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CPC 47 (IFRS 15) 
Receita de contrato com Clientes

3

Histórico

Data efetiva da aplicação da 

Norma

Emissão e aprovação da norma pelo

CPC (CPC 47, publicado em

Dezembro 2016)

Aprovação da norma pelo IASB 

(IFRS 15) e pelo FASB (ASC 606) e 

início das reuniões no TRG 

(Transition Resource Group)

Maio 2014 

IASB e FASB iniciam o 

projeto para criação de um 

padrão único de 

reconhecimento de receita

2002

IASB confirma a postergação 

da data de adoção de 1º de 

janeiro 2017 para 1º de 

janeiro 2018, em linha com o 

FASB

Setembro 2015

6 encontros do TRG, nenhuma 

alteração da norma emitida, 54 drafts 

para discussão relativos a

pontos para atender questões dos 

EUA.

Janeiro 2016 

Aprovação de alterações na norma 

para: (a) Identificação de 

obrigações de performance, (b) 

Determinação de agente e principal 

e (c) Esclarecer a forma de 

reconhecimento das licenças de uso

Abril 2016

Novembro 2016

Janeiro 2018

Receitas IASB
FASB



02 03 04 0501 06

CPC 17 –
Contratos de 
Construção

CPC 30 –
Receitas

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

ICPC 02 –
Contrato de 
Construção do 
Setor Imobiliário

ICPC 11 –
Recebimento 
em 
Transferência 
de Ativos dos 
Clientes

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

O que o CPC 47 revoga ?



Remover 
inconsistências

Estrutura baseada em
princípios

Comparabilidade
entre indústrias

Divulgações mais úteis
aos usuários

Reduzir complexidade
e volume de regras

Um Único Modelo
Visa estabelecer princípios

para reconhecimento de 
receita em todos os

segmentos

Objetivos do CPC 47



Prestação / Obrigação de desempenho
(Bens e serviços prometidos)

Contraprestação / Preço da transação
(entidade espera ter direito)

ClienteEntidade

Contrato

Não aplicável a: instrumentos financeiros, seguros, 
arrendamentos e permutas não monetárias 

Premissa básica do CPC 47



O Modelo dos 5 passos

Identificar o 
Contrato

Identificar as 
obrigações de 
desempenho

Determinar o 
preço da 

transação 

Alocar o preço 
da transação 

Reconhecer a 
receita 



1
Identificar o 

Contrato 
com cliente

2
Identificar as 
obrigações de 
desempenho

3
Determinar 
o preço da 
transação 

4
Alocar o 
preço da 
transação 

5

Reconhecer a 
receita quando 

satisfeita a 
obrigação de 
desempenho 

Existe um contrato com Cliente ?

Qual o preço da transação ?

Durante um período 
de tempo

Em  determinado 
momento



1
Identificar o contrato 
com cliente



“Contrato é um acordo entre duas ou mais partes 
que cria direitos e obrigações exigíveis...”

“Podem ser escritos, verbais ou sugeridos pelas práticas usuais de 
negócios da entidade...

O que é um contrato segundo a norma ?

É preciso considerar as Leis e práticas usuais de cada país



Contrato
existe

Aprovação + 
Compromisso

entre as 
partes

Identificação
dos direitos
de cada uma

das partes

Identificação
dos termos de 

pagamento

Substância
Comercial

Recebimento
for provável

Quando um contrato existe?

Somente
quando todos os
5 critérios forem

atendidos

Passo 1: Identificação do contrato com o cliente



Aprovação + 
Compromisso

entre as partes

Sem esse item não 
será possível avaliar se 

há direitos e 
obrigações exigíveis 

entre as partes

Identificação dos 
direitos de cada
uma das partes

Sem esse item, não 
será possível 

avaliar quando o 
controle dos bens 
e serviços serão 

transferidos (Passo 
5 do modelo)

Identificação dos 
termos de 

pagamento

Sem esse item, 
não será possível 
definir o preço da 
transação (passo 3 

do Modelo)

Substância
Comercial

Toda transação de 
vendas tem que ter 

um “business 
reason” (razão de 

negócios)

Recebimento for 
provável

Ausência desse 
item pode indicar 

que hão há um 
contrato válido 

existente. 

Contrato

Porque os 5 itens são importantes para definir se em essência, um contrato existe

Passo 1: Identificação do contrato com o cliente



Passo 1: Identificação do contrato com o cliente

Se a empresa concluir que 
não é provável receber o 
valor ao qual espera ter 
direito, então não deve seguir 
para o passo 2 do Modelo e 
nenhuma receita é 
reconhecida. 

Recebimento provável

Fa
to

re
s 

a 
co

n
si

d
er

ar
Os recursos financeiros 

disponíveis do comprador e a 
avaliação do seu risco de 

crédito

A experiência prévia com 
contratos e compradores 

semelhantes em 
circunstâncias semelhantes

A intenção da própria 
empresa em fazer valer os 
seus direitos contratuais

As condições de pagamento 
do acordo

Empresas podem mitigar o risco através de:
• Limitação nos termos de pagamento 

(antecipação de pagamento)
• Habilidade contratual de cessar o 

fornecimento
• Obtenção de garantias contratuais



Passo 1: Identificação do contrato com o cliente
Recebimento provável

Na prática, Empresas não entram em um contrato ou 
acordo com cliente se existir um risco significativo de 
crédito ou se não houver proteção (garantia) de que a 
contraprestação que tem direito, será recebida.



2
Identificar as obrigações
de desempenho



“é a obrigação da entidade vendedora de 
desempenhar a sua obrigação de repassar o 

controle do bem ou serviço à entidade 
compradora...”

Obrigação de desempenho



“Uma promessa constitui uma obrigação 
de desempenho se o bem ou serviço 

prometido for distinto...”



Bem ou serviço
prometido ao

cliente é 
distinto se 2 

critérios forem
atendidos:

Se o item for capaz de ser 
distinto (está evidente que o 
cliente pode se beneficiar 
daquele bem ou serviço)

A promessa é separadamente 
identificável de outras 
promessas contidas no contrato

E

Objetivo é avaliar se um bem ou serviço prometido é 
separadamente identificável no contrato e definir se 
a natureza da promessa é transferir individualmente 
ou de forma combinada os bens e serviços



1
Há integração entre os bens e 
serviços prometidos

2

3

São significativamente 
modificados ou personalizados 
por um ou mais bens e serviços 
prometidos no contrato

São altamente interdependentes 
ou altamente interrelacionados

Software
Serviço de

Implantação

Software 
Customizado

+ =

Produto / 
Serviço

A

Produto / 
Serviço

B

Promessa 1

Promessa 2

Transferência do 
controle da 
Promessa 2 
depende da 
conclusão da 
promessa 1

Os itens não são separadamente identificáveis se:



Declarações 
específicas 
da entidade

Políticas 
publicadas

Práticas 
usuais do 
négócio

Se no momento da celebração do contrato, criarem uma expectativa 
válida do cliente de que a entidade transferirá bem ou serviço ao cliente

Obrigações de 
desempenho não 
estão limitadas a 
somente àquilo 
que está 
expressamente 
declarado no 
contrato, mas 
pode também 
incluir:

Passo 2: Identificação das obrigações de desempenho



3
Determinar o preço
da transação



É o valor da 

contraprestação à qual a 
entidade espera ter direito 
em troca da transferência 
dos bens ou serviços 
prometidos ao cliente.

Preço da 
Transação



01

02

03

04

Text to go here go here go here go here go here go 
here go here

Text to go here go here go here go here 
go here go here go here

Text to go here go here go here go here 
go here go here go here

Text to go here go here go here go here go here go here go 
here

Contraprestação variável

Existência de componente financeiro significativo

Contraprestação não monetária

Contraprestação a pagar ao cliente

1

2

3

4

O preço da transação pode incluir:

Passo 3: Determinar o preço da transação



Quando contraprestação variável deve ser considerada ?

Somente quando for 
“altamente provável” 
que uma reversão / ou 
alteração significativa da 
receita venha a ocorrer 
futuramente.

Para avaliar, as entidades 
devem considerar:

A probabilidade de um 
estorno/alteração da receita 

resultante de um acontecimento 
futuro incerto; e

A magnitude do 
estorno/alteração se esse 

evento futuro incerto ocorresse.

Passo 3: Determinar o preço da transação



Descontos
Créditos

Concessão de preços

Reembolso
D

ev
o

lu
çã

o
Penalidades

Incentivos

R
o

ya
lt

ie
s

Honorários contingentes

Quebras

Reduções de preço

Rebates

Restituições

Abatimentos

C
o

m
p

ar
ti

lh
am

en
to

d
e 

lu
cr

o
Taxa de uso

Escalonamento

Bônus de desempenho

Price protection

Caução

Multas

O que são contraprestações variáveis ?
Passo 3: Determinar o preço da transação



Venda

Devolução

Valor que Espera 
ter direito 

$$$

10%

?

R$ 100

(R$  10)

R$  90

R$ 100 R$ 100 R$ 90

Contrato Nota Fiscal
Receita 
Contábil

Receita

Passo 3: Determinar o preço da transação



4
Alocar o preço da transação



2
Identificar as 
obrigações de 
desempenho

4
Alocar o 
preço da 
transação 

Passo 4: Alocar o preço da transação
Lembram das obrigações de desempenho que identificamos no Passo 2 ?

Devemos agora alocar o preço da transação a cada 
Obrigação de Desempenho ou a um grupo delas



Alocar com base nos preços de venda independentes

Obrigação de 
desempenho 1

Utilizar preço observável

Abordagem de 
custo esperado 

mais uma 
margem

Obrigação de 
desempenho 2

Obrigação de 
desempenho 3

Determinar os preços de venda individuais

O preço observável está disponível?

Estimar o preço

Abordagem de 
avaliação de 

mercado 
ajustada

Abordagem Residual

Sim Não

Alocar o 
preço da 
transação



Exemplo

Empresa de Telefonia celebra contrato com um cliente no valor total de R$ 3.200, 
que inclui a venda de um aparelho Smartphone (R$ 2.200) e o pacote básico de 
serviços pelo período de 1 ano (R$ 1.000).
Essa empresa de Telefonia vende no mercado, esse Smartphones a R$ 3.000 cada, 
quando adquirido isoladamente e o pacote básico de serviços por R$ 1.000 por 
período mínimo de 1 ano. A empresa de Telefonia concluiu que os produtos e 
serviços dessa venda são distintos e definiu que há 2 obrigações de desempenho 
nessa venda. 

Como a Empresa de Telefonia deve alocar o preço da transação para cada 
obrigação de desempenho ?

Passo 4: Alocar o preço da transação



Exemplo (Continuação)

O preço deve ser alocado na proporção do valor observável de cada 
produto, que será:

Valor 
observável

% 
proporção

Receita a 
reconhecer

Provável 
Valor da 

NF

Smartphone R$ 3.000 75% R$ 2.400 R$ 2.200

Serviço R$ 1.000 25% R$    800 R$ 1.000

Total R$ 4.000 100% R$ 3.200 R$ 3.200

Passo 4: Alocar o preço da transação



5
Reconhecer a receita quando 
satisfeita a obrigação de desempenho



“Uma entidade reconhece receita no momento em 
que (ou a medida em que) atende uma obrigação 

de desempenho ao transferir o controle de um 
bem ou serviço para o cliente.”

Reconhecer a receita



Cliente recebe e consome simultaneamente
os benefícios gerados pelo desempenho por

parte da entidade à medida em que a 
entidade efetiva o desempenho

O desempenho por parte da entidade cria
ou melhora o ativo que o cliente controla à 
medida que o ativo é criado ou melhorado.

O desempenho por parte da entidade não
cria um ativo com uso alternative para a ela

e a entidade possui direito executável ao
pagamento pelo desempenho concluído até

a data presente.

Sim

Sim

Reconhece 
ao longo 

do tempo

Não
Sim

Reconhece 
em um 

momento 
específico 
no tempo

Exemplo

Serviços rotineiros 
ou recorrentes

Construir um ativo 
no terreno do 
cliente

Construir um ativo 
especializado que 
só o cliente pode 
usar

Passo 5: Reconhecer a receita
Quando reconhecer a receita ?



Reconhecer a receita
Definição de “Controle”

“refere-se à capacidade de determinar o uso do ativo e 
de obter substancialmente os benefícios provenientes 
do ativo. Inclui também a capacidade de evitar que 
outras entidades direcionem o uso do ativo e 
obtenham benefício desse ativo...”



Controle

Uma 
obrigação 

presente de 
pagar

Posse física

Titularidade 
legal

Riscos e 
benefícios 

significativos 
da 

propriedade

Aceitado o 
ativo

Indicadores de 
transferência
de controle
incluem um 
cliente que 
tenha:



Custos para obtenção de um contrato

• Custos incrementais para aquisição de um contrato devem ser capitalizados.  

• Os mesmos devem ser diretamente ligados ao contrato e devem ser recuperáveis ao 
longo do contrato. Uma entidade só capitaliza os custos incrementais incorridos como 
resultado da obtenção de um contrato – por exemplo, comissões de vendas – se a 
entidade espera recuperar esses custos. 

• Caso o período de amortização desses custos seja inferior a um ano, existe o expediente 
prático de despesá-los quando incorridos

Custos incrementais do contrato



Abordagem

CPC 47 1 de janeiro de 
2017

Retrospectiva Integral – com 
expedientes práticos

Retrospectiva Modificada

Retrospectiva Integral – sem 
expedientes práticos

CPC 30 / 17

CPC 30 / 17

CPC 30 / 17 CPC 30 / 17

Requerimentos 
mistos

CPC 47

CPC 47

CPC 47

1 de janeiro de 
2017

1 de janeiro de 
2018

2016 2017 2018
Data do ajuste no 
patrimônio líquido

Transição e data de início de vigência



Telefônica TIM Vale Embraer
Magazine 

Luiza Pão Açucar Ultrapar B2W Google Airbus Amazon

Obrigações de desempenho
Contraprestação Variável

Custo incremental de contrato
Alocação de receitas às OD

Transferência do Controle

Modificação de contratos

Combinação de contratos
Modificação de Sistemas

Modificação de controles
Aspectos de Divulgação

Principal X Agente
Método de Transição Modificado Modificado Modificado Integral Modificado Integral Modificado Integral Integral Integral Integral

Impactos divulgados pelo mercado
Analisando as divulgações de 2018, o que vimos de impactos:

Impactos em:



Modelo único de 
reconhecimento de receita

Muito julgamento 
envolvidos e nas mãos 
do contador

Potenciais discussões 
fiscais (Estado e 
Município)

Pontos de atenção



OBRIGADO !!!


