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RESUMO  

Este estudo teve como objetivo analisar os efeitos da nova norma Revenue from Contracts 

with Consumer - IFRS 15 no reconhecimento das receitas de empresas de construção civil, em 

seu período de pré-adoção, uma vez que a IFRS 15 foi proposta em 2014 e sua 

obrigatoriedade ocorrerá no ano de 2018. Sendo assim, foi verificado nas notas explicativas 

de empresas do setor de construção civil se as empresas atendem à nova IFRS, quais 

mudanças ocorreram, qual método de reconhecimento da receita, quais orientações e 

pronunciamentos elas estão seguindo e suas respectivas justificativas. Analisou-se uma 

amostra de 15 empresas listadas na BM&FBovespa pertencentes ao novo mercado, 

interpretando suas demonstrações financeiras padronizadas de 2014 e o primeiro trimestre de 

2015. Os dados foram analisados por meio da análise do conteúdo, em relação ao julgamento 

das escolhas das práticas contábeis adotadas, com ótica da teoria da divulgação. O trabalho 

evidenciou que todas as empresas seguem o reconhecimento das receitas pelo método 

Percentage of Completion (PoC) nos dois anos, que 100% estão ciente das mudanças, 60% 

em 2014 e 76% em 2015 analisam os efeitos, no entanto nenhuma empresa divulgou 

informações de valores ou estudos dos possíveis efeitos. Três empresas aguardam o 

correspondente normativo no âmbito brasileiro da nova IFRS, para realizarem os estudos 
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sobre os possíveis efeitos. Com base nos resultados conclui-se que as empresas pouco têm 

divulgado sobre os estudos realizados na nova IFRS e algumas aguardam normas 

correspondentes para começar a analisar os efeitos da IFRS 15.         

   

Palavras-chave: Normas contábeis; reconhecimento das receitas; IFRS 15.     

Área temática: Contabilidade para Usuários Externos. 

 

1.  INTRODUÇÃO 
A convergência brasileira às normas internacionais de contabilidade propõe 

uniformidade na elaboração e apresentação das informações financeiras, que pode ser afetada, 

pelo fato de haver situações que demandem julgamento por parte da entidade quanto à 

aplicação das normas. Para Ball (2006) é ingênuo pensar que uma uniformidade de normas 

produzirá o mesmo efeito nos relatórios contábeis, justamente por haver especificidades como 

fatores políticos, econômicos e sociais que influenciam o seu preparo.  

Para ilustrar tal situação, no Brasil a adoção do Pronunciamento Técnico CPC 17 – 

Contratos de Construção (correspondente a IAS 11 – Construction Contracts) e da ICPC 02 – 

Contrato de Construção do Setor Imobiliário (correlata à IFRIC 15 - Agreements for the 

Construction of Real Estate) trouxe dúvidas para as construtoras e incorporadoras imobiliárias 

com relação ao momento de reconhecimento das receitas oriundas de contratos firmados com 

consumidores, se somente após a finalização do contrato ou de acordo com a sua evolução.  

Na tentativa de esclarecer e harmonizar os entendimentos relativos à adoção do CPC 

17 e ICPC 02, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) editou em 2010 a Orientação 

Técnica         -                                                            

                                                                               mobiliária 

normalmente praticada no Brasil como sendo peculiares em relação aos praticados em outras 

geografias, entendendo que no caso brasileiro a transferência dos riscos e benefícios inerentes 

a estes contratos ocorre à medida que a construção avança, e não somente no seu término. 

Logo, ficou definido que a receita desse tipo de contrato deve ser reconhecida pelo método 

Percentage of Completion (PoC) ao longo do contrato.  

Contrastando o entendimento do CPC exposto pela OCPC 04, o Instituto dos 

Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), por meio do Comunicado Técnico CT 

05/2011, compreende de forma diferente, ao analisar que o controle e gerenciamento da obra 

em andamento são de responsabilidade da incorporadora, não tendo o comprador qualquer 

autonomia gerencial até o momento de conclusão da obra do imóvel, devendo as empresas 

contabilizar as receitas somente após a conclusão e transferência definitiva ao comprador.  

Tendo em vista a aprovação da OCPC 04 pela deliberação n° 653/10 da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), por meio do Oficio-Circular CVM/CNC/SEP n° 002/2011, as 

entidades de auditoria independente ficaram impedidas pela CVM de fazer ressalvas às 

demonstrações contábeis que evidenciassem o reconhecimento da receita pelo estágio de 

execução, ignorando o comunicado técnico CT 05/2011, emitido pelo IBRACON. Por 

conseguinte, em 2014 foi editada pelo International Accounting Standards Board (IASB) a 

norma IFRS 15 – Revenue from Contracts with Consumer que consolida e substitui os 

regulamentos e interpretações anteriores relacionados às receitas, compreendida pelas IAS 11, 

IAS 18, IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 e SIC-31, que correspondem no Brasil aos 

Pronunciamentos Técnicos CPC 17 e CPC 30 e à Interpretação Técnica ICPC 02.  

A IFRS 15 define critérios para o reconhecimento de receitas com clientes, visando a 

unificar os diversos entendimentos, seja no âmbito nacional ou internacional, a respeito do 



 
 

 

tema. Apesar de ter aplicação obrigatória somente a partir de 2018, é opcional a sua aplicação 

antecipada, desde que regulamentada, legalmente.  

Diante das alterações previstas com a IFRS 15, de modo obrigatório a partir de 2018, 

ocorrerá à revogação de diversas normas internacionais e as normas brasileiras, logo, com a 

relevância do setor de construção civil na economia brasileira, questionam-se: quais os efeitos 

e a forma que vem sendo evidenciado a IFRS 15 em seu período de pré-adoção?  

O objetivo desse estudo consiste e analisar as Demonstrações Contábeis das empresas 

brasileiras de capital aberto do segmento de construção civil do novo mercado sobre a adoção 

do IFRS 15. Para tanto, foram estudadas as demonstrações financeiras padronizadas e as 

informações trimestrais das empresas brasileiras do segmento de construção civil da 

BM&FBOVESPA enquadradas no Novo Mercado do ano de 2014 ao primeiro trimestre de 

2015. O período estudado é o pré-obrigatório à aplicação da IFRS 15, em que é possível 

praticar a norma de forma voluntária (2014).  

A análise dos dados está fundamentada na teoria da divulgação e será qualitativa, 

utilizando a análise de conteúdo a partir da leitura e interpretação nas notas explicativas das 

demonstrações contábeis das empresas da amostra. Entre as perspectivas da teoria, este estudo 

empregou a do julgamento, essa que por sua vez demonstra a escolha contábil realizada pela 

empresa na evidenciação de suas informações.    

Essa pesquisa utilizou a Teoria da Divulgação, pois contribui na investigação da 

prática contábil, no reconhecimento de receitas das empresas de construção civil, dá suporte 

aos pesquisadores identificarem em notas explicativas se as companhias do setor de 

construção civil adotam o novo IFRS 15, o “   ”    “           í  ”. Logo, sua vertente de 

julgamento direcionou o estudo, a fim de esclarecer a escolha contábil realizada pela entidade. 

Este estudo justifica-se pelo processo de harmonização das normas internacionais de 

contabilidade, com a finalidade de explanar os entendimentos sobre a forma de 

reconhecimento das receitas da IFRS 15 e como empresas brasileiras do segmento de 

construção civil estão evidenciando-se em seu período de pré-adoção da norma. Período esse 

que contem divergências de posicionamento entre os órgãos do CPC, IBRACON e a CVM, 

visto que o entendimento sobre a forma de reconhecimento da receita dos contratos de 

construção civil passa por alterações com as novas orientações e com o IFRS 15.  

Assim o estudo busca contribuir com as normas e orientações contábeis vigentes sobre 

o reconhecimento de receita, visando facilitar a compreensão por parte das companhias, 

acadêmicos e profissionais que atuam na área.      

Essa investigação inicia expondo a temática, seguida da base teórica sobre as práticas 

contábeis adotadas no reconhecimento da receita das empresas de construção civil. A próxima 

fase constitui-se dos procedimentos metodológicos, explicitando a trajetória da pesquisa, por 

conseguinte, apresenta os resultados e análises dos dados, finalizando com as considerações 

finais.    

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

O Pronunciamento Técnico CPC 30 – Receitas, correlato do IAS 18 – Revenue, trata 

do reconhecimento de receitas relativas à venda de bens, prestação de serviços, juros, 

royalties e dividendos. Seu objetivo principal é definir o momento de reconhecimento da 

receita, estabelecendo critérios para cada tipo de transação. No caso da venda de bens, 

segundo o CPC 30 a entidade só pode reconhecer a receita após a completa transferência ao 

comprador dos riscos, benefícios e o controle significativo da propriedade. Já na prestação de 

serviços, a receita deve ser reconhecida, proporcionalmente, aos serviços realizados e aos 

custos incorridos até o período de referência do balanço, desde que haja uma mensuração 

confiável. 



 
 

 

O Pronunciamento Técnico CPC 17 – Contratos de Construção, correlato do IAS 11 – 

Construction Contracts, define um contrato de construção como tal, quando este está 

vinculado à construção de um ativo. Regulamenta que receitas, custos e despesas desses 

contratos sejam contabilizados de acordo com a evolução da execução da construção. Este 

método, conhecido como Percentage of Completion (PoC) requer que a receita contabilizada 

seja proporcional aos custos incorridos do período, utilizando-se como base as medições 

físicas de evolução ou a proporção dos custos incorridos em relação aos custos totais orçados 

no projeto. 

Tendo em vista as lacunas deixadas pelos Pronunciamentos Técnicos CPC 17 e CPC 

30 em relação ao entendimento de que a mesma empresa poderia oferecer a prestação de 

serviços de construção, e ao mesmo tempo efetuar venda de imóveis por ela construídos, foi 

emitida a interpretação técnica ICPC 02 – Contratos de Construção do Setor Imobiliário 

(Sousa, 2015).  

Esta interpretação, elaborada a partir da norma internacional IFRIC 15 – Agreements 

for the Construction of Real Estate, estabelece que a empresa analise a essência econômica 

dos contratos firmados com clientes, e utilize julgamentos para optar pelo método de 

reconhecimento de receitas que mais se adequar à operação em questão. No entanto as 

empresas não adotaram o ICPC 02, com o argumento de que esta prática não representaria 

uma visão justa e v          “true and fair view” do patrimônio das empresas (Mota, Niyama, 

Campos & Paulo, 2012).   

Com o objetivo de ampliar o entendimento sobre as práticas contábeis das 

incorporadoras imobiliárias foi emitida pelo CPC a Orientação OCPC 01 – Entidades de 

Incorporação Imobiliária para orientar essas empresas quanto aos procedimentos a serem 

adotados para formação do custo dos imóveis, despesas comerciais, provisões para garantia, 

permutas físicas, cessão de recebíveis, ajuste a valor presente, atualização monetária e juros. 

Contudo, para Santos & Salotti (2013) estes esclarecimentos foram insuficientes para resolver 

as questões subjetivas das normas, e em 2010 o CPC emitiu a Orientação OCPC 04 – 

Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação Imobiliária 

Brasileiras, que procurou esclarecer às empresas qual o método de reconhecimento de receita 

a aplicar. 

Destaca-se nesta orientação o entendimento de transferência continuada dos riscos e 

benefícios do contrato de construção de imóveis no mercado brasileiro, conforme o item 22 da 

OCPC 04, quando: o contrato tiver força de escritura pública; o contrato exigir anuência da 

incorporadora/construtora em caso de o comprador decidir vender o bem para terceiros, 

apenas por uma questão de análise de crédito do novo adquirente; o adquirente puder vender o 

imóvel sem a anuência da incorporadora/construtora se o mesmo estiver quitado; eventual 

ganho por valorização no caso de revenda por parte do adquirente, resultarem em benefício 

para o próprio e não para a incorporadora/construtora; entre outros. Com base no 

entendimento de transferência continuada dos riscos e benefícios dos contratos brasileiros, o 

reconhecimento de receita ao longo da execução da obra vem sobressaindo-se. 

Diferentemente do entendimento exposto pela OCPC 04, o IBRACON por meio do 

Comunicado Técnico CT 05/2011 observa que o controle e gerenciamento da obra em 

andamento são de responsabilidade da incorporadora, inclusive no que tange a contratação e 

demissão de empregados, prestadores de serviço, compra de materiais entre outras 

prerrogativas, não tendo o comprador qualquer autonomia gerenciais até o momento em que 

lhes forem entregues as chaves do imóvel. Com relação à transferência dos riscos e benefícios 

significativos, o IBRACON também entende que são transmitidos somente na entrega efetiva 

do imóvel ao comprador, momento em que a receita seria então reconhecida e passível de 

registro. 



 
 

 

Tendo em vista a aprovação da OCPC 04 pela CVM mediante a Deliberação n° 

653/10, por meio do Oficio-Circular CVM/CNC/SEP n° 002/2011 as entidades de auditoria 

independente ficaram impedidas pela CVM de fazer ressalvas às demonstrações contábeis que 

evidenciassem o reconhecimento da receita pelo estágio de execução, ignorando o 

comunicado técnico CT 05/2011 emitido pelo IBRACON. 

Essas discussões no contexto brasileiro, apesar de relevantes e fundamentadas, 

replicavam posições contrastantes sobre o tema de reconhecimento de receitas no cenário 

mundial, basicamente entre os órgãos contábeis de países adeptos às IAS e IFRS e aos 

adeptos das United Stades Generally Accepted Accouting Principles (US GAAP). A 

diversidade de normas sobre o assunto aliada a uma orientação limitada levava, muitas vezes, 

à aplicação incoerente, que prejudicava a comparabilidade. Quando se tratava da 

contabilização de receitas oriundas de transações mais complexas, por falta de orientações 

mais abrangentes sobre a aplicação principalmente das IAS 11 e IAS 18, os relatórios 

contábeis eram preparados utilizando-se as normas US GAAP que eram mais prescritivos, e 

orientados a segmentos diferentes, o que gerava assimetria informacional (Braunbeck, 2015). 

Assim, FASB e IASB convergiram no sentido de unificar o entendimento a respeito do 

reconhecimento de receitas, que culminou em 2014 com a edição da norma IFRS 15 – 

Revenue from Contracts with Consumers que consolida e substitui os regulamentos e 

interpretações anteriores IAS 11, IAS 18, IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 e SIC-31, que 

correspondem no Brasil aos Pronunciamentos Técnicos CPC 17, CPC 30 e ICPC 02. Sua 

aplicação obrigatória será a partir de 2017, porém, sendo opcional à aplicação antecipada, 

desde que regulamentada, legalmente. Apesar de ainda não estar traduzida ou interpretada 

pelo CPC, que é o órgão responsável por tal atribuição no Brasil, sua leitura desperta interesse 

quanto às implicações das alterações propostas.  

A essência da IFRS 15 é propor um modelo que possa ser aplicado aos mais diversos 

segmentos de mercado, não somente no que tange ao reconhecimento das receitas, mas 

também na determinação do preço e em sua alocação quanto às obrigações de desempenho do 

contrato. Para a IFRS 15, o contrato é definido como um acordo entre duas ou mais partes que 

criam direitos e obrigações exigíveis, podendo esses contratos serem escritos, orais ou até 

mesmo implícitos pelas práticas comerciais de uma entidade. Para isto, o paradigma da 

análise do contrato é baseado em cinco etapas, conforme Quadro 01. 

 
Quadro 01 – Etapas de análise do contrato conforme IFRS15 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 

Identificar o contrato 

Identificar as 

obrigações de 

desempenho 

Determinar o preço 

da transação 

Alocar o preço da 

transação 
Reconhecer a receita 

Fonte: Adaptado KPMG, 2014.        

 

Na primeira etapa, é estabelecido que um contrato com cliente, somente pode ser 

contabilizado se atender aos seguintes critérios: o contrato ter sido aprovado pelas partes, e 

estas estarem comprometidas com as respectivas obrigações; a entidade puder identificar os 

bens e direitos de cada parte em relação aos bens ou serviços a serem transferidos; bem como 

suas condições de pagamento; o contrato possuir substância comercial; ser provável o 

recebimento pela contraprestação de bens ou serviços (KPMG, 2014). 

Já na segunda etapa são identificadas as obrigações de desempenho de um contrato, 

caracterizando as obrigações em distinta e não distinta. A obrigação será de caráter distinto, 

segundo KPMG (2014),                                               v                      

                                                  ív                                        

                          v                  , pode ser separada de outras promessas no 



 
 

 

contrato. Caso a obrigação não atenda a um desses critérios, deve de ser considerada não 

distinta e ser combinada com outros bens ou serviços. 

Quanto ao preço de transação, objeto de análise na terceira etapa, a IFRS 15 frisa que a 

entidade deve de considerar os termos do contrato e suas práticas habituais para determinar o 

preço da transação, podendo incluir montantes fixos, variáveis ou ambos. Definido o preço, a 

entidade partirá para a quarta etapa, na qual alocará o preço de transação a cada obrigação de 

desempenho identificada na segunda etapa. 

Na quinta etapa, a receita é reconhecida ao passo que a obrigação de desempenho é 

realizada. Neste ponto a norma torna claro que o controle e a transferência de riscos e 

benefícios podem ocorrer ao longo do tempo, e não exclusivamente em um ponto no tempo.  

Segundo KPMG (2014) a entidade avalia se o controle é transferido ao longo do 

tempo, se o contrato atender pelo menos um dos seguintes critérios: o cliente recebe e 

consome ao mesmo tempo os benefícios fornecidos pela entidade, conforme ela atua, a 

exemplo de serviços recorrentes ou de rotina; a entidade cria ou aprimora um ativo que o 

cliente controla à                 v                                                    v  

com uso alternativo, e a mesma tendo                  v                              

               í                  

Essas alterações e a consequente adoção da IFRS 15 exigem de acordo com EY (2014) 

a aplicação retrospectiva da norma no período de transição, processo que deverá estar 

harmonizado com as instruções da IAS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting 

Estimates and Errors, no Brasil correspondido pelo Pronunciamento Técnico CPC 23 - 

Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. 

A aplicação retrospectiva poderá ser integral, aplicando-se a mudança de política 

contábil a todos os contratos com clientes concluídos ou não do período informado nas 

demonstrações, mas os comitês de aplicação da IFRS 15 decidiram também permitir a adoção 

“           v            ”                           í           í                   

permaneçam como estavam, e somente os contratos em andamento e os concluídos no período 

de referência das demonstrações estariam sujeitos à mudança de política, procedimento este 

que necessita ter respaldo do CPC quando da interpretação brasileira da IFRS 15. 

A Teoria da Divulgação, utilizada como luz para compreender os efeitos do IFRS 15 

nas empresas de construção civil, ao explicitar os fenômenos relacionados à divulgação de 

informações contábeis apresenta três categorias de pesquisas sobre a divulgação em 

contabilidade: baseada em associação (association based disclosure), julgamento 

(discretionary based disclosure) e eficiência (efficiency based disclosure) (Verrechia, 2001).  

Segundo Yamamoto & Salotti (2006) a primeira categoria retrata a oscilação do preço 

da ação, em relação à divulgação e a forma como os investidores reagem à informação. Os 

autores salientam que pesquisas com essa categoria têm alcançado o êxito, pois demonstram 

de forma minuciosa as relações entre divulgações, variações de preços e negócios realizados. 

A segunda categoria argumenta sobre o que motivou os gestores das empresas a realizar ou 

não a divulgação das informações, conforme Lima (2007) esse trabalho está relacionado aos 

estudos de Fields, Lys & Vincent (2001) sobre “Accounting Choice” (Escolhas Contábeis). Já 

a terceira categoria retrata a ausência de informação na divulgação devido aos custos 

incorridos. Visto que as empresas se comprometem a divulgar informações para resolver 

problemas de mercado não líquidos, no entanto a divulgação não é completa devido aos 

elevados custos para realizar a ação (Yamamoto & Salotti, 2006).  

Este estudo utilizou a segunda categoria baseada em julgamento, a qual compreende a 

existência de informações financeiras de caráter obrigatório, e pode gerenciar a divulgação de 

informações voluntárias que são importantes na avaliação da empresa. Essa categoria pode 



 
 

 

evidenciar a escolha da empresa sobre as circunstâncias da divulgação, aspectos da seleção 

adversa e a informação não evidenciada (hidden information).  

Em virtude de investigar as escolhas das práticas contábeis adotadas pelas empresas 

frente às alterações previstas pelo IFRS 15, ao divulgar ou não informações sobre o IFRS 15 e 

o método utilizado no reconhecimento de receita, retratando suas escolhas contábeis e a forma 

que evidenciam em suas notas explicativas para seus usuários externos. 

 

3.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia empregada nesse estudo é classificada como descritiva e exploratória 

de caráter qualitativo. A pesquisa, quanto aos seus objetivos, classificada como descritiva 

consiste na análise, registro e entendimentos dos fatos da parte física do mundo sem que o 

pesquisador interfira nos resultados (Cooper & Schindler, 2003).  

Assim, buscou-se nesse estudo analisar as notas explicativas das companhias de 

construção civil, por meio de leitura das práticas contábeis quanto à forma de reconhecimento 

de receitas e adoção do IFRS 15 e ao final relatar sobre os dados encontrados. 

Segundo Cooper & Schindler (2003) os estudos exploratórios têm características 

qualitativas, tendo como finalidade realizar novos achados e explicar fatos desconhecidos até 

o momento, logo, as análises em notas explicativas das empresas de construção civil 

permitem explicitar as possíveis políticas das empresas em relação às normas contábeis, visto 

que existe pouco conhecimento no setor de construção civil se as empresas adotam ou não o 

IFRS 15 e quais os entendimentos que as entidades têm em seu período pré-obrigatório.    

Neste trabalho, o tamanho amostral é a totalidade das empresas do ramo de construção 

civil registradas na BM&FBovespa, que atendam ao critério de inclusão: empresas do 

segmento Novo Mercado, totalizando 15 empresas. O quadro 02 apresenta as empresas que se 

enquadram nessa classificação. 

 
Quadro 02 – Empresas da construção civil registradas na BM&FBovespa 

Razão Social Nome de Pregão Segmento 

CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. CR2 Novo Mercado 

CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART CYRELA REALT Novo Mercado 

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. DIRECIONAL Novo Mercado 

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. EVEN Novo Mercado 

EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. EZTEC Novo Mercado 

GAFISA S.A. GAFISA Novo Mercado 

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. HELBOR Novo Mercado 

JHSF PARTICIPACOES S.A. JHSF PART Novo Mercado 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. MRV Novo Mercado 

PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES PDG REALT Novo Mercado 

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. RODOBENSIMOB Novo Mercado 

ROSSI RESIDENCIAL S.A. ROSSI RESID Novo Mercado 

TECNISA S.A. TECNISA Novo Mercado 

TRISUL S.A. TRISUL Novo Mercado 

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. VIVER Novo Mercado 

Fonte: Elaborado pelos autores     

     

A coleta de dados ocorre por meio das Notas Explicativas das Demonstrações 

Financeiras padronizadas do ano de 2014 e das Notas Explicativas das Demonstrações 



 
 

 

Contábeis Intermediária do primeiro trimestre de 2015 dessas empresas, período esse que 

representa a fase de pré-adoção da norma. Para tanto, o procedimento adotado é classificado 

como documental. Para realizar essa interpretação foi utilizada a técnica análise de conteúdo, 

de natureza qualitativa. Esta por sua vez é uma técnica de investigação que busca relatar de 

forma objetiva e sistêmica o conteúdo transmitido, ao realizar a análise dos textos e normas 

presentes nas notas explicativas (Martins, 2005). 

Segundo        (1977)                   ú                   “              

técnicas de análise das comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 

       h    [   ] ”. Para a autora essa técnica é realizada em três etapas: pré-analise; 

exploração do material e por último tratamento dos resultados, inferências. 

A pré-análise define a estrutura, identificação dos documentos e uma leitura breve de 

reconhecimento. A segunda fase é vista como organização das informações, transformação 

dos dados para sua melhor compreensão. Ao final das etapas o tratamento dos resultados 

encontrados, visando sua demonstração de forma significativa. 

Neste estudo a análise do conteúdo foi empregada com uma leitura dinâmica das notas 

explicativas, a fim de identificar conteúdos relacionados com o IFRS 15 e a forma de 

reconhecimento da receita das empresas de construção na fase de pré-análise. Na fase de 

exploração do material foi realizada uma leitura minuciosa sobre os dados encontrados com a 

finalidade de recortar e descrever os principais achados. Ao final das etapas o material 

encontrado e os recortes foram tabulados no MS° Excel, corroborando com a visualização e 

as inferências dos resultados.     

Já o estudo qualitativo utiliza técnicas de interpretação, que tem por finalidade 

descrever os fatos de uma forma simples e de fácil compreensão de seu significado, e não a 

quantidade que esses fenômenos e fatos vêm acontecendo no mundo social (Dalfovo, Lana & 

Silveira, 2008).  

A pesquisa foi realizada de forma qualitativa, pois foram interpretados dados das notas 

explicativas das empresas de construção civil, uma vez que o material coletado sobre IFRS 15 

e as práticas contábeis de reconhecimento das receitas foram descritos na análise dos 

resultados de forma compreensível, sinalizando o modo como às empresas vêm interpretando 

essa norma. 

A análise qualitativa permitiu agrupar os relatos nas categorias analíticas: presença e 

ausência de IFRS nas Notas Explicativa das empresas de construção civil. Essas categorias 

foram extraídas por meio de leitura em profundidade para explicitar as ideias convergentes e 

divergentes acerca da IFRS 15 ao buscar as seguintes informações: se as demonstrações 

contábeis estão sendo preparadas de acordo com a IFRS 15; se a empresa está ciente de uma 

nova norma internacional para o reconhecimento de suas receitas; se a entidade evidencia 

estar analisando os efeitos da IFRS 15 nos seus resultados; o método de reconhecimento de 

receitas utilizado, atualmente PoC ou “Obra Concluída” e se a empresa segue as orientações 

das OCPC 01, OCPC 04 e ICPC 02.  

 

4.  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Com base nas notas explicativas das empresas de construção civil, do ano de 2014 e 

primeiro trimestre de 2015, identificou se as entidades adotam o IFRS 15 ou não, se as 

companhias estão cientes de suas mudanças e as regras e orientações utilizadas. Os achados 

referentes ao ano de 2014 e 2015 são expostos no quadro 03. 

 
  



 
 

 

Quadro 03 – Escolhas contábeis das empresas de construção civil 2014 e 2015 

Nome de Pregão IFRS 15 Está ciente 
Analisando 

efeitos 

POC/Obra 

concluída  

OCPC 04/01 E 

ICPC 02 

Empresa/Ano 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

CR2 NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM POC POC SIM SIM 

CYRELA REALT NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM POC POC SIM SIM 

DIRECIONAL NÃO NÃO SIM SIM NÃO SIM POC POC SIM SIM 

EVEN NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO POC POC SIM SIM 

EZTEC NÃO NÃO SIM SIM NÃO NÃO POC POC SIM SIM 

GAFISA NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO POC POC SIM SIM 

HELBOR NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO POC POC SIM SIM 

JHSF PART NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM POC POC SIM SIM 

MRV NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM POC POC SIM SIM 

PDG REALT NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM POC POC SIM SIM 

RODOBENSIMOB NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM POC POC SIM SIM 

ROSSI RESID NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO POC POC SIM SIM 

TECNISA NÃO NÃO SIM SIM NÃO NÃO POC POC SIM SIM 

TRISUL NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM POC POC SIM SIM 

VIVER NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM POC POC SIM SIM 

Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa 

       

Percebe-se que nenhuma empresa da amostra utilizou a IFRS 15 na apresentação das 

demonstrações contábeis de 2014, provavelmente pelo fato de ainda não haver no Brasil 

regulamentação do CPC, autorizando a adoção. Apesar de não adotarem a norma, 100% das 

empresas declaram estar cientes do seu surgimento, por conseguinte, foi possível identificar 

que 76% estão analisando os efeitos da IFRS 15 no reconhecimento de suas receitas e 24% 

evidenciaram não estar analisando esses efeitos. Todas as empresas da amostra utilizam o 

método PoC para reconhecer suas receitas, 100% também afirmam seguir as orientações 

OCPC 01 e 04 em conjunto com a ICPC 02. 

Já o resultado encontrado diverge do estudo da Cia & Cornachione (2011). Os autores 

encontraram que 100% das empresas estavam analisando os efeitos da convergência das 

normas sobre reconhecimento de receitas no setor imobiliário, fato esse não confirmado no 

presente trabalho, visto que apenas 76% das empresas do ano de 2014 estão analisando os 

efeitos do IFRS 15, ou seja, relacionando-se os dados com a teoria, onze empresas julgam 

necessário analisar os efeitos da nova norma para adotar a escolha contábil adequada para o 

reconhecimento da receita.  

Conforme a teoria da divulgação e a categoria de julgamento, essa divergência das 

escolhas contábeis adotadas por 24% das companhias de construção civil, tem como 

justificativa a espera pela edição dos correspondentes normativos brasileiros para análise dos 

possíveis impactos em suas informações financeiras.  

No primeiro trimestre do ano de 2015 nenhuma empresa ainda adota a IFRS 15 em 

suas demonstrações. Diferentemente de 2014, no qual todas as empresas da amostra 

evidenciaram o surgimento de uma nova norma internacional, em 2015 três empresas 

silenciaram com relação a essa questão e não evidenciaram estar cientes da IFRS 15.  

Com relação à análise dos efeitos sobre o reconhecimento de receitas e demonstrações 

contábeis, os índices são alterados para 2015 em relação a 2014. Tal fato é constatado com 

60% das empresas divulgam que estão analisando os efeitos da nova norma, mas com 



 
 

 

alteração de uma empresa que divulgou estar analisando os efeitos em 2015 e não 

evidenciaram em 2014, e de outras três empresas que não divulgaram esta informação em 

2015, mas em 2014 já evidenciaram que estavam analisando os efeitos.  

Esse fato observado nas três empresas ao demonstrarem em notas explicativas de 2014 

e não divulgarem no demonstrativo do primeiro trimestre de 2015 a mudança do IFRS 15 

pode vir a ocorrer em virtude de essas empresas estarem respaldadas pelo CPC 21 – 

Demonstração intermediária.  

Esse julgamento exercido pelas entidades conforme a teoria da divulgação de divulgar 

ou não a informação, ocorre respaldado no CPC 21 que define que as empresas podem 

divulgar menos informações em seus períodos intermediários, a fim de economizar custos e 

respeitar a tempestividade, respeitando a evidenciação definida de conteúdo mínimo exigido 

para esse período.     

O método de reconhecimento de receita continua sendo o PoC para 100% das 

empresas da amostra, e todas continuam afirmando que seguem os OCPCs 01 e 04 e a ICPC 

02. Tal resultado converge com o estudo dos autores Santos & Salotti (2013), uma vez que 

esses autores afirmam que todas as empresas do setor de construção civil, inseridas no novo 

mercado, evidenciam em nota explicativa o reconhecimento das receitas pelo método PoC. 

Esse método permite apropriar a receita dos contratos à medida que os direitos, riscos 

e benefícios são transferidos, proporcionalmente, aos custos incorridos. Esse método 

proporciona às empresas uma receita mais linear comparado ao método de execução 

completa, pois os prazos de execução de contratos e eventuais atrasos não impactuam de 

forma significativa a inclusão das receitas relativas a esses contratos.  

Em contrapartida, o método de reconhecimento da receita após a conclusão do 

contrato, beneficia o investidor no sentido da certeza de que os principais riscos relativos 

àquele projeto já foram transferidos ao cliente. A utilização do PoC por depender 

essencialmente de julgamento dos gestores, inclusive quanto à base de cálculo de apropriação 

da receita, não consegue dar a mesma segurança. 

De acordo com a análise do conteúdo e a interpretação realizada por meio de leitura 

das notas explicativas, nota-se que 60% das empresas que fazem parte da amostra coletada, 

não apresentaram informações referentes a cálculos ou valores dos estudos realizados sobre a 

mudança da norma. 

Foi constatado nos resultados da pesquisa que três empresas no ano de 2014 e que 

duas empresas no ano de 2015 consideram as alterações previstas das normas como mudanças 

de políticas contábeis, previstas no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e 

Retificações de Erro. A diferença de um ano para o outro do número de empresas que 

apresentaram informação sobre alterações em premissas e julgamentos, podem ser justificadas 

novamente pelo CPC 21. 

No entanto as empresas informam de forma parcial as exigências quanto ao item 28 do 

CPC 23. É divulgado quanto ao nome da nova IFRS e a sua respectiva data de aplicação. 

Quanto à disposição transitória e os ajustes necessários, as companhias alegam que estão 

estudando seus efeitos. Já sobre a aplicação de forma retrospectiva é informado somente por 

20% das empresas do ano de 2014.  

Em 2015 a empresa Viver Incorporadora e Construtora S.A. muda sua perspectiva 

quanto aos efeitos do IFRS 15 de acordo com o que foi descrito em sua nota explicativa de 

2014, não evidenciando efeito algum com adoção do IFRS 15. Segundo a empresa “  

      h                                                                  õ             ” 

Já em suas notas explicativas do primeiro trimestre de 2015 a empresa sinaliza que está 

avaliando os efeitos do IFRS em sua divulgação e ainda se encontra sem um método para a 

transição da norma. 



 
 

 

Ocorreu também um caso oposto ao apresentado anteriormente com a empresa Cr2 

Empreendimentos Imobiliários S.A.. Essa empresa em sua nota explicativa do ano de 2014 

afirma que estudos estavam sendo realizados para analisar os impactos da nova norma. Já em 

suas notas explicativas do primeiro trimestre de 2015 a empresa divulga não esperar impacto 

com a adoção do IFRS 15 em suas demonstrações contábeis. 

  A análise evidencia no primeiro trimestre de 2015 que 15% das empresas, ou seja, 

três delas, Eztec Empreendimentos e Participações S.A.; Rossi Residencial S.A. e Tecnisa 

S.A., aguardam a edição dos correspondentes normativos por parte dos órgãos contábeis 

responsáveis a aprovação da CVM, para começarem suas análises dos possíveis efeitos a 

adoção do IFRS 15. 

Os achados da pesquisa na perspectiva da teoria da divulgação na categoria de 

julgamento das escolhas contábeis demonstram que as empresas da amostra utilizam o 

entendimento dado pela OCPC 04 quanto ao reconhecimento de suas receitas, em detrimento 

à orientação do IBRACON.  

O fundamento para essa escolha contábil segundo os autores Mota, Niyama, Campos 

& Paulo (2012), é que as empresas optam pelo método PoC por entender que contabilizar suas 

receitas só após a conclusão das obras não representa adequadamente uma visão justa e 

verdadeira do patrimônio das empresas, uma vez que os riscos e benefícios são transferidos, 

gradualmente, à medida do avanço da construção.  

A abertura advinda pela OCPC 04 ao dar liberdade para a empresa executar 

julgamento quanto à escolha da prática contábil na contabilização de seus contratos, fez com 

que as empresas encontrassem argumentos para contabilizar a receita, gradualmente pelo 

método PoC. 

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em virtude das alterações das normas contábeis na forma de reconhecer as 

receitas nas empresas do segmento de construção civil com a obrigatoriedade da adoção da 

IFRS 15 a partir de janeiro de 2018, este estudo permitiu analisar os efeitos da IFRS 15 no 

reconhecimento das receitas das empresas de construção civil em seu período de pré-adoção. 

Este estudo corrobora para sinalizar o comportamento das empresas frente ao período de pré-

adoção da IFRS 15, uma vez que os achados dessa pesquisa demonstram que as empresas do 

setor construção civil não adotam o IFRS 15, no entanto estão cientes da nova norma e sua 

maioria analisam os possíveis efeitos de sua obrigatoriedade.  

Já a principal objetivo do trabalho foi atendido, pois essa pesquisa contribuiu para o 

avançou sobre o tema inferindo que a totalidade das empresas de construção civil presentes na 

amostra no período de pré-adoção da IFRS 15, seguem as orientações do OCPC 04 e 

reconhecem as receitas pelo método PoC, resultado esse que converge com os achados de 

Santos & Salotti (2013).  

Com luz da teoria da divulgação na análise dos dados, a escolha contábil é respaldada 

                               v                                 z        “   ”            

uma informação contábil adequada, justa e verdadeira sobre o patrimônio da empresa, 

conforme Mota, Niyama, Campos & Paulo (2012).  

A categoria de julgamento dessa teoria evidenciou nos resultados dos estudos, que as 

empresas de construção civil utilizam do OCPC 04 como referência de norma no 

reconhecimento                        “   ”                    ão autoriza a escolha da 

prática contábil na contabilização de contratos.        

 Com base na leitura do texto da IFRS 15 e de materiais auxiliares produzidos pela 

empresa de auditoria KPMG (2014), haverá mudanças para as empresas de construção 

imobiliária no processo de julgamento para avaliar a forma de contabilização do contrato, 



 
 

 

devendo seguir o modelo de etapas sugerido pela nova norma, porém, depreende-se que não 

haverá alterações significativas na escolha do método de reconhecimento de receitas por parte 

das empresas, ou seja, essa forma de reconhecimento de receita nos contratos de construção 

em sua essência deve permanecer. 

A partir dos resultados alcançados os autores desse estudo inferem que três empresas 

brasileiras dessa amostra da pesquisa em 2015 ainda aguardam uma interpretação ou 

correlação da IFRS 15 pelos órgãos normativos brasileiros, para só então medir as 

consequências dessas mudanças para a sua realidade. Já as 85% das empresas que analisam os 

efeitos não apresentaram informações mais contundentes e claras a respeito de valores e reais 

impactos com as alterações, deixando desamparada em notas explicativas sua real análise.   

Esses dados evidenciam que apesar da divulgação do texto final da norma, e até 

estabelecido um prazo para sua adoção, os autores do trabalho não notam alterações 

significativas de interpretação ou correlação pelos órgãos normativos brasileiros. Logo, as 

análises sobre os efeitos sobre a nova norma pelas empresas, poderiam estar em um estágio 

avançado. 

 Entre as contribuições desse trabalho podemos salientar as informações sobre a IFRS 

15. Estas presentes em nosso referencial teórico com a intenção de explanar de forma límpida 

sobre a nova norma e suas características, tendo por finalidade facilitar a compreensão dos 

acadêmicos e profissionais envolvidos na área. 

Este estudo esteve limitado à análise somente das notas explicativas das empresas de 

construção civil e ao seu período de pré-adoção da IFRS 15, pois o período de pré-adoção da 

nova norma se estende até a divulgação dos demonstrativos financeiros do ano 2017.  

Recomenda-se pesquisas futuras a continuação do estudo tanto no período de pré-

adoção do IFRS 15 como no período pós-adoção com intuito de completar e confrontar os 

resultados, bem como a se utilizar de procedimentos de coleta de dados que incluam 

entrevistas ou questionários aos gestores responsáveis das escolhas contábeis, a fim de 

triangular as informações, demonstrar os reais reflexos e os efeitos das alterações nas 

demonstrações contábeis.    
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