o saldo do ano anterior. Além 
disso, divulgou-se a movimentação dos ativos 
contratuais constituídos em função da nova 
norma. 

Lojas Renner S.A 

Foi realizada na seção de "normas 
ainda não vigentes" uma divulgação 
um pouco mais robusta, descrevendo 
as principais receitas da Companhia e 
a justificativa que embasa o fato de 
não haver alterações significativas nos 
critérios de reconhecimento da receita. 
Na nota explicativa de receita, antes da 
apresentação dos montantes, citou-se 
as políticas contábeis relacionadas a 
receita. 

Na parte de normas contábeis não vigentes 
não foi mais mencionada a IFRS 15, visto que 
encontra-se em seu período de vigência. Na 
nota explicativa de receita, alterou-se a 
política contábil, que até 31 de dezembro de 
2017 era baseada no CPC 30 - Receitas. Na 
nova política apresentada, incluiu-se as cinco 
etapas do novo processo de reconhecimento 
da receita, bem como outros termos utilizados 
pelo CPC 47. Mencionou-se também que os 
impactos da adoção da IFRS 15 foram 
avaliados pela administração e que concluiu-
se que não haviam impactos. O restante da 
abertura da nota explicativa permaneceu o 
mesmo. 

Smiles Fidelidade S.A 

Na seção de normas contábeis ainda 
não vigentes, foi realizada uma 
divulgação sobre a IFRS 15, um pouco 
mais estruturada, mencionando os 
possíveis impactos (porém sem 
valores), e abordagem escolhida para a 
transição. A nota de receita foi 
apresentada pelos tipos de receita da 
Companhia, de forma desagregada. 

Na seção de novas normas ainda não vigentes 
não foi mais citada a IFRS 15.  Criou-se um 
item logo após as normas não vigentes, 
denominada "normas aplicáveis para os 
exercícios anuais iniciados em ou após 01 de 
janeiro de 2018", no qual foi mencionada a 
IFRS 15. Nesta nota, apresentou-se a 
descrição da norma e o que mudou para a 
empresa, mas não há menção de valores. As 
demais notas permaneceram iguais, pois a 
conclusão foi que não impactou a forma de 
reconhecimento da receita da Companhia. 
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TOTVS S.A 

Na seção de pronunciamentos ainda 
não vigentes foi realizada uma 
divulgação extremamente completa 
das informações, citando 
detalhadamente os impactos e 
inclusive quantificando os mesmos. 
Descreveu-se também a aborgadem de 
transição escolhida. O layout da nota 
explicativa de receita foi uma 
apresentação desagregada, por tipo de 
receita. 

No item "Base de Elaboração", incluiu-se um 
item denominado " Mudanças nas políticas 
contábeis e divulgações", no qual foi 
mencionada a IFRS 15. Nesta mesma seção, 
demonstrou-se os impactos relativos a 
adoção, em cada linha das demonstrações 
financeiras. Foram descritos os contratos para 
os quais aplicou-se a IFRS 15, e os impactos 
gerados decorrentes desta aplicação. A nota 
explicativa da receita permaneceu a mesma, 
visto que já era apresentada desagregada, por 
tipo de receita, por exemplo. Vale ressaltar, 
que o efeito líquido dos ajustes dos IFRSs 
adotados em 01 de janeiro de 2018 (inclusive 
a IFRS 15), foi apresentado em linha distinta 
na Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido (DMPL), como ajuste nos 
saldos iniciais de 01 de janeiro de 2018. 

FONTE: Elaborado pela autora (2018). 

 

 Nota-se, analisando as exposições do Quadro 10, que houveram modificações nas 

divulgações relacionadas a receita em 31 de março de 2018, quando comparado a 31 de 

dezembro de 2017. Percebe-se também, que algumas são mais estruturadas que outras, muito 

em função dos segmentos operacionais, como por exemplo no Varejo (Lojas Renner S.A) e 

Programas de Fidelidade (Smiles Fidelidade S.A). Além disso, isso é corroborado as percepções 

dos auditores, visto que estes dois segmentos, foram considerados os menos impactados pela 

IFRS 15, conforme evidenciado no Gráfico 19. Ainda, pode-se destacar, que as modificações 

são bastante teóricas, com maiores descrições sobre a receita das entidades. 

 Desta forma, das novas divulgações analisadas, decidiu-se apresentar uma delas, a 

realizada pela Embraer S.A, pois dentre as divulgações verificadas foi a que apresentou de 

forma mais clara e completa os requisitos da IFRS 15, para fins de divulgação. A seguir, 

apresentação as divulgações realizadas, embasando as mesmas com as bases teóricas da 

pesquisa. 

 

 Embraer S.A: 

 

Analisando-se as informações financeiras intermediárias (ITRs), em 31 de março de 

2018, da Embraer S.A, a primeira modificação observada foi nos itens 2.2.1, intitulado 

“Principais práticas contábeis adotadas”, no qual mencionou-se que devido a adoção das novas 

normas, as políticas contábeis relacionadas as mesmas foram alteradas. Na sequência, devido a 

essa alteração nas políticas contábeis, apresentou-se os ajustes reconhecidos para linhas das 

informações financeiras impactadas. A Figura 15 abaixo, ilustra essa divulgação: 
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Figura 15- Embraer - Divulgação dos impactos por linha das demonstrações 

 

 
FONTE: Informações financeiras intermediárias, Embraer S.A (2018, p. 38), Anexo II. 

 

 Essa divulgação é embasada no item C8 (a), do CPC 47 (2016), sendo que este menciona 

que as entidades devem fornecer informações adicionais quando aplicar o referido 

pronunciamento respectivamente. Este item, prevê que a entidade apresente em suas 

demonstrações financeiras: 

(a) o valor pelo qual cada rubrica da demonstração contábil é afetada no período 
das demonstrações contábeis corrente da aplicação deste pronunciamento em 
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comparação com o CPC 17, com o CPC 30 e com as respectivas interpretações 
técnicas que estavam vigentes antes da alteração; e 

(b) uma explicação dos motivos para alterações significativas identificadas em 
C8(a). 

 Sendo assim, na Figura 15 exposta anteriormente, verifica-se exatamente o que foi 

requerido pelo CPC 47 (2016), em seu item C8, visto que em sua divulgação a Embraer S.A 

apresentou os impactos decorrentes da adoção do IFRS 15 cada linha das informações 

financeiras intermediárias. Dentre as alterações, decorrentes da adoção da IFRS 15, pode-se 

dizer que os saldos de 31 de dezembro de 2017, a rubrica de contas a receber de clientes 

aumentou em R$ 44.570 milhões na controladora e R$ 117.954 milhões no consolidado, bem 

como houve um aumento nos investimentos, de R$ 41.219 milhões e uma redução de R$ 1.096 

milhões na controladora e consolidado, respectivamente. Já no passivo, houve um aumento de 

R$ 61.130 milhões e R$ R$ 150.185 milhões em adiantamentos de clientes (controladora e 

consolidado, respectivamente), uma redução de R$ 22.172 milhões em provisões na 

controladora e de R$ 53.433 milhões no consolidado, além de uma redução no imposto de renda 

e contribuição social diferidos, de R$ 289 mil na controladora, frente a um aumento de R$ 

22.840 milhões no consolidado. O efeito das alterações, implicou em um aumento de R$ 47.120 

milhões no patrimônio líquido da Embraer S.A (controladora), que no consolidado representou 

uma redução de R$ 2.734 milhões.  

 Pode-se mencionar ainda, com base na análise dos impactos evidenciados nas linhas da 

DRE, na controladora houve um aumento no lucro líquido de R$ 39.567 milhões, que no 

consolidado representou um aumento de R$ 37.834 milhões. Desta forma, com base na 

divulgação realizada, nota-se que foram cumpridos os requisitos da alínea (a), do item C8, do 

CPC 47 (2016). 

 Prosseguindo com a análise, foi apresentada pela Embraer S.A, informações 

qualitativas, nas quais foram descritas as modificações oriundas da adoção da nova norma, e a 

forma como impactou os critérios de reconhecimento da receita da Companhia. Essa 

divulgação, encontra-se evidenciada na Figura 16: 
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Figura 16 - Embraer - Divulgações qualitativas sobre as alterações nos critérios de reconhecimento da 
receita 

 
FONTE: Informações financeiras intermediárias, Embraer S.A (2018, p. 40). 

 

 Percebe-se, com a leitura das divulgações, que as menções realizadas embasam os 

ajustes percebidos anteriormente, na figura 14. Essas informações qualitativas acerca dos 

impactos, visa atender a alínea (b), do item C8, do CPC 47 (2016), conforme citado acima. O 

pronunciamento requer em seu texto que as entidades divulguem uma explicação dos motivos 

das mudanças significativas decorrentes da adoção da nova norma contábil. 

 Além dos valores, o CPC 47 (2016), dentre as vastas exigências de divulgação, requer 

que a entidade divulgue o método de adoção escolhido para realização da transição das normas 

anteriores para a IFRS 15, bem como se foram ou não utilizados expedientes práticos, e caso 

tenha sido, deve-se descrever quais foram utilizados (KPMG, 2016). Na Figura 17, consta a 

divulgação em nota explicativa, realizada pela Embraer S.A, a respeito do método de adoção 

utilizado: 
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Figura 17 - Embraer - Divulgação quando ao método de adoção 

 
FONTE: Informações financeiras intermediárias, Embraer S.A (2018, p. 40). 

 

 Nota-se acima, que o método escolhido pela entidade, foi o método retrospectivo com a 

utilização de alguns expedientes práticos, sendo os mesmos citados na divulgação. Destaca-se, 

que o método de adoção escolhido está de acordo ao previsto pelo CPC 47 (2016), bem como 

com o mencionado pela KPMG (2016), sendo que estes embasamentos teóricos constam na 

base bibliográfica desta pesquisa. Percebe-se, que a divulgação realizada pela entidade, atende 

ao requisito do novo pronunciamento contábil, quanto ao método de adoção e os expedientes 

práticos utilizados. 

 Além das modificações nas divulgações das principais políticas e práticas contábeis das 

entidades, o CPC 47/ IFRS 15, traz em sua redação alterações na apresentação da receita de 

contratos com clientes, solicitando divulgações qualitativas e quantitativas, conforme seu item 

110. Na Figura 18, apresenta-se a nota explicativa sobre as receitas de contratos com clientes 

preparada e divulgada pela Embraer, em suas informações financeiras intermediárias, referente 

ao primeiro trimestre de 2018: 
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Figura 18 - Embraer - Divulgação na nota explicativa da Receita 

 

 

 
FONTE: Informações financeiras intermediárias, Embraer S.A (2018, p. 97-98). 
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 Analisando-se a divulgação acima, percebe-se que a mesma atente os requisitos do item 

110, da NBC TG 47 (2016), o qual requer algumas divulgações qualitativas e quantitativas, 

sendo uma delas sobre os contratos com os clientes. Além disso, a KPMG (2016), destaca que 

julgamentos significativos e alterações em julgamentos também devem ser divulgados. 

Exemplos de julgamentos significativos, de acordo com a KPMG (2016, p. 30), conforme 

embasamento teórico da presente pesquisa são: 

•  Determinar o momento de cumprimento das obrigações de desempenho; e  

• Determinar o preço da transação e os valores atribuídos às obrigações de 
desempenho. 

 Nota-se, que no descritivo da nota de receita, é realizado um detalhamento do contrato, 

bem como das obrigações de desempenho que devem ser cumpridas para o reconhecimento da 

receita. Portanto, a Companhia atendeu ao requerido pelo CPC 47/IFRS 15, em sua divulgação. 

 Além de informações qualitativas sobre os contratos, a nova norma traz em sua redação 

uma modificação na apresentação da receita de contratos com clientes, na qual menciona, que 

as entidades devem apresentar a desagregação da receita. O item B89, do Apêndice B, da NBC 

TG 47 (2016) menciona alguns exemplos de desagregação, dentre eles: 

 Por tipo de bem ou serviço; 

 Por região geográfica; 

 Por tipo de cliente (por exemplo governo); 

 Por tipo de contrato (por empreitada ou custo mais margem); 

 Por duração dos contratos, segregando entre curto e longo prazo; 

 Por época de transferência de controle (contratos com transferência ao longo do tempo, 

ou em momento específico no tempo; e ainda 

 Por canais de vendas.  

Na Figura 19, subsequentemente apresentada, demonstra-se a desagregação realizada 

pela Embraer S.A, com relação a sua receita de contratos com clientes: 

 

Figura 19 - Embraer - Apresentação e Reapresentação da Receita desagregada 
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FONTE: Informações financeiras intermediárias, Embraer S.A (2018, p. 98-99), Anexo II. 

 

Verifica-se, que a Embraer S.A apresentou sua receita desagregada por categoria, sendo 

esta apresentada por segmento operacional e por região geográfica, atendendo as disposições 

do CPC 47 (2016), quanto à desagregação da receita. Nota-se, que além do período atual, 31 de 

março de 2018, foi realizada a reapresentação de março de 2017, bem como a divulgação 

original, sem os impactos. 

Além das divulgações já citadas, o CPC 47 (2016), em seu item 116, menciona que as 

entidades também devem divulgar os saldos dos contratos. A Companhia analisada, descreveu 

o seguinte a respeito de seus saldos contratuais: 
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Figura 20 - Embraer - Divulgação dos saldos dos contratos 

 
FONTE: Informações financeiras intermediárias, Embraer S.A (2018, p. 99). 

 

 De acordo com o CPC 47 (2016), item 116, a entidade deve divulgar os saldos dos 

contratos, ou seja, saldos iniciais e finais de recebíveis, ativos de contrato e passivos de 

contratos originados de contratos com clientes, se não forem divulgados separadamente de outra 

forma. Ainda, esse mesmo item destaca que devem ser divulgadas receitas reconhecidas no 

período que foram incluídas nos passivos contratuais no início do período. Percebe-se, com a 

observação da divulgação demonstrada na Figura 20, que a entidade divulgou seus passivos de 

contratos, conforme requerido pelo CPC 47/IFRS 15. 

  De forma a findar a análise das modificações das divulgações e da adequação das 

mesmas aos requisitos do CPC 47/IFRS 15, apresenta-se abaixo, a última divulgação realizada 

pela Embraer S.A, em suas informações financeiras intermediárias: 

 

Figura 21 - Embraer - Divulgação da movimentação dos custos contratuais

FONTE: Informações financeiras intermediárias, Embraer S.A (2018, p. 100). 
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 Percebe-se, na divulgação apresentada, que a Companhia buscou atender ao item 116, 

do CPC 47, mencionado anteriormente, visto que o mesmo item prevê a divulgação dos ativos 

contratuais constituídos relativos aos custos de obtenção dos contratos. Além disso, é previsto 

neste mesmo item da norma, a apresentação dos saldos iniciais e finais, e por consequência das 

movimentações. 

 Sendo assim, encerra-se o capitulo de aplicação do estudo, que foi composto das análises 

necessárias para atendimento dos objetivos específicos definidos nesta pesquisa. Será 

apresentado, no próximo capítulo, as considerações finais sobre o estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar as percepções de auditores independentes com 

relação a adoção da nova norma de reconhecimento da receita e os reflexos nas demonstrações 

financeiras, sob a ótica das divulgações. Com o intuito de alcançar o objetivo deste estudo, os 

dados foram coletados por meio de questionário aplicado eletronicamente, sendo os mesmos 

enviados por email e por meio da rede profissional Linkedin, aos profissionais de auditoria 

independente. As informações foram organizadas de forma a analisar o perfil do participante e 

as percepções sobre a IFRS 15. A base teórica foi apresentada em ordem cronológica, na qual 

caracterizou-se o ambiente de convergência das normas brasileiras às normas internacionais de 

contabilidade. Descreveu-se os principais conceitos de receita ao longo dos anos. Evidenciou-

se os principais indicadores utilizados para análise das demonstrações financeiras. Citou-se as 

normas contábeis revogadas pela IFRS 15, bem como o que motivou a criação de uma norma 

única para o tratamento de receitas de contratos com clientes. Apresentou-se também a nova 

norma na íntegra, descrevendo as principais mudanças trazidas, a transição, seus principais 

critérios, bem como as divulgações requeridas. Além disso, por fim, analisou-se as percepções 

dos auditores, bem como as divulgações realizadas nas demonstrações financeiras de seis 

empresas, interligando a teoria e a prática. 

 Desta forma, atingiu-se os objetivos deste estudo, por meio da análise teórica da 

contabilidade e das definições de receita ao longo dos anos, bem como do estudo aprofundado 

sobre os novos critérios de reconhecimento da receita trazidos pelo CPC 47 – Receita de 

contratos com clientes. Obteve-se participação de oito empresas de auditoria no questionário 

aplicado, com a abrangência de profissionais de todos os níveis da carreira. Do total de 

participantes da pesquisa, 95% possuíam algum conhecimento sobre a IFRS 15, e afirmaram 

utilizar sites de empresas de auditoria e órgão contábeis (82,5%) para obter conhecimento sobre 

a nova norma, bem como participação em treinamentos e cursos (57,5%). De maneira geral, os 

auditores possuíam nível de conhecimento intermediário a baixo e foi possível perceber, que os 

profissionais com nível de conhecimento alto foram aqueles em cargos mais seniores, sendo 

estes encarregados, supervisores, gerentes e sócios. 

 Percebeu-se que 60% dos auditores concordam que uma norma única sobre a receita 

facilitará a aplicação dos requerimentos pelas empresas, bem como 80% dos auditores 

concordam que todas as empresas devem formalizar uma análise da adoção da IFRS 15, mesmo 

que não tenham impactos no seu negócio. Sobre as etapas para o reconhecimento da receita, 

52,5% dos auditores entendem que a etapa 5, que consiste em reconhecer a receita, será a mais 
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difícil para as entidades. Os segmentos considerados pelos auditores como os mais impactos 

pela IFRS 15 foram o segmento de construção (75%), Tecnologia da informação (62,5%) e 

telecomunicação (60%). O segmento de menor impacto, na opinião os auditores foi o varejo. 

Notou-se que 77,5% dos participantes afirmaram que a frequência com que clientes 

buscam informações acerca da IFRS 15 é pequena, visto que apenas 22,5% afirmaram que 

quase sempre e sempre, são procurados. Além disso, 100% dos auditores, afirmaram ser 

importante a avaliação do ambiente de TI das empresas, para que seja possível proporcionar as 

informações necessárias para as divulgações, por exemplo.  Ainda, 70% dos auditores 

afirmaram, que percebem, nos clientes que atendem, que está sendo realizada uma avaliação da 

nova norma. Porém, apenas 35% dos auditores afirmaram serem procurados com frequências 

pelas entidades, a respeito de dúvidas ou questionamentos sobre as divulgações requeridas pela 

IFRS 15. Com relação as novas exigências de divulgação requeridas pela nova norma, a maioria 

dos auditores concordam que estas proporcionarão melhor compreensão aos usuários sobre a 

receita e seus critérios de reconhecimento, bem como que a IFRS 15 trouxe maior necessidade 

de julgamentos, visto que baseia-se em princípios e não em regras.  

Percebeu-se com as opiniões dos auditores, que é esperado um ambiente de adoção um 

tanto quanto lento, problemático e confuso, visto que na opinião dos mesmos, as empresas têm 

demonstrado dificuldade no entendimento da nova norma. Além disso, destacou-se que, 

mudanças relevantes ocorrerão, mas que entende-se que num primeiro momento, não haverá de 

imediato, uma melhoria nas divulgações para os usuários, pois será necessário que estes 

também tenham aptidão para interpretá-las. Porém, ressalta-se, que a longo prazo as 

divulgações proporcionarão maior entendimento aos stakeholders sobre a natureza, época, 

montante e incerteza relacionada a receita. 

Ainda, os auditores descreveram, que em um ambiente de adoção, as divulgações 

realizadas pelas entidades, atendem aos requisitos da norma, mesmo que estas divulgações 

sejam por vezes simplistas, sem mensuração de valores. Muitos ressaltaram que, ainda não tem-

se divulgações concretas dos impactos, visto que isso, será percebido a partir do primeiro 

trimestre de 2018. Os auditores percebem, que há uma dependência da auditoria com relação 

as divulgações, pois muitas empresas não dominam os requerimentos da nova norma. Destacou-

se ainda, que é provável, que num primeiro momento, surjam inclusive ressalvas, por parte dos 

auditores. 

Essas percepções, foram evidenciadas das divulgações das seis empresas analisadas, 

principalmente nas divulgações classificadas na análise como de pré-adoção, que foram 

divulgações efetuadas em 31 de dezembro de 2017, nas demonstrações financeiras. Com base 



122 
 

na análise, verificou-se que foram atendidos os requisitos do CPC 23, pronunciamento aplicável 

a divulgações sobre normas ainda não vigentes, bem como foi possível perceber, as percepções 

dos auditores. Verificou-se também, com base na análise das divulgações realizadas em 31 de 

março de 2018, pelas empresas analisadas, aumento relevante nas divulgações, sendo que 

percebeu-se vastas divulgações qualitativas sobre a receita, bem como quantitativas, sobre seus 

impactos, proporcionando detalhes sobre os contratos e suas obrigações de desempenho. 

Com base nas exposições realizadas, esta pesquisa respondeu à questão problema 

proposta para este estudo que foi: Quais as percepções dos auditores independentes com relação 

a adoção da nova norma de reconhecimento da receita, a IFRS 15? 

A realização desta pesquisa mostrou-se gratificante para acadêmica, tanto no quesito 

profissional quanto pessoal. O estudo de uma nova norma contábil foi uma grande oportunidade 

de obtenção de conhecimento, pois como se diz, conhecimento quem tem vai além! A 

acadêmica, com a realização desta pesquisa, alcançou o objetivo pessoal de incentivar o estudo 

e a reflexão sobre assuntos contábeis atuais, que proporcionem discussões alicerçadas em 

julgamentos que evidenciem a constante essência sobre a forma que vive-se atualmente na 

ciência contábil. 

Quanto as limitações identificadas no estudo, pode-se destacar as referências 

bibliográficas limitadas, em vista de que no Brasil, o assunto ainda encontra-se em fase 

exploratória. Além disso, são poucas as pesquisas sobre o assunto. Para a análise, encontrou-se 

limitação quanto as entidades de incorporação imobiliária, que foram dispensadas pela CVM, 

da aplicação da nova norma nos períodos intermediários, visto que há discussões junto ao IASB 

sobre a aplicação da IFRS 15, para estas entidades. Esta dispensa limitou a análise de 

demonstrações financeiras intermediárias da MRV Engenharia S.A, uma das empresas 

escolhidas para análise nesta pesquisa. Ainda, houve situações em que alguns profissionais de 

auditoria se opuseram a participar da pesquisa, pois entenderam que o estudo poderia 

proporcionar a busca por clientes de suas empresas, por outras empresas de auditoria. 

Adicionalmente, devido a vigência da IFRS 15 ter iniciado em 1º de janeiro de 2018, limitou-

se esta pesquisa ao comparativo de divulgações de um período anual e intermediário. 

Por fim, como proposta de estudos futuros sugere-se averiguar os impactos em empresas 

do segmento de incorporação imobiliária, visto que espera-se mudanças significativas para o 

segmento e houve a impossibilidade desta análise nesta pesquisa. Além disso, recomenda-se 

um estudo com comparativo anual, que proporcione a medição dos impactos quantitativos em 

um ano com a vigência da nova norma. Pode-se indicar ainda, a elaboração de um estudo, com 

o envolvimento de empresas, auditores e usuários da informação contábil, de forma a ampliar 
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as percepções e identificar as necessidades tanto de quem faz, como daqueles que conferem e 

daqueles que utilizam as informações produzidas. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS AUDITORES 

INDEPENDENTES COM RELAÇÃO AO IFRS 15/CPC 47 

 

Meu nome é Graziela da Motta, sou graduanda na Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), 
no Curso de Ciências Contábeis e estou desenvolvendo um questionário que servirá de base 
para o meu Trabalho de Conclusão de Curso. O objetivo deste questionário é obter as 
percepções de profissionais de auditoria independente sobre a adoção e os reflexos do CPC 47 
– Receita de contratos com clientes (IFRS 15) nas demonstrações financeiras. Ressalta-se que 
uma vez respondido o questionário, o respondente autoriza a divulgação dos resultados na sua 
totalidade, de forma que não será identificado. Desde já, agradeço. 

 
1) Gênero? 

 

(   ) Feminino 

(   ) Masculino 

 

2) Qual sua idade? ______. 

 

3) Qual é o seu cargo atualmente? 

 

(   ) Trainee 

(   ) Assistente 

(   ) Encarregado (a)/sênior 

(   ) Supervisor (a) 

(   ) Gerente 

(   ) Sócio (a) 

Outro: Qual?__________________________________________________________. 

 

4) Há quanto tempo você trabalha em auditoria externa? 

 

(   ) menos de 1 ano 

(   ) 1 a 2 anos 

(   ) 3 a 4 anos 

(   ) 5 a 6 anos 

(   ) 7 a 8 anos 

(   ) 9 a 10 anos 
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(   ) Mais de 11 anos 

 

5) Qual a sua formação acadêmica? 

 

(   ) Graduação 

(   ) Graduação em curso 

(   ) Especialização 

(   ) Especialização em curso 

(   ) Mestrado 

(   ) Mestrado em curso 

(   ) Doutorado 

(   ) Doutorado em curso 

(   ) Pós-Doutorado 

 

6) Qual a sua área de formação? Marque MAIS de uma alternativa caso possua mais de 

uma das formações indicadas abaixo. 

 

(   ) Ciências Contábeis 

(   ) Administração 

(   ) Economia 

(   ) Direito 

(   ) Engenharia 

(   ) Tecnologia da Informação 

Outra: Qual?_________________________________________________________. 

 

7) Em qual das empresas de auditoria e consultoria você trabalha? 

 

(   ) KPMG 

(   ) PwC 

(   ) Ernest & Young 

(   ) Deloitte 

(   ) Grant Thornton 

Outra: Qual?_________________________________________________________. 
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8) Relativo aos conhecimentos contábeis, quais das formas abaixo você utiliza para 

aperfeiçoar seu conhecimento sobre a contabilidade e suas alterações? 

 

(   ) Internet (sites diversos) 

(   ) Website da empresa na qual trabalha e informativos internos 

(   ) Sites específicos (CPC, IFRS, IBRACON, etc) 

(   ) Livros e revistas 

(   ) Artigos 

(   ) Palestras, seminários, convenções da área contábil. 

Outros. Quais? ________________________________________________________. 

 

9) Você já ouviu algo a respeito da IFRS 15, nova norma internacional que regerá sobre o 

reconhecimento de receitas de contratos com clientes? 

 

(   ) Não 

(   ) Sim 

 

10) Qual sua principal fonte de informação para obter conhecimento a respeito da norma? 

 

(   ) Internet – sites de empresas de auditoria e órgãos contábeis (CPC, IBRACON, CFC, 

etc). 

(   ) Livros e revistas 

(   ) Artigos 

(   ) Treinamentos/Cursos 

(   ) Ainda não tive qualquer contato com a IFRS 15 

 

11) Como você avalia seu nível de conhecimento em relação a IFRS 15? 

 

(   ) Alto - Já estou envolvido num processo de adoção da norma em um cliente ou já faço 

parte de um grupo técnico que está discutindo os efeitos do novo normativo 

(   ) Intermediário - Já participei de alguns eventos ou discuti algumas vezes o assunto, desta 

forma entendo ter um conhecimento superficial sobre os principais impactos da norma 

(   ) Baixo – Nenhuma ação/atividade a respeito da norma, apenas leituras superficiais 
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12) A partir de 01 de janeiro de 2018, entrará em vigor o CPC 47 – Receita de contratos 

com Clientes, que revogará todas as normas, pronunciamentos e interpretações 

existentes atualmente sobre a receita. Uma única norma conjunta sobre a receita irá 

facilitar o entendimento pelas empresas quando da sua aplicação. O que você acha desta 

afirmação? 

 

(   ) Discordo totalmente 

(   ) Discordo 

(   ) Não concordo, nem discordo 

(   ) Concordo 

(   ) Concordo totalmente 

 

13) Todas as empresas precisam avaliar a extensão do impacto dos novos requerimentos 

trazidos pelo IFRS 15, mesmo que acreditem não ser relevante, é importante formalizar 

uma análise da nova norma com relação ao seu negócio. O que você acha dessa 

afirmação? 

 

(   ) Discordo totalmente 

(   ) Discordo 

(   ) Não concordo, nem discordo 

(   ) Concordo 

(   ) Concordo totalmente 

 

14) A nova norma dispõe de um modelo de 5 etapas para determinar quando reconhecer a 

receita e por qual valor. Em geral, na sua opinião, em quais das 5 etapas elencadas 

abaixo as empresas terão maior dificuldade? Em sua resposta, não considere apenas um 

segmento econômico. 

 

(   ) Etapa 1 - Identificar o contrato com o cliente 

(   ) Etapa 2 - identificar as obrigações de desempenho previstas no contrato 

(   ) Etapa 3 - Determinar o preço da transação 

(   ) Etapa 4 - Alocar o preço da transação às obrigações de desempenho 

(  ) Etapa 5 - Reconhecer a receita quando (ou conforme) a entidade atende a cada obrigação 

de desempenho 



135 
 

 

15) A IFRS 15 menciona que se determinados critérios forem cumpridos, a receita é 

reconhecida: ao longo do tempo, de forma a refletir o desempenho da entidade; ou em 

um momento específico no tempo, quando o controle dos bens ou serviços é transferido 

para o cliente. Empresas de telecomunicação, software, engenharia, construção civil e 

imobiliária sofrerão maiores impactos. Sobre essa afirmação, o que você acha? 

 

(   ) Discordo totalmente 

(   ) Discordo 

(   ) Não concordo, nem discordo 

(   ) Concordo 

(   ) Concordo totalmente 

 

 

16) Em sua opinião, quais dos segmentos empresariais/econômicos terão mais impacto 

decorrente da nova norma contábil IFRS 15/NBC TG 47? 

(     ) Tecnologia da Informação (software) 

(     ) Construção 

(     ) Incorporação imobiliária 

(     ) Telecomunicação (redes de telefonia móvel, cabo) 

(     ) Aeroespacial e defesa 

(     ) Varejo 

(     ) Programas de fidelidade 

 

17) Uma pesquisa realizada pela KPMG, em setembro de 2016, com aproximadamente 

7.500 entidades de diversos setores, buscou mapear o cenário de implementação da nova 

norma. Concluiu-se, que muitas empresas não iniciaram o processo e possuem pouco 

conhecimento sobre os impactos que podem ocorrer em seus negócios. Em sua vivência 

profissional, com que frequência os clientes buscam orientação, ou fazem 

questionamentos a respeito do assunto a você ou sua equipe? 

 

(   ) Nunca 

(   ) Muito pouco, quase nunca 

(   ) Pouco, às vezes  
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(   ) Quase sempre 

(   ) Sempre 

 

18) Qual será a importância de uma avaliação dos sistemas de TI (Tecnologia da 

Informação) utilizados pelas empresas com a vigência da nova? 

(   ) Sem importância 

(   ) Pouco importante 

(   ) Importante 

(   ) Muito importante 

(   ) Extremamente importante 

 

19) Você percebe, nas empresas que participa do trabalho de auditoria, que está sendo 

realizada uma análise da nova norma e sua implementação, bem como a quantificação 

dos impactos? 

 

(   ) Não 

(   ) Sim 

 

20) As novas divulgações requeridas pelo CPC 47 – Receita de contratos com clientes são 

mais detalhadas, exigindo que as empresas se empenhem para conseguir atender os 

requerimentos. As empresas que você audita, tem procurado auxilio para entendimento 

das divulgações, ou seja, tem demonstrado preocupação com o assunto? 

 

(   ) Não, nunca nos procuram 

(   ) Às vezes, raramente 

(   ) Sim, com frequência nos procuram 

 

21) Nas empresas que você participa do trabalho de auditoria, com que frequência há um 

ambiente de controle interno efetivo, principalmente controles relacionados a área de 

vendas? 

 

(   ) Nunca 

(   ) Raramente 

(   ) Indiferente 
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(   ) às vezes 

(   ) Sempre 

 

22) Um dos intuitos da criação da nova norma é fornecer informações mais úteis aos 

usuários, com base nas novas exigências de divulgação. O que você pensa sobre essa 

afirmação? 

 

(   ) Discordo totalmente 

(   ) Discordo 

(   ) Não concordo, nem discordo 

(   ) Concordo 

(   ) Concordo totalmente 

 

23) A IFRS 15 é baseada em princípios consistentes com as regras existentes aplicáveis a 

receitas, porém fornece mais orientações sobre sua aplicação. A falta de regras 

claramente definidas implicará a necessidade de maior julgamento. O que você acha 

sobre essa afirmação? 

 

(   ) Discordo totalmente 

(   ) Discordo 

(   ) Não concordo, nem discordo 

(   ) Concordo 

(   ) Concordo totalmente 

 

24) O que você espera da adoção da nova norma? Como acredita que será o ambiente de 

transição das normas atuais para a IFRS 15? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 
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25) A alteração do momento de reconhecimento da receita e no valor a ser reconhecido 

poderá impactar indicadores de desempenho. Quais métricas significativas de 

desempenho serão mais afetadas na sua opinião? Assinale até DUAS alternativas. 

 

(   ) LAJIDA – Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização 

(   ) Margem Bruta 

(   ) Lucro Líquido 

(   ) Resultado por ação 

 

26) A IFRS 15 prevê dois métodos que podem ser usados para a realização da transição para 

a nova norma. Nos clientes que você efetua o trabalho de auditoria, qual dos dois 

métodos tem sido mais adotado pelas empresas? 

 

(   ) Método de transição retrospectivo integral 

(   ) Método de transição retrospectivo modificado 

(   ) Não sei. 

 

27) Como os clientes nos quais você participa do trabalho de auditoria tem efetuado a 

divulgação nas demonstrações financeiras a respeito dos impactos da nova norma? 

Descreva como são as divulgações feitas e se, na sua opinião, estas atendem aos 

requisitos da norma em questão. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

ANEXOS 
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ANEXO I – CHECKLIST PARA CONFERÊNCIA DOS REQUERIMENTOS 

DE DIVULGAÇÃO 
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ANEXO II – DIVULGAÇÕES REALIZADAS PELA EMBRAER S.A – 31 DE MARÇO DE 2018 
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