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RESUMO 

A partir da convergência às Normas Internacionais Contabilidade, a atividade de construção 

civil, no Brasil, apresentou questionamentos a respeito dos pronunciamentos que tratavam 

sobre a contabilização neste setor. Nesse contexto, a presente pesquisa propõe-se proceder a 

uma discussão a respeito das questões envolvendo essas empresas, verificando se a sua 

contabilização está de acordo com o CPC
1
 17 – Contratos de Construção, e, ainda, analisar os 

pareceres dos auditores a fim de verificar se apresentam ressalva sobre essa questão. Foram 

analisadas, no estudo, as notas explicativas e os pareceres de 17 empresas do novo mercado, 

listadas na BM&FBovespa. Para tanto, realizou-se uma pesquisa descritiva, qualitativa, 

utilizando a análise documental. Os resultados mostram que as empresas declararam, em 

notas explicativas, que estão adotando o ICPC
2
 02 – Contratos de Construção do Setor 

Imobiliário, interpretação técnica do CPC17, e OCPC
3
 04 – Entidade de Incorporação 

Imobiliária para a contabilização das receitas. Nos pareceres dos auditores de todas as 

empresas da amostra, há um parágrafo de ênfase para se manifestarem a respeito do método 

de reconhecimento da receita que as empresas estão adotando (percentual de conclusão da 

obra), o qual não foi oficialmente aceito pelo IASB
4
. As empresas da área de construção civil 

terão que esperar para a publicação de uma nova norma que atenda às empresas brasileiras e 

não prejudique a comparabilidade com as empresas internacionais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CPC 17; Empresas de Construção Civil; Reconhecimento; Receitas. 

 

 

ÁREA TEMÁTICA: Contabilidade para Usuários Externos 

 

 

                                                 
1
 CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

2
 ICPC – Interpretação Técnica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis  

3
 OCPC – Orientação Técnica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

4
 IASB – International Accounting Standards Board 



 

  

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, o setor brasileiro de construção civil está aquecido, devido aos 

investimentos gerados por programas habitacionais do governo, as obras da copa de 2014 e do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). De acordo com o presidente da Câmara 

Brasileira da Indústria e Construção (Cbic), Paulo Sadafy Simão, há boas chances do setor 

obter um crescimento de 5,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano de 2012.(Federação 

Nacional dos Engenheiros, 2012) 

As atividades de construção civil possuem um ciclo operacional de longo prazo, ou 

seja, o intervalo entre a aquisição da matéria prima e os recebimentos das vendas é grande 

(BONIZIO, 2001). Assim sendo, quando se pretende reconhecer, mensurar ou evidenciar os 

resultados obtidos em um período surgem problemas devido ao ciclo operacional superar o 

exercício social compreendido na contabilidade.  

A partir da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, surgiram, no 

Brasil, questionamentos e discussões por parte de profissionais da área de Incorporação 

Imobiliária a respeito dos pronunciamentos publicados que tratam de reconhecimento de 

receitas: CPC 30 – Receitas, CPC 17 – Contratos de Construção e ICPC 02 – Contrato de 

Construção do Setor Imobiliário e OCPC 04 – Orientação Técnica 04. As empresas deveriam 

seguir a norma que trata a contabilização das receitas da venda de unidades apenas após a 

conclusão da obra, na entrega das chaves do imóvel. 

Com base nisso, o presente estudo é desenvolvido a partir do seguinte problema de 

pesquisa: As empresas do setor de construção civil listadas na BM&FBovespa, estão 

reconhecendo suas receitas de acordo com as normas contidas no Comitê de Pronunciamento 

Contábeis? 

O objetivo geral deste trabalho é verificar se as empresas do setor de construção civil 

listadas na BM&FBovespa estão reconhecendo suas receitas de acordo com as normas 

contidas no CPC 17. Como objetivos específicos, pretende-se: i) verificar quais as políticas 

contábeis estão sendo adotadas para o reconhecimento da receita nas empresas de construção 

civil; ii) observar se os pareceres dos auditores apresentam ressalva em relação a esta 

contabilização. 

A relevância da pesquisa pode ser caracterizada pela controvérsia envolvendo os 

pronunciamentos que tratam a respeito do reconhecimento da receita nas empresas de 

construção civil, o que influencia diretamente a qualidade da informação contábil para com os 

usuários das demonstrações, dificultando não apenas o entendimento destes, mas também uma 

melhor utilização dos relatórios contábeis por parte de seus interessados. 

A pesquisa foi estruturada em cinco tópicos, aqui já inclusa a introdução. No segundo 

tópico, é apresentado todo o referencial teórico. Na ocasião discute-se acerca da evolução 

histórica da legislação que abarca o reconhecimento de receita por parte das construtoras, e, 

depois, é procedida a análise de estudos anteriores. O terceiro tópico aborda a metodologia 

empregada; e o quarto procura retratar os resultados encontrados ante a análise das notas 

explicativas e pareceres. O quinto e último tópico expõe as considerações finais. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
A atividade de construção civil, de uma maneira mais ampla, é o setor que abrange 

desde a construção de obras governamentais (públicas) até a construção de edificações 

imobiliárias, compreendendo o desmembramento de terrenos, loteamentos, incorporação de 

imóveis, construção própria ou em condomínio, locação de imóveis próprios ou de terceiros e 

administração de centros comerciais (COSTA, 2000 p. 19). Há diversas normas que regem a 

respeito da contabilidade neste setor, algumas para efeitos fiscais, outras para efeitos 

societários e, mais recentemente, as normas internacionais de contabilidade, que precisam ser 



 

  

adaptadas; em cada norma, há uma forma de reconhecimento de ativos, receitas e despesas 

das empresas do setor de construção civil. 

 

2.1 Reconhecimento de receitas de acordo com a Legislação Tributária  
De acordo com a legislação do Imposto de Renda artigos 27 a 29 do Decreto-lei nº 

1.598/77, o contribuinte que comprar imóvel para venda ou promover empreendimento 

imobiliário de desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou 

construção de prédio destinado a venda, deve, para efeitos fiscais, fazer o reconhecimento da 

seguinte forma: 

 Na venda à vista – a receita deve ser reconhecida quando é contratada a venda, 

ainda que por meio de instrumento de promessa. O valor a reconhecer, caso a 

venda acontecer antes do imóvel estar completado, será do custo do imóvel 

vendido, além dos custos pagos, incorridos ou contratados e também, os 

orçamentos para a conclusão das obras contratadas. 

 Na venda a prazo – Após o término do período base da venda, o lucro poderá ser 

reconhecido em proporção à receita recebida. 

Segundo Niyama, Cavalcante e Rezende (2009), é importante ressaltar que, no caso 

brasileiro, a escrituração contábil das transações das empresas de construção civil  foi 

influenciada pela regulamentação de natureza tributária, o que resulta no afastamento da 

escrituração das melhores práticas contábeis. 

 

2.2 Reconhecimento de receitas de acordo com a Teoria da Contabilidade 

A principal característica de um ativo é sua capacidade de prestar serviços futuros à 

entidade que o possui, individual ou conjuntamente com outros ativos e fatores de produção, 

capazes de se transformar, direta ou indiretamente, em fluxos líquidos de entradas de caixa. 

(IUDÍCIBUS, 1997, p. 136). 

 Já as receitas são definidas como “produto da empresa”. Segundo Hendriksen e Van 

Breda (1999), a receita é um fluxo – a criação de bens ou serviços por uma empresa durante 

um período. Em uma definição mais abrangente de receita, seriam incluídas todas as 

atividades, importantes ou não, produtoras de riqueza da empresa.  

A teoria da contabilidade traz que o reconhecimento da receita devera ser feito de 

acordo com o Regime da Competência, onde os efeitos das transações e outros eventos são 

reconhecidos quando ocorrem (e não quando caixa ou outros recursos financeiros são 

recebidos ou pagos) e são lançados nos registros contábeis e reportados nas demonstrações 

contábeis dos períodos a que se referem. As demonstrações contábeis preparadas pelo regime 

de competência informam aos usuários não somente sobre transações passadas envolvendo o 

pagamento e recebimento de caixa ou outros recursos financeiros, mas também sobre 

obrigações de pagamento no futuro e sobre recursos que serão recebidos no futuro. 

Assim nos contratos de construção haveria o reconhecimento no momento do 

compromisso do pagamento. 

 

2.3 Reconhecimento de receitas de acordo com o Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC)  

 

2.3.1 CPC 17 – Contratos de Construção  

Para contratos de construção segundo a IAS
5
 11, que tem correlação com o CPC 17, a 

receita do contrato deve compreender a quantia inicial da receita acordada no contrato e as 

variações decorrentes de solicitações adicionais, as reclamações e os pagamentos de 
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incentivos contratuais: na extensão em que for provável que venham a resultar em receita e 

estejam em condições de serem confiavelmente mensuradas. O reconhecimento da receita 

associada ao contrato de construção deve ser feito quando a conclusão do contrato puder ser 

confiavelmente estimada, tomando como base a proporção do trabalho executado até a data 

do balanço.  

Há dois tipos de contratos tratados no CPC 17:  

 Contrato de preço fixo é um contrato de construção em que o contratante concorda 

com o preço pré-fixado ou com a taxa pré-fixada, por unidade concluída. 

 Contrato de custo mais margem (cost plus) é um contrato de construção em que o 

contratado é reembolsado por custos projetados e aprovados pelas partes ou 

acrescido de percentual sobre tais custos ou por remuneração prefixada.  

Há divergências no reconhecimento da receita, quando a conclusão do contrato puder 

ser confiavelmente estimada nos contratos de preço fixo, em relação ao custo mais margem, 

demonstradas no quadro 1 abaixo.  

 

RECONHECIMENTO 

DA RECEITA: 

  
quando a conclusão do 

contrato puder ser 

confiavelmente estimada 

PREÇO FIXO CUSTO MAIS MARGEM 

A receita puder ser mensurada 

confiavelmente.  

For provável que os benefícios associados 

fluirão para a entidade.   

Os custos para concluir o contrato, tanto 

quanto a proporção executada até a data 

do balanço, puderem ser confiavelmente 

mensurados. 

Os custos para concluir o contrato, 

tanto quanto a proporção executada 

até a data do balanço, puderem ser 

confiavelmente mensurados. 

Os custos atribuíveis ao contrato puderem 

ser claramente identificados e 

confiavelmente mensurados de forma que 

possam ser comparados com estimativas 

anteriores. 

Os custos atribuíveis ao contrato 

sejam ou não reembolsáveis puderem 

ser claramente identificados e 

confiavelmente mensurados com 

estimativas anteriores. 

 Quadro 1: Divergências no Reconhecimento da Receita entre os dois tipos de preços de contrato. 

 Fonte: Elaborado com base no CPC 17. 
 

Verifica-se, então, e de acordo com os estudos das normas que regem as atividades de 

construção civil, que há uma divergência na forma e no momento de reconhecimento das 

receitas geradas nesse setor. O quadro 2, abaixo, mostra estas divergências. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quadro 2: Comparação entre as normas no reconhecimento do lucro. 

Fonte: Adaptado de Bonizio (2001, p. 16) 

PONTO DE 

DIVERGÊNCIA 

SRF/Decreto-lei nº 

1.598/77 

Teoria da 

Contabilidade 
CPC 17 

Reconhecimento da 

Receita  

Após o término do 

período base da venda  

No momento em 

que é gerada. 

Quando a conclusão 

do contrato de 

construção puder ser 

confiavelmente 

mensurada.  



 

  

 

Assim, conforme o quadro 2, o ponto de divergência é o momento de reconhecimento 

da receita que para o decreto- lei n° 1598/77 seria após o termino do período base da venda, já 

na teoria da contabilidade é no momento em que é gerada, e no CPC 17 quando a conclusão 

do contrato puder ser confiavelmente mensurada. 

  

2.3.2 CPC 30 - Receitas 

Conforme o CPC 30, item 14, a contabilização de receita proveniente da venda de bens deve 

ser reconhecida quando forem satisfeitas todas as seguintes condições:  

 a entidade tenha transferido para o comprador os riscos e benefícios mais 

significativos inerentes à propriedade dos bens;  

 a entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos bens vendidos, 

em grau, normalmente, associado à propriedade, nem efetivo controle de tais bens;  

 o valor da receita possa ser confiavelmente mensurado;  

 for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para 

entidade; e  

 as despesas incorridas, referentes à transação, possam ser confiavelmente 

mensuradas. 

É necessário verificar as circunstâncias do momento em que a entidade transfere os 

riscos e benefícios da propriedade para o comprador. Se a entidade retiver os riscos 

significantes da propriedade, a transação não é uma venda, e a receita não pode ser 

reconhecida. Se a entidade retiver somente o risco insignificante, a transação é a venda e a 

receita pode ser reconhecida. A receita só deve ser reconhecida quando for provável que os 

benefícios econômicos fluirão para a entidade. 

Na prestação de serviço, será reconhecida a receita na proporção dos serviços 

prestados até a data do balanço, quando estiverem as seguintes condições satisfeitas: 

 o valor da receita ser confiavelmente mensurado; 

 for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para 

entidade; 

 a proporção dos serviços executados até a data do balanço puder ser 

confiavelmente mensurada; e 

 as despesas incorridas com a transação assim como as despesas para concluí-las 

possam ser confiavelmente mensuradas. 

Assim como o CPC 17 – Contratos de Construção, o CPC 30 – Receitas aborda os 

métodos que poderão ser utilizados pela entidade para definir a fase de conclusão da obra. A 

entidade deverá escolher o método que mensure de forma mais confiável os serviços 

executados. São eles: levantamento ou medição do trabalho executado; serviços executados 

até a data, indicados como um percentual do total dos serviços a serem executados; a 

proporção entre os custos incorridos até a data e os custos totais estimados da transação. 

A entidade deve divulgar as políticas contábeis e os métodos adotados para o 

reconhecimento de receita e a determinação da fase de execução de transações que envolvam 

a prestação de serviço, além do montante de cada categoria de receita reconhecida durante o 

período, o montante de receitas de troca de bens ou serviços incluídos em cada categoria, e a 

conciliação entre a receita divulgada na demonstração de resultado e a registrada para fins 

tributáveis. 

 

2.3.3 ICPC 02 – Enquadramento de contratos de construção no pronunciamento 

CPC 17 – Contratos de Construção ou CPC 30 – Receitas e OCPC 04.  

A Interpretação Técnica ICPC 02 se aplica à contabilização das receitas das entidades 

que realizam a incorporação e a construção de imóveis. Ela esclarece quais contratos de 



 

  

construção ou prestação de serviços se enquadram no Pronunciamento Técnico CPC 17 – 

Contratos de Construção ou no Pronunciamento Técnico CPC 30 – Receitas. Além disso, trata 

de quando o reconhecimento da receita com a incorporação e construção de imóveis deve ser 

reconhecida.  

A discussão que traz a Interpretação Técnica 02 parte do pressuposto de que a entidade 

já analisou o contrato de construção e concluiu que o envolvimento gerencial contínuo 

associado à propriedade, ou controle efetivo do imóvel construído, não impediu a 

contabilização de parte ou totalidade da receita. 

Deve-se analisar a essência econômica do contrato para verificar se é uma venda de 

bens ou uma prestação de serviços no caso de construção da unidade imobiliária. Após a 

análise, identificar qual o procedimento adequado para a contabilização de cada operação. 

A implementação da Interpretação Técnica ICPC 02 acarretou muitos 

questionamentos quanto à adequação dessas normas ao ambiente econômico brasileiro. O 

tema das construtoras era um dos mais polêmicos envolvendo a convergência das normas 

contábeis brasileiras para o IFRS
6
.  O CPC 17 e CPC 30 apresentam diferenças quanto ao 

enquadramento do contrato, o momento de reconhecimento da receita e as transações que 

devem ser divulgadas, expostas no quadro 3 abaixo. 

 

 CPC 17 CPC 30 

ENQUADRAMENTO  

  

O comprador é capaz de especificar 

os principais elementos estruturais 

do projeto do imóvel antes de 

começar a construção ou especificar 

mudanças significativas após o 

começo da construção. 

 

O contrato de construção de imóvel, 

mediante o qual os compradores têm 

apenas uma possibilidade limitada de 

influenciar no projeto do imóvel. 

RECONHECIMENTO 

DA RECEITA 
Pelo percentual de evolução da obra. 

 

No momento de transferência de riscos e 

benefícios ao comprador. Após os critérios 

do item 14 (item 2.4.2) do pronunciamento 

forem atendidos. 

 

DIVULGAÇAO  

a) O montante do contrato 

reconhecido como receita do 

período;  

b) os métodos usados para 

determinar a receita do contrato 

conhecida no período;  

c) os métodos usados para 

determinar a fase de execução dos 

contratos em curso. 

 

a) Políticas contábeis adotadas para o 

reconhecimento das receitas;  

b) o montante de cada categoria 

significativa de receita durante o período, 

incluindo as receitas provenientes de: 

venda de bens; prestação de serviços; 

juros; royalties e dividendos;  

c) o montante de receitas provenientes de 

troca de bens ou serviços incluídos em 

cada categoria significativa de receita; d) a 

conciliação entre a receita divulgada na 

demonstração de resultado e a registrada 

para fins tributáveis. 

 
 

Quadro 3: Comparação entre os pronunciamentos CPC 17 e CPC 30. 

 Fonte: CPC 17 e CPC 30. 
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A partir do quadro 3, é possível verificar as particularidades de cada pronunciamento 

e, a empresa deve analisar em qual deles o contrato de construção se enquadra e contabilizar 

as receitas de acordo com as normas contidas. 

  

2.3.4 OCPC 04 – Enquadramento da Interpretação Técnica ICPC 02 às 

Entidades de Incorporação Imobiliárias Brasileiras 

Os Pronunciamentos emitidos para a contabilização na área das Incorporadoras 

Imobiliárias provocaram muitas dúvidas em torno de quando a incorporadora transfere, ao 

comprador, o risco e benefícios de um imóvel vendido. Isto devido à convergência às normas 

internacionais ser a principal mudança no ambiente brasileiro na análise, interpretação e 

implementação das normas de contabilidade. 

A OCPC 04 foi emitida com o intuito de auxiliar na análise dos contratos, verificando 

em qual pronunciamento (CPC 30 ou CPC 17) eles se enquadram mais apropriadamente, 

auxiliando no reconhecimento adequado das receitas das Incorporadoras Imobiliárias. 

Os contratos que se enquadram no CPC 17 são aqueles que a construtora apenas presta 

um serviço de construção de um imóvel, assim, a matéria-prima que será aplicada nessa 

construção deverá ser adquirida pelo contratante da construtora. Na situação em que a 

construtora adquirir essa matéria-prima para a construção do imóvel, o contrato passará a ser 

caracterizado como venda de bem e contabilizado conforme o CPC 30. 

No caso do Brasil, as incorporadoras imobiliárias não fornecem materiais como 

intermediadoras comerciais, considera-se mais como uma prestação de serviço de aquisição e 

aplicação dos materiais ao imóvel construído. 

Além disto, a norma trata do momento em que os riscos e benefícios são transferidos 

para o comprador, devido a normatizações dos processos de registros no Brasil, nenhuma das 

partes do contrato pode alterar o projeto de construção, caracterizando, assim, que a entidade 

não terá mais controle do imóvel, transferindo, portanto, os riscos e benefícios de acordo com 

a evolução da obra. 

De acordo com a OCPC 04, no Brasil, nos contratos de promessa de compra e venda, 

ou contratos de compra e venda para entrega futura, o reconhecimento das receitas e despesas 

serão feitos à medida que a construção for avançando. Caso o contrato não se enquadre como 

contrato de construção (CPC 17), ele deverá se enquadrar no Pronunciamento Técnico CPC 

30. Cabe a entidade analisar qual a essência de seus contratos e procurar qual a forma correta 

para a contabilização das receitas. 

 

2.4 Estudos Anteriores 

Há outros estudos que possuem temas semelhantes ao assunto aqui tratado, como o de 

Bonizio (2001), que estudou uma empresa de construção civil que atuava como incorporadora 

imobiliária no interior de São Paulo e permitiu verificar a forma de elaboração das 

demonstrações contábeis e seu relacionamento com as determinações legais. A 

regulamentação vigente na época propiciou a aplicação de práticas contábeis diferentes, o que 

impediu a comparabilidade e a adoção das informações contábeis preconizadas na teoria 

contábil e contempladas nas normas internacionais de contabilidade. 

Ferreira e Theóphilo (2007) buscaram o conhecimento sobre a contabilidade de 

empresas de construção civil em seus aspectos quantitativos e formas de reconhecimento de 

receitas e despesas. Com um estudo de caso, empregaram múltiplas técnicas de coleta de 

dados como observação, análise documental e entrevistas não estruturadas. Constataram que a 

contabilidade da empresa se limitou ao atendimento de informações tributárias, e se os sócios 

utilizassem as normas de contabilidade, seria mais fidedigna a situação econômico-financeira 

da empresa. 



 

  

Já Niyama, Cavalcante e Rezende (2009) analisaram os relatórios financeiros de uma 

empresa do setor imobiliário paraibana, para verificar os critérios de reconhecimento de 

receitas e despesas segundo as normas contábeis brasileiras, norte-americanas e 

internacionais. Percebeu-se, no trabalho, que a utilização das normas norte-americanas e 

internacionais tem aceitação geral, pois as empresas fazem objeção à publicação de 

demonstrações financeiras que indiquem inexistência de lucro durante o ano.  

Nascimento (2007) objetivou efetuar um levantamento das práticas contábeis das 

empresas de construção civil no Brasil para apropriação de receitas e dos custos, verificando 

se as empresas estão ou não aderindo aos procedimentos internacionalmente aceitos. Foi feito 

uma pesquisa de campo com as principais empresas de construção civil brasileiras com uso de 

questionários e um suporte teórico com revisão bibliográfica. Com a pesquisa foi possível 

constatar que 65% das empresas brasileiras de construção civil atendem as normas emanadas 

pelo CFC e IBRACON. 

  Nota-se nos estudos analisados que a forma de reconhecimento das receitas impacta na 

comparabilidade dos relatórios contábeis e na qualidade da informação prestadas aos 

investidores, sócios e demais usuários. 

 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

Esta pesquisa, quanto aos objetivos, é classificada como descritiva. Segundo Gil 

(2002), a pesquisa descritiva tem por objetivo primordial a descrição das características de 

determinadas populações ou fenômenos. É feita uma análise das empresas do ramo de 

construção civil listadas na BM&FBovespa, a fim de identificar as formas de contabilização 

das receitas que estas empresas estão utilizando. Desta forma, ela será descritiva por buscar 

apresentar as características das empresas selecionadas na amostra e posteriormente, compará-

las com as normas. 

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa classifica-se como qualitativa, que 

consiste em conhecer a natureza de determinado fenômeno, de forma mais profunda (GIL, 

2002). Por meio da análise das notas explicativas, é verificado o momento do reconhecimento 

das receitas nas diferentes normas, assim é feita uma comparação das formas de mensuração 

encontradas nas demonstrações dessas empresas com as normas que regem a contabilidade do 

setor de construção civil. 

São usados procedimentos técnicos baseados na pesquisa documental, que são 

pesquisas que objetivam explicar um problema com base em documentos que ainda não 

receberam tratamento analítico, ou que podem ser reelaborados (GIL, 2002). Os documentos 

que serviram de base para esta pesquisa foram as demonstrações contábeis disponíveis no site 

da BM&FBovespa, como também, as normas e legislações que regem as empresas do ramo 

deste estudo. 

 

3.2 Procedimentos de Coleta e Análise dos Dados  

Foram selecionadas empresas do setor de construção civil, com ações negociadas em 

bolsa no período de 2010, em que existem 20 empresas, das quais 17 fazem parte do 

segmento Novo Mercado de Governança Corporativa, que será amostra deste estudo. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), governança 

corporativa é um sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os 

acionistas e os cotistas, Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e 

Conselho Fiscal. 



 

  

A BM&FBovespa possui níveis diferenciados de Governança corporativa que se 

dividem em:  

 Nível 1: as empresas têm que adotar práticas que favoreçam a transparência e o 

acesso as informações pelos investidores. 

 Nível 2: somadas as regras de transparência e acesso às informações, também 

contempla  também o direito das empresas manterem ações preferenciais. 

 Novo Mercado: Maiores práticas de governança. As companhias deste segmento 

só podem emitir ações com direito a voto.   

Com isto, o segmento Novo Mercado foi escolhido por possuir práticas diferenciadas 

de Governança Corporativa, adicionais ao que é solicitado pela legislação, importantes ao 

analisar a amostragem deste estudo.   

Para analisar os dados obtidos, é feita, primeiramente, uma tabela com as empresas da 

amostra, verificando as políticas contábeis adotadas, os métodos de execução que as empresas 

estão utilizando e os itens das notas explicativas nas quais foram colhidas as informações. 

Posteriormente foram analisados os pareceres da auditoria a fim, de averiguar a existência de 

ressalvas em relação à contabilização da receita. O intuito foi realizar uma análise qualitativa 

e verificar se as empresas estão contabilizando suas receitas de acordo com o CPC 17.  

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

A partir das Demonstrações Financeiras Padronizadas e das notas explicativas das 17 

empresas da amostra, foi criada uma tabela (Apêndice 1) listando todas as empresas da 

amostra. Na tabela há uma coluna verificando quais as políticas contábeis que as empresas 

estão adotando para a contabilização das suas receitas. E, outra coluna que especifica os 

métodos utilizados para verificar a fase de conclusão que são: 

 Medição 

 Execução 

 Proporção 

O CPC 17 especifica os métodos da seguinte maneira: a proporção dos custos 

incorridos até a data, em contraposição aos custos estimados totais do contrato, Proporção; 

medição do trabalho executado, Medição; e execução de proporção física do trabalho 

contratado, Execução. 
Já o CPC 30 considera-os como: levantamento ou medição do trabalho, Medição; 

serviços executados até a data, indicados como um percentual do total dos serviços a serem 

executados, Execução; e a proporção dos custos incorridos até a data e os custos totais 

estimados da transação, Proporção.  

A tabela apresenta, também, uma coluna na qual são relacionados os itens das notas 

explicativas da empresas pesquisadas, onde estão as informações colhidas. Ao analisar os 

itens da tabela, identificou-se que as empresas declararam que estão adotando a ICPC 02 – 

Contratos de Construção do Setor Imobiliário e OCPC 04 – Entidades de Incorporação 

Imobiliárias, algumas das empresas citaram a Deliberação da CVM 653 de 16 de dezembro de 

2010, que aprovou a OCPC 04.  

Conforme a OCPC 04, no Brasil, normatizações dos processos de registros de imóveis, 

nenhuma das partes do contrato pode alterar o projeto de construção, caracterizando, assim, 

que a entidade não terá mais controle do imóvel, transferindo, os riscos e benefícios ao 

comprador de acordo com a evolução da obra. Visto isso, observou-se que todas as empresas 

utilizaram esse método para o reconhecimento da receita e a contabilizaram 

proporcionalmente à evolução da construção do imóvel. 

Em relação à fase de execução, o CPC 17 e CPC 30 trazem que a fase de execução ou 

conclusão de um contrato pode ser determinada de várias maneiras, listadas anteriormente. A 



 

  

entidade deverá utilizar o método que mensure de forma mais confiável o trabalho executado.  

O método aplicado por 16 das 17 empresas analisadas foi o de proporção, em que se faz a 

proporção dos custos incorridos até a data em que a entidade for reconhecer a receita, em 

contraposição aos custos estimados totais do contrato. Apenas uma empresa empregou o 

método da medição física do trabalho executado, a Rodobens Negócios Imobiliários S.A. 

Nos pareceres dos auditores de todas as empresas da amostra, há um parágrafo de 

ênfase para evidenciar que o método de reconhecimento da receita que as empresas estão 

utilizando (percentual de conclusão da obra) não foi oficialmente aceito pelo IASB. O 

parágrafo aparece também em notas explicativas de algumas empresas analisadas, abaixo do 

local onde elas citam os procedimentos para o reconhecimento da receita.  
Determinados assuntos relacionados ao significado e aplicação do conceito de 

transferência contínua de riscos, benefícios e de controle na venda de unidades 

imobiliárias serão analisados pelo International Financial Reporting Interpretation 

Committee (IFRIC
7
). Os resultados dessa análise podem fazer com que as 

incorporadoras imobiliárias tenham que revisar suas práticas contábeis relacionadas 

ao reconhecimento de receitas. 

 

O parágrafo de ênfase é padrão, aparece da mesma forma em todos os pareceres 

analisados. Viu-se, então, que os auditores não apresentaram ressalva a respeito da 

contabilização das receitas, mas deixaram claro que essa questão ainda não foi resolvida, e as 

empresas poderão ter que revisar suas práticas assim que tiverem uma resposta dos órgãos 

responsáveis. 

Em resumo, os resultados apontam que as empresas do setor de construção civil que 

foram analisadas ainda utilizam a evolução da obra para a contabilização da sua receita, 

devido à publicação da OCPC 04, a qual orienta as empresas brasileiras na aplicação ICPC 

02. Portanto, pode-se dizer que utilizam o CPC 17 – Contratos de Construção para a 

contabilização das receitas., mesmo que isso ainda esteja sendo analisado pelos órgãos 

responsáveis, e não se tenha uma posição definitiva sobre o assunto. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi de verificar se as empresas do setor de construção civil 

listadas na BM&FBovespa estão reconhecendo suas receitas de acordo com as normas 

contidas no CPC 17. Como resposta ao problema de pesquisa, pôde-se verificar que as 

empresas analisadas optaram por reconhecer suas receitas utilizando a OCPC 04 e a ICPC 02 

às entidades Brasileiras.  

As receitas, nas empresas de incorporação imobiliária, ainda estão sendo reconhecidas 

com base no percentual de conclusão da obra, e não no momento em que for comprovada a 

transferência de riscos e benefícios para o comprador, no caso Brasil, seria na entrega da 

chave, conforme trata o CPC 17. Isto porque, no ambiente econômico brasileiro, o 

reconhecimento apenas no momento da conclusão da obra e entrega das chaves ao comprador 

implicaria negativamente, no resultado das empresas do setor. Como consequência, afetaria a 

relação das empresas com investidores, credores e usuários dos relatórios financeiros.  

Os auditores expressaram sua opinião a respeito dessa questão em seus pareceres, por 

meio do parágrafo de ênfase, expondo que essas questões sobre a transferência de riscos, 

benefícios e controle na venda de imóveis, ainda estão sendo analisadas, e as construtoras 

estão aguardando a resposta do IFRIC sobre essa contabilização, e poderão ter que revisar as 

práticas contábeis que estão utilizando. 

Até hoje, não foi publicado nenhum pronunciamento para resolver essa questão. 

Segundo Gomes (2011) apud Torres (2011), único brasileiro entre os 15 membros do 

conselho do IASB, a nova norma deve incorporar os dois pronunciamentos que tratam, hoje, 
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desse tema dentro do IFRS e também a interpretação específica chamada de IFRIC 15. “O 

objetivo é consolidar as regras”. (GOMES 2011 apud TORRES 2011). 

 De acordo com a reportagem do jornal Valor Econômico (2012), a proposta atual 

prevê que ao menos uma das três condições deve ser atendida para que a receita possa ser 

reconhecida ao longo do tempo. Elas são: 1) que o comprador receba e consuma os benefícios 

conforme o cumprimento das obrigações do contrato; 2) uma segunda entidade prestadora de 

serviço não tenha que refazer o trabalho realizado até determinada data pela primeira, em caso 

de sua substituição; 3) a prestadora de serviço tenha direito a receber pelas obrigações 

cumpridas até determinada data. 

A convergência às normas brasileiras de contabilidade se deu para a elaboração de 

demonstrações com base em critérios de mesma natureza dos outros países, para que, os 

usuários das informações, tenham bases confiáveis, transparentes e principalmente 

comparáveis. Portanto, será preciso esperar pela publicação de uma nova norma que atenda as 

empresas brasileiras e não prejudique a comparabilidade com as empresas internacionais. 

O presente estudo procurou contribuir para o conhecimento a respeito da 

contabilização das receitas nas empresas de construção civil, buscando mostrar um problema 

atual que há devido à convergência para as normas internacionais. Observa-se que, apesar do 

CPC 17 – Contratos de Construção ter sido criado para as empresas de construção civil, no 

Brasil, surgiu problemas quanto aos conceitos de transferência de riscos ao comprador, tendo, 

assim, a criação de Interpretação e Orientação Técnica, para sua adequação no ambiente 

econômico brasileiro. Torna-se necessário um estudo futuro sobre a temática do 

reconhecimento de receitas no setor, a fim de buscar qual foi o resultado que as empresas 

obtiveram dos órgãos responsáveis e qual o impacto que esta nova forma de contabilização 

terá nos relatórios dessas empresas. 
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APÊNDICE 1 
 

EMPRESAS POLITICAS CONTÁBEIS 

MÉTODO FASE 

DE EXECUÇAO NOTA 

1 BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. DEL CVM 653 -16/12/10 - OCPC 04 -ICPC 02 PROPORÇÃO 2.6.1 (1°) 

2 CAMARGO CORREA DES. IMOB. S.A. SOMENTE NA VENDA DE UNIDADES NÃO CONCLUIDAS - OCPC04 PROPORÇÃO 2.16 (a) it 3 

3 CR2 EMPREEND. IMOBILIARIOS S.A. ICPC 02 - OCPC04 PROPORÇÃO 2.2 (q) 2 item 

4 CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EE PART ICPC 02 - OCPC04 PROPORÇÃO 2.2.4 (ii) 3 

5 DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. CVM - OCPC 04 PROPORÇÃO 2.2.2 (2°) 

6 EVEN CONSTRUTORA E INCORP. S.A. ICPC 02 - OCPC04 PROPORÇÃO 2.19 (a) 

7 EZ TEC EMPREEND. E PARTICIP S.A. OCPC 04 - ICPC 02 PROPORÇÃO 2.16 

8 GAFISA S.A. OCPC 04 - ICPC 02 PROPORÇÃO 2.4 (B)item 2 

9 HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. OCPC 01 -OCPC 04 - ICPC 02 PROPORÇAO 2.2 

10 JHSF PARTICIPACOES S.A. ICPC 02 - OCPC04 PROPORÇÃO 4.a.1 item 1 

11 MRV ENGENHARIA E PARTICIP S.A. DEL CVM 653 -16/12/10 - OCPC 04 -ICPC 02 PROPORÇÃO 2.7.1 (i) 

12 PDG REALTY S.A. EMP E PARTICIP RES CFC 963/03-OCPC 01-DEL CVM 561/08-OCPC 04-ICPC 02-CVM 653/10 PROPORÇÃO 2.2.11 (ii) 

13 RODOBENS NEGOCIOS IMOB S.A. OCPC 04 -  MEDIÇÃO 2.8 

14 ROSSI RESIDENCIAL S.A. OCPC 04 - ICPC 02 PROPORÇAO 2.19 

15 TECNISA S.A. ICPC 02 - OCPC04 PROPORÇÃO 3 (a) 

16 TRISUL S.A. OCPC 04 - ICPC 02 PROPORÇÃO 3.2 

17 VIVER INCORPOR. E CONST. S.A. OCPC 01-ICPC 02 - OCPC04 PROPORÇAO 2.2 

     

 
METODO FASE DE EXECUÇÃO: 

    

(a) PROPORÇÃO A proporção dos custos incorridos até a data, em contraposição aos custos estimados totais do contrato  

(b) MEDIÇÃO  Medição do trabalho executado     

(c) EXECUÇÃO Execução de proporção física do trabalho contratado      



 

  

 


