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Conhecimento é o que usamos para nos guiar pelo mundo, 

envolve crenças, valores, argumentações. De outro ponto de 

vista podemos dizer que conhecer implica usar a 

sensibilidade, a intuição e a razão. (OLIVEIRA, 2011, p. 01). 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 
Na realização das metas que traçamos ao longo da vida, nos permite entender que sempre 

receberemos contribuições do mundo, algumas pessoas parecem que são enviadas para que 

possamos atingir os objetivos desejados, por isso especialmente agradeço: 

 
Ao meu esposo Antonio Sidney Scramin, pelo o amor. 

 

A minha mãe, e aos meus familiares, pelos valores transmitidos ao longo da vida. 

 

Meus sinceros agradecimentos aos Professores Dr. Antonio Benedito Silva Oliveira, Dr. 

Marcos Peters e Dr. Fernando Almeida pela compreensão demonstrada e pelas valiosas 

contribuições para a melhoria do mesmo. 

 

À Lígia e a equipe da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 

e Atuarias. 

 

A todos os professores do Mestrado, que contribuíram muito com a minha formação 

profissional, e não apenas a formação acadêmica. 

 

À amiga Paula Valeria, pelo incentivo para conclusão dessa etapa. 

 

À amiga Vera Rios, pelo o incentivo e carinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 
 

 

 

A harmonização para os padrões contábeis das normas internacionais tem levado muitos 

países a sua adoção e conformidade, começando pelos países da Europa. A emissão dos 

novos Pronunciamentos contábeis no Brasil com base no International Financial 

Reporting Standard – IFRS, em conformidade com a Lei das Sociedades Anônimas Lei n° 

6.404/76 (alterada pelas Leis 11.638/07 e Lei 11.941/09) ficou atribuído ao Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis - CPC. Os documentos emitidos pelo Comitê estão em 

conformidade com IASB – International Accounting Standards Board, a adoção desses 

pronunciamentos fez com que o mercado de capitais brasileiro obrigasse as companhias a 

partir de 2008, a adotarem as Normas Internacionais de Contabilidade. Nesse cenário 

surgem dúvidas quanto à utilização do CPC que melhor atenda ao negócio da empresa. 

Considerando que a contabilidade por sua excelência tem a responsabilidade de prestar 

informações confiáveis para diferentes usuários. Deste modo surge como problema de 

pesquisa: Se as Normas Internacionais de Contabilidade e aplicações dos CPCs afetam as 

informações contábeis das empresas imobiliárias, no que se refere ao tratamento das 

receitas e despesas. Assim o objetivo dessa pesquisa é analisar a relevância das 

informações contábeis depois da adoção das normas internacionais de contabilidade no 

Brasil aplicadas a receitas e despesas no ramo imobiliário da atividade de construção civil. 

Para tanto foi analisada 8 empresas do ramo imobiliário listadas na CVM – Comissão de 

Valores Mobiliários, e 2 empresas listadas na BOVESPA, somando um total de 10 

empresas. Foram feitos análises comparativos das Notas Explicativas divulgadas por essas 

empresas nos exercícios que compreendem a 2009, 2010 e 2011. Quanto à harmonização 

das normas Internacionais e CPCs. A pesquisa evidenciou que a adoção dos CPCs 

implicou em mudanças nas Políticas Contábeis, e dúvidas quanto ao reconhecimento dos 

contratos de venda imobiliária, com as implicações as empresas publicaram que não houve 

impactos nas demonstrações. A pesquisa demonstrou que não foi satisfatória a divulgação 

dos CPCs em notas explicativas, o reflexo da ausência dessas informações traz dúvidas 

para o usuário, além de não atender a evidenciação da legitimidade da informação contábil. 

Quanto à forma de tratamento das receitas e despesas, a pesquisa apontou que as empresas 

utilizam a forma do percentual da obra, e que apresentou dúvidas quanto às estimativas de 

erros e ajustes. 

 

 

Palavras-Chave: Contabilidade. Intermediação imobiliária. Informações Contábeis. 

Normas Internacionais (IFRS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

 

 

The harmonization to accounting standards of the international norms has led many 

countries to its adoption and accordance, starting by European countries. The issuance of 

the new accounting statements in Brazil based on the International Financial Reporting 

Standard, according to the “Lei das Sociedades Anônimas” Law n° 6.404/76 (changed by 

Law 11.638/07 e Law 11.941/09), was assigned to the “Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis – CPC”. The documents issued by the Committee are in accordance with the 

IASB – International Accounting Standards Board, the adoption of these statements made 

the Brazilian capital market to oblige companies as of 2008, to adopt the International 

Accounting Laws. In this scenario doubts arouse regarding the CPC use that best suits the 

company business. Considering that the accounting by its excellence has the responsibility 

to provide trustful information to different users. Thereby, the research problem appears: If 

the International Accounting Norms and CPC application have an effect on the accounting 

information of real state companies, in terms of revenue and expenses. Thus, the objective 

of this research is to analyze the accounting information relevance after the adoption of 

international accounting standards in Brazil applied to revenues and expenses in real state 

of civilian construction sector. For this purpose, 8 real state companies, listed on “CVM – 

Comissão de Valores Mobiliários” were analyzed and 2 companies listed on BOVESPA, 

totaling 10 companies. Comparative analysis were made on the Explanatory Notes 

published by these companies during the years 2009, 2010 and 2011. Regarding the 

harmonization of the International Norms and CPCs. The research highlighted that the 

CPCs adoption implied in Accounting Policy changes and questions about the recognition 

of real state contracts, with the implications the companies published that there weren’t 

impacts in the reports. The research demonstrated that CPCs disclosure in explanatory 

notes wasn’t satisfying, the response of these information absence brings doubts to the 

user, aside from not meeting the evidence of accounting information legitimacy.  As far as 

the treatment of revenue and expenses, the research pointed that companies utilize the 

work percentage way, and presented doubts regarding the error and adjustments forecast. 

  

 

Keywords: Accounting. Real state intermediation. Accounting Information. Accounting 

Norms (IFRS). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 Índice de Confiança da Construção................................................ 

 

16 

Gráfico 2 Limitação à melhoria dos Negócios................................................ 

 

18 

Gráfico 3 ÍNDICE DE EXPECTATIVAS: Construção de Edifícios e Obras 

Engenharia Civil............................................................................. 

 

 

21 

Gráfico 4 Projeções para 2012........................................................................ 

 

23 

Gráfico 5 Crédito habitacional – FGTS e SBPE............................................. 

 

24 

Gráfico 6 BNDES, desembolsos..................................................................... 

 

26 

Gráfico 7 
Pesquisa do Mercado Imobiliário em Valores Comercializado -  

Participação percentual por tipologia.............................................. 

 

 

87 

Gráfico 8 Pesquisa do Mercado Imobiliário Vendas de Unidades – 

Participação Percentual por m² de Área Útil................................... 

 

 

88 

Gráfico 9 Pesquisa do Mercado Imobiliário Vendas em Unidades – Cidade 

de São Paulo – Evolução Mensal.................................................... 

 

 

89 

Gráfico 10 Reconhecimento das Receitas/Custos Ano 2009............................ 

 

153 

Gráfico 11 Demonstrações Consolidadas Ano 2009........................................ 

 

154 

Gráfico 12 Reconhecimento das Receitas/Custos Ano 2010............................ 

 

155 

Gráfico 13 Demonstrações Consolidadas Ano 2010........................................ 

 

156 

Gráfico 14 Reconhecimento das Receitas / Custos Ano 2011.......................... 

 

157 

Gráfico 15 Demonstrações Consolidadas Ano 2011........................................ 

 

158 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 Pontos Importantes para melhoria do negócio.................................. 

 

19 

Quadro 2 Emprego por Regiões do Brasil (Março de 2012)............................. 

 

20 

Quadro 3 
Lista das empresas ativas na CVM do ramo imobiliário que 

compõem a amostra da pesquisa....................................................... 

 

 

34 

Quadro 4 
Pronunciamento Técnico, Interpretação e Orientação do CPC, para 

Atividade de Construção Civil......................................................... 

 

42 

Quadro 5 
Contabilização da Receita nos Contratos de Longo Prazo................ 

58 

Quadro 6 Determinação do Resultado no Caso de Avaliação do Andamento 

por Medição....................................................................................... 

 

 

62 

Quadro 7 Determinação do Resultado no Caso de Avaliação do Andamento 

com Base nos Custos Incorridos....................................................... 

 

 

63 

Quadro 8 Exclusão correspondente à parcela do lucro da empreitada.............. 

 

64 

Quadro 9 
Terminologias empregadas para definir o mercado de construção... 

81 

Quadro 10 
Resumo da economia Brasileira para a Construção Civil................. 

85 

Quadro 11 
Formas de Realização de vendas...................................................... 

91 

Quadro 12 
Custos incorridos na Atividade Imobiliária....................................... 

92 

Quadro 13 
Empresas do Ramo Imobiliário listadas na CVM............................. 

101 

Quadro 14 
Resumo da Análise das Notas Explicativas...................................... 

146 

Quadro 15 
Resumo da análise dos impactos nas sobre as Demonstrações......... 

148 

Quadro 16 
Características de mensuração e evidenciação nos CPCs aplicados 

a Construção Civil............................................................................. 

 

150 

Quadro 17 
Aplicação dos CPCs na construção civil Ano 2010.......................... 

151 

Quadro 18 
Aplicação dos CPCs na construção civil Ano 2011.......................... 

152 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

ABDIB Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base 

 

ABRASCA Associação Brasileira das Companhias Abertas 

 

AICPA American Institute of Certified Public Accountants (Instituto 

Americano de Contadores Públicos Certificados) 

 

APB Accounting Principles Board 

 

APIMEC Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado 

de Capitais 

 

BM&FBOVESPA Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento 

 

BOVESPA Bolsa de Valores de São Paulo 

 

CFC Conselho Federal de Contabilidade 

 

CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

 

CVM Comissão de Valores Mobiliários 

 

DRE Demonstração de Resultado do Exercício 

 

ELP Exigível em Longo Prazo 

 

FEA Faculdade de Economia e Administração 

 

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

 

FGV Fundação Getúlio Vargas 

 

FIPECAFI Fundação Instituto de Pesquisa Contábeis, Atuariais e Financeiras 

 

GAAP Generally Accepted Accounting Principles 

 

IAS International Accounting Standards 

 

IASB International Accounting Standards Board 

 

IASC International Accounting Standards Committee 



 

 

IBE Instituto Brasileiro de Economia 

 

IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

IBRACON Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 

 

ICC Índice da Construção Civil 

 

ICST Índice de Confiança da Construção 

 

ICPC Interpretação Técnica do Comitê de Pronunciamento Contábil 

 

IE Índice de Expectativas 

 

IFAC Internacional Federation Accountants 

 

IFRIC International Financial Reporting Interpretations Committee 

 

IFRS International Financial Report Standards – Normas Internacionais de 

Relatórios Financeiros 

 

IGPM Índice Geral de Preços do Mercado 

 

IN Instrução Normativa 

 

INCC Índice Nacional da Construção Civil 

 

ITR Informação Trimestral 

 

LALUR Livro de Apuração do Lucro Real 

 

MP Medida Provisória 

 

NBC Normas Brasileiras de Contabilidade 

 

OCPC Orientação Técnica do Comitê de Pronunciamento Contábil 

 

PEC Programa de Apoio à Aquisição de Bens de Capital Usados 

 

PIB Produto Interno Bruto 

 

PME Pequenas e Médias Empresas 

 

POC Método da Percentagem Completada 

 

PUC/SP Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 



 

RET Regime Especial de Tributação 

 

RIR Regulamento do Imposto de Renda 

 

RLP Realizável em Longo Prazo 

 

RTT Regime Tributarista de Transição 

 

SBPE Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

 

SECOVI Sindicato das Empresas de Compras, Vendas, Locação e 

Administração de Imóveis 

 

SELIC Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 

 

SINDUSCON Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil 

 

SPE Sociedades de Propósito Específicas 

 

SRF Secretaria da Receita Federal 

 

SUSEP Superintendência de Seguros Privados 

 

UFPB Universidade Federal da Paraíba 

 

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

UMC Unidade Monetária Contábil 

 

UNIFECAP Universidade Estadual de Campinas 

 

USP Universidade de São Paulo 

 

VGV Valor Geral de Vendas 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 INTRODUÇÃO......................................................................................... 

 

15 

 OBJETIVO GERAL................................................................................... 

 

27 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS..................................................................... 

 

27 

 CARACTERÍSTICAS E ANTECEDENTES DO PROBLEMA............. 

 

27 

 JUSTIFICATIVA....................................................................................... 

 

30 

 METODOLOGIA....................................................................................... 

 

32 

 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO......................................................... 

 

36 

1 NORMAS BRASILEIRAS COM DESTAQUE NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA...................................... 

 

 

38 

1.1 DEFINIÇÕES DAS NORMAS BRASILEIRAS..................................... 

 

38 

1.2 ÓRGÃOS BRASILEIROS REGULAMENTADORES DA 

ATIVIDADE CONTÁBIL......................................................................... 

 

 

40 

1.2.1 CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis...................................... 

 

40 

1.2.2 CFC – Conselho Federal de Contabilidade............................................ 

 

53 

1.2.3 IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil............ 

 

53 

1.2.4 CVM – Comissão de Valores Mobiliários............................................... 

 

54 

1.2.5 BACEN – Banco Central do Brasil......................................................... 

 

54 

1.2.6  SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.................................. 

 

55 

1.3 NORMAS FISCAIS APLICADAS A ATIVIDADE IMOBILIÁRIA E 

CARACTERISTICAS DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS................ 

 

 

55 

1.3.1 Imposto de Renda..................................................................................... 

 

55 

1.3.2  Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil............................... 

 

61 

1.3.3 Características das informações Contábeis............................................ 68 

 

1.3.4 Evidenciação Contábil das Notas Explicativas...................................... 71 

   



 

2  NORMAS INTERNACIONAIS.............................................................. 

 

73 

2.1  ORIGEM DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE 

CONTABILIDADE................................................................................... 

 

 

73 

2.2 ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA HARMONIZAÇÃO DAS 

NORMAS CONTÁBEIS INTERNACIONAIS........................................ 

 

 

76 

2.3 HARMONIZAÇÃO DAS NORMAS CONTÁBEIS................................ 

 

78 

3 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E 

ANTECEDENTES.................................................................................... 

 

 

80 

3.1 EXEMPLOS DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS 

IMOBILIÁRIAS......................................................................................... 

 

 

84 

3.2  CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO E RECONHECIMENTO PARA 

CONTABILIZAÇÃO................................................................................. 

 

 

90 

3.3 AMOSTRA DAS PESQUISAS JÁ REALIZADAS NO BRASIL.......... 

 

94 

4  COLETA DE DADOS.............................................................................. 

 

100 

4.1 COMPANHIAS PESQUISADAS.............................................................. 

 

100 

4.1.1 Construtora Tenda S.A............................................................................ 

 

102 

4.1.2 Construtora Beter S.A.............................................................................. 

 

110 

4.1.3  Brasil Brokes Participações S.A.............................................................. 

 

113 

4.1.4 LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A................................................ 

 

116 

4.1.5  Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A...................................... 

 

118 

4.1.6  Viver Incorporadora e Construtora S.A................................................. 

 

123 

4.1.7 WTC Rio Empreendimentos e Participações S.A.................................. 127 

 

4.1.8 Gafisa S.A.................................................................................................. 

 

129 

4.1.9 Rossi Residencial S.A................................................................................ 

 

137 

4.1.10  Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A.............................. 

 

140 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS............................................................. 

 

145 

5.1 APRESENTAÇÕES DO RESUMO DOS DADOS COLETADOS E 

ANALISADOS........................................................................................... 

 

145 



 

 

5.2 AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE EVIDENCIAÇÃO E 

MENSURAÇÃO DOS CPCs EM NOTAS EXPLICATIVAS................ 

 

 

149 

5.3  RESULTADO DA AMOSTRA................................................................. 

 

153 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................... 

 

159 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................... 165 
 



15 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A construção civil é um ramo de atividade da ciência da engenharia tem uma 

representatividade significativa na economia parcela substancial na renda do cidadão além 

de atuar com produtos estratégicos do ponto de vista social: infraestrutura e habitação.  

 

 Informa o SEBRAE (2008) “A construção civil é uma das atividades produtivas 

com maior impacto sobre os demais setores e cadeias produtivas que compõem o universo 

das atividades econômicas”. Ela é complexa e envolve, pelo menos, três grandes 

segmentos: 

 

• construção pesada (estradas, usinas de geração de energia, portos e terminais, 

aeroportos etc.); 

• montagens industriais e de plataformas de prospecção de petróleo e extração 

mineral; 

• edificações industriais, comerciais e residenciais. “Embora operem com escalas 

e clientes diferenciados, os três segmentos podem ser organizados numa mesma 

cadeia de negócios, na medida em que contemplam o mesmo processo produtivo 

e de interação produtiva na economia”. 

 

 

 

 Ao longo do tempo vem crescendo o mercado de construção civil em todo mundo, 

conforme diferentes demandas locais.  

De acordo com a pesquisa realizada em Março de 2012 entre os dias 01 e 30 do 

mês, com 748 empresas pelo Instituto Brasileiro de economia da Fundação Getúlio Vargas 

(Ibe/FGV), tem-se o seguinte: 
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Gráfico 1  

Índice de Confiança da Construção 

 

 

 

 

 

Fonte: FGV (2012). Acesso em: 26 abr. 2012. 

 

 

A pesquisa indica que “O Índice de Confiança da Construção (ICST) caiu 6,6% no 

trimestre finalizado em março ante mesmo período do ano anterior, ver gráfico 1. O 

indicador evoluiu favoravelmente em março de 2012, pois o apurado no trimestre 

encerrado em fevereiro era de queda de 8,4%. Confirmando a recuperação do setor, este é o 

melhor resultado da série iniciada em setembro de 2011 nesta forma de comparação", 

ressalta o documento da FGV. O indicador trimestral do ICST ficou em 129,9 pontos, 

contra 139 pontos em março de 2011.  

Para análise dos indicadores, o jornal Estadão
1
 aponta o seguinte: 

 

Ao analisar a evolução de confiança por setores, houve melhoras nos grupos 

"Construção de Edifícios e Obras de Engenharia", com variação de -6,6% ante -

9,0% no trimestre findo em fevereiro; e "Aluguel de Equipamentos de 

Construção e Demolição, com Operador", registrando -6,2% em vez de -15,7% 

na mesma comparação. Por outro lado, houve queda de confiança em 

"Preparação de Terreno", com variação de -0,9% em março contra 0,1% em 

fevereiro; e "Obras de Infraestrutura para Engenharia Elétrica e para 

                                                             
1
 Disponível em: < www.estadao.com.br >. Acesso em : 26 abr. 2012 

http://www.estadao.com.br/
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Telecomunicações", com variação de -12,7% no trimestre findo em março contra 

-9,4% no intervalo encerrado em fevereiro. 

 

 

 

 

 

Entre os componentes do ICST, o Índice da Situação Atual (ISA-CST) melhorou, 

passando de -11,1% no trimestre findo em fevereiro para -9,3% no de março; e o mesmo 

aconteceu com o Índice de Expectativas (IE-CST), cuja variação passou de -5,9% para -

4,2% em igual comparação.  

Cabe ainda destacar que o setor de construção civil acolhe um grande número de 

mão de obra trabalhadora brasileira, com limitações para contratação, a falta de mão de 

obra para esse ramo de atividade tem aumentado nos últimos anos essa demanda por 

trabalhadores inclui do empregado na indústria de material de construção ao servente de 

pedreiro, passando pela crescente demanda por engenheiros. 

 Percebe-se que a maioria dos trabalhadores que se integram nessa profissão 

apresenta um nível baixo de instrução, na medida em que cresce o mercado de construção 

civil diminui o número de profissionais para exercer a atividade. 

 O sindicato atribui à falta de profissionais a ampliação das jornadas de trabalho, 

com consequente efeito aos trabalhadores.  

A abertura de novas frentes de obras como o programa habitacional do governo 

federal Minha Casa, Minha Vida, projetos de infraestrutura, obras para a Copa e a 

Olimpíada, além de toda a demanda gerada pelo pré-sal, deve agravar a situação. 

A competição no próprio setor e a demanda insuficiente também contribui para 

militar à melhoria dos negócios para esse ramo de atividade. 

Conforme “gráfico 2” apresentado pela pesquisa FGV em março de 2012: 
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Gráfico 2  

Limitação à melhoria dos Negócios 

 

 

 

 

Fonte: FGV (2012). Acesso em: 29 abr. 2012. 

 

Pelo gráfico é possível identificar dois pontos importantes: o primeiro é que, a boa 

noticia o mercado está aquecido, a segunda, e má noticia porque cria um problema de mão 

de obra que precisa ser resolvido com uma certa urgência.  

As empresas de construção civil já vêm enfrentando problemas com escassez 

acentuada de trabalhadores desde o fim de 2008 com a paralisação de projetos em 

decorrência da crise global.  

A escassez de mão de obra especializada continua sendo a principal limitação à 

melhoria dos negócios na construção civil (41,4%), seguida de competição no próprio setor 

(26,5%) e de demanda insuficiente (12,9%).  

O “quadro 1” evidência outros pontos importantes para a melhoria do negócio: 
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Quadro 1  

Pontos Importantes para melhoria do negócio 

Fonte: FGV. Disponível em:  

<http://www.bcb.gov.br/pec/appron/apres/Sondagem_Conjuntural_BCB_FGV_Brasilia_13122011pdf.pdf> 
Acesso em: 16  jun. 2012 

 

 
 
 
 

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo 

demonstra expectativas para melhoria na atividade de construção civil para esse ano de 

2012.  

De acordo com uma pesquisa elaborada pelo SINDUSCON-SP com a FGV, a 

construção civil brasileira gerou mais 123.272 novos empregos com carteira assinada no 

primeiro trimestre.  

O desempenho representa expansão de 3,88% em relação a dezembro. No final de 

março o setor empregava 3, 297 milhões de trabalhadores em todo país. De acordo com o 

presidente da gestão atual do SINDUSCON-SP. Segundo Watanabe, esta expansão era 

prevista, em função das obras anteriormente já contratadas. “Entretanto, ainda é cedo para 

afirmar que a construção manterá este ritmo de crescimento ao longo do ano, em virtude 

dos sinais incertos sobre o desempenho da economia brasileira em 2012”. Vide ‘quadro 2’. 

 

 

 

 

http://www.bcb.gov.br/pec/appron/apres/Sondagem_Conjuntural_BCB_FGV_Brasilia_13122011pdf.pdf


20 
 

 

Quadro 2 - Emprego por Regiões do Brasil (Março de 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: SINDUSCON-SP com a FGV. Disponível em: 

              http://www.sindusconsp.com.br/msg2.asp?id=5586. Acesso em: 26 abr. 2012 
 

 

 

O quadro 2 aponta que “no final de março, a região Sudeste concentrava 1.661.090 

trabalhadores da construção civil no país; seguida pelo Nordeste (712.039); Sul (464.458); 

Centro-Oeste (261.520) e a região Norte (198.376). 

Brasil – Em março, a região Centro-Oeste apresentou o melhor crescimento 

porcentual (2,33%) em relação a fevereiro. Na sequência ficaram o Sudeste (1,47%), o 

Norte (+0,96%) e o Nordeste (+0,79%)”. 

O gráfico 3 apresenta índice de expectativas da construção civil por tipos de obras, 

a pesquisa foi elaborada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas 

em abril de 2012. 

 

 

 

 

http://www.sindusconsp.com.br/msg2.asp?id=5586
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Gráfico 3 

ÍNDICE DE EXPECTATIVAS: Construção de Edifícios e Obras Engenharia Civil 

 

Fonte: FGV (2012). Acesso em: 29 abr. 2012. 

 

 

O Índice de Confiança da Construção (ICST), elaborado pelo Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV), evoluiu favoravelmente em março de 2012, 

apesar de ainda apresentar níveis médios inferiores aos do mesmo período de 2011. A 

variação da média do trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado, passou de -

8,4%, em fevereiro, para -6,6%, em março. De acordo com a publicação no site: 

http://revista.penseimoveis.com.br. 

 Conforme pesquisa da FGV, esse é o melhor resultado da série iniciada em 

setembro de 2011 e confirma a recuperação do segmento. O Indicador Trimestral do ICST 

ficou em 129,9 pontos, em março de 2012, contra 139 pontos, em março de 2011. 

No Brasil, pode-se verificar que a atividade de construção civil alcançou um índice 

de crescimento maior que o índice de crescimento da economia brasileira como um todo, o 

http://revista.penseimoveis.com.br/especial/rs/editorial-imoveis/19,480,3686020,Confianca-da-construcao-recua-8-4-em-fevereiro-de-2012.html


22 
 

 

que fica evidente a importância dessa atividade na economia do país, de acordo com os 

dados divulgados através do site do SINDUSCON- SP explica que a estimativa que 

apresentou resultados do setor em 2011 deve crescer em 5% em 2012. 

Para apresentação do PIB, na construção civil, o SINDUSCON
2
-SP esclarece o 

seguinte: 

 A participação das empresas na geração do PIB (Produto Interno Bruto) da 

construção civil aumentou 20,7% entre 2008 e 2011. Consequentemente, a maior 

parte da composição do valor adicionado do setor passou a ser formada pelas 

empresas construtoras (65%). 

 

 

 

Por esse motivo a pesquisa na área se torna relevante, não só do ponto de vista da 

contabilidade que transmite informações confiáveis para diferentes usuários, mas também 

por que o acentuado crescimento por esse ramo de atividade no Brasil provoca discussões 

acadêmicas quanto às formas de melhor registro contábeis assim como comparações entre 

demonstrações contábeis e fiscais ambas usam regimes de apuração do exercício diferente, 

podendo ser feito ajustes em suas demonstrações. 

O ‘gráfico 4’ divulgado conforme pesquisa do Sindicato da categoria,  representa as 

projeções da Construção Civil para o ano 2012. Segue demonstração abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 Disponível em: <www.expertsystem.com.br>. Acesso em: 05 jul. 2012. 

http://www.expertsystem.com.br/
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Gráfico 4 

Projeções para 2012 

 

 

Fonte: MTE, SINDUSCON-SP/FGV (2012). Acesso em: 29 abr. 2012. 

 

 

Nesse sentido está evidente o crescimento acelerado da atividade de construção 

civil nos últimos três anos com estimativas positivas para o ano corrente. As perspectivas 

também indicam que o setor conviverá com alguns problemas já corriqueiros, como a 

elevação dos custos com mão de obra. 

Os números atuais resultam de decisões de investimentos tomadas entre 36 e 12 

meses atrás. “Por isso, teremos pelo menos mais três ou quatro trimestres de bons números 

pela frente em função do que já foi contratado", explica (Zaidan: 2011). 
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Atualmente outro fator que contribui para o crescimento dessa atividade é a 

facilidade de crédito habitacional – FGTS e SBPE liberado pelo os Bancos Brasileiros nos 

últimos anos, vide ‘gráfico 5’: 

 

Gráfico 5 

Crédito habitacional – FGTS e SBPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Financiamento Imobiliário. Disponível em:  www.acasaesua.jex.com.br. Acesso em: 29 abr. 

2012. 

 

 

O sistema de financiamento apresentados do gráfico 5, está bem conceituado em 

Financiamento Imobiliário
3
 explica o seguinte: 

                                                             
3
 Disponível em: www.acasaesua.jex.com.br. Acesso em: 29 abr. 2012 

http://www.acasaesua.jex.com.br/
http://www.acasaesua.jex.com.br/
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A carta de crédito SBPE é o tipo de financiamento imobiliário que utiliza os 

recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) para facilitar 

a aquisição de imóveis residenciais usados.  

 

Esta linha de crédito permite que o investidor parcele a aquisição da casa própria 

em até trinta anos. A carta de crédito SBPE pode ou não estar enquadrada nas 

condições estabelecidas pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH), 

dependendo dos valores do imóvel e do financiamento a ser adquirido. 

 

A carta de crédito FGTS é o tipo de financiamento imobiliário que utiliza os 

recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para facilitar a 

aquisição de imóveis residenciais. O valor do imóvel financiado utilizando os 

recursos do FGTS não pode ultrapassar R$ 500.000,00. O FGTS pode ser 

utilizado para a compra à vista do imóvel, como valor de entrada para o 

financiamento imobiliário, ou como ajuda no pagamento do lance de um 

consórcio imobiliário. 

 

 

 

 

Outras fontes de financiamento contribuem com aceleração da construção civil, tais 

como o Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES que apoia toda cadeia do setor de 

construção civil por diversas linhas de crédito, com programas específicos adaptados as 

necessidades do ramo, com foco no crescimento da atividade para continuar contribuindo 

com a economia Brasileira, disponibilizados entre: Cartão BNDES; Programa Especial de 

Crédito do BNDES – PEC; Programa de Apoio à Aquisição de Bens de Capital Usados; o 

Financiamento de Máquinas e Equipamentos; BNDES Finame e as linhas de apoio à 

inovação. Conforme gráfico 6: 
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Gráfico 6  

BNDES, desembolsos 

 

 

 

Fonte: BNDES (2012). Acesso em: 19 abr. 2012. 

 

 

 

O ‘gráfico 6’ representa o total em Reais que foi desembolsado pelo BNDS para 

financiamento na construção civil. Os fornecedores do setor podem ser financiados por 

meio da Linha de Capacidade Produtiva, direcionada à expansão e à modernização da 

indústria nacional. 
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OBJETIVO GERAL 
 

 

O objetivo geral dessa pesquisa é analisar a relevância das informações contábeis 

depois da adoção pelo Brasil das normas internacionais de contabilidade aplicadas a 

receitas e despesas no ramo imobiliário na atividade de construção civil.  

 

São apresentados objetivos específicos em harmonia com pressupostos elencados 

nessa pesquisa visando atender ao questionamento proposto no estudo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

Os objetivos específicos da pesquisa são: 

 

 Demonstrar a adoção e conformidade aos CPCs e IFRS nas empresas de construção 

civil do ramo imobiliário; 

 Analisar os efeitos na informação contábil após aplicação das normas internacionais 

e aplicação dos CPCs; 

 Apresentar a forma de tratamento utilizada pelas empresas para reconhecimento das 

receitas e despesas na construção civil com base no IFRS e CPCs. 

 
 

CARACTERÍSTICAS E ANTECEDENTES DO PROBLEMA 
 

 

Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº. 11.638, que alterou a Lei 

6.404/76 das Sociedades por Ações, em sequencia alterada pela Medida Provisória – MP 

n°. 449, em 4 de dezembro de 2008, que modificaram e introduziram novos dispositivos à 

Lei das Sociedades por Ações.  
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A Lei n° 11.638 e a MP tiveram como principal objetivo atualizar a legislação 

societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis 

adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais e contabilidade que 

são emitidas pelo “International Accounting Standards Board – IASB”. A aplicação das 

normas é obrigatória para demonstrações financeiras anuais de exercícios iniciados em ou 

após 1° de janeiro de 2008. 

 Em função das mudanças o Comitê de Pronunciamento Técnico (CPC), que é uma 

união de esforços e comunhão de objetivos do ABRASCA, APIMEC, BOVESPA, 

Conselho Federal de Contabilidade, FIPECAFI e IBRACON, esta responsável em efetuar a 

convergência internacional e centralizar a emissão de normas dessa natureza. 

Com a aplicação da lei nº 11.638/07, as grandes empresas de construção civil 

passaram por significantes modificações contábeis e consequentemente estrutural que 

envolveu investimento e tempo.  

 

 A definição da Lei 11.638 estabelece sua aplicação para empresas de grande porte, 

ou seja, as que tiveram receita bruta superior a R$ 300 milhões ou ativo total superior a R$ 

240 milhões no exercício anterior, portanto o CPC - PME orienta as empresas que não se 

classificam nesta Lei com um manual de contabilidade e práticas contábeis.  

 

 As demonstrações financeiras bem elaboradas e com uma divulgação completa, 

atendendo a todas as normas internacionais, trazem informações importantes para a tomada 

de decisões dos usuários. 

 

  De outra forma a falta de informações em algumas negociações gera insegurança 

de investimento de fundos nacionais e internacionais e até mesmo em comparabilidade de 

mercado devido à inexistência do padrão contábil proposto pelo CPC. 

 

 Outro fator proposto pelo CPC é que as normas contábeis utilizadas no Brasil 

possam ser entendidas e apreciadas por todos os países, uma vez que a norma é 

internacional, passando uma maior confiança aos leitores das demonstrações contábeis.  
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 Nesse cenário de constante amadurecimento do ambiente de negócios, a capacidade 

de responder as mudanças advindas das novas oportunidades do mercado e da economia, é 

um diferencial presente para as empresas de construção civil que apresentam um 

crescimento acelerado ao longo do tempo e perante seus resultados. 

 

 Com a padronização das práticas contábeis em especial para empresas do ramo da 

construção civil os benefícios podem ser eminentes sendo eles demonstrados na facilidade 

para abertura de capital e também a atração de investimentos nacionais e estrangeiros, uma 

vez que o País está em grande evidência no cenário econômico atual. 

 

 As informações contábeis das empresas do ramo de construção têm um diferencial 

a ser obversado, sendo essa atividade desempenhada em mais de um ano calendário a 

forma de reconhecimento das receitas e custos em empresas de construção civil baseia-se 

em um contrato único de prestação de serviços, e que naturalmente é realizado à medida 

que a obra seja concluída, precisa possuir uma margem de lucro constante no tempo, dessa 

forma a receita poderá ser reconhecida ao longo da execução e não ao término. 

 

 Calixto (2010) colaborou para essa pesquisa ao afirmar: 

 

 

(...) as expectativas quando à adoção do padrão IFRS são grandes, tendo em vista 

as prováveis mudanças significativas que podem ocorrer no ambiente de 

negócios, especialmente devido ao fato de se acabar com a veracidade de normas 

contábeis que as empresas acompanham em cada país em que operam, pois 

existe uma considerável variação na qualidade da informação contábil produzida 

e na eficiência econômica entre os países.  

 

 

 

Assim acredita-se que uma linguagem comum internacional poderá trazer grandes 

benefícios para a elaboração de análises econômico-financeiras das empresas de países 

diferentes. 

 

 Contudo a adoção dos padrões internacionais IFRS ou US GAAP por si só não 

garante a qualidade das informações contábeis em caráter superior. 
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Conforme Lima (apud BURGSTAHLER: 2006) afirma: “Os padrões contábeis são 

úteis somente em países que apresentam incentivos adequados para a divulgação de 

informações relevantes ao mercado de capitais. Esses países são caracterizados por uma 

melhor proteção aos acionistas, uma maior efetividade do sistema legal”. 

 

 O objetivo da contextualização relativa às pesquisas de contabilidade em relação às 

aplicações das normas internacionais trata sobre o reconhecimento de receitas e despesas 

na atividade de construção civil, no entanto o assunto induz ao seguinte questionamento:  

 

De que forma podem ser afetadas as informações contábeis elaboradas por 

empresas de construção civil no ramo imobiliário de acordo com os CPCs e as normas 

internacionais de contabilidade no que se refere ao tratamento das receitas e 

despesas? 

 

 Dessa forma para responder os objetivos propostos e fundamentar a pesquisa o 

questionamento será respondido de maneira que evite um pré-julgamento do resultado, as 

teorias utilizadas alicerçam no conhecimento existente a pesquisa. 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 

 Ibracon (2011): 

 

O mundo e o Brasil vêm assistindo a uma continuada revolução econômico-

financeira-contábil, com resultado da abertura da economia brasileira para o 

exterior, a qual colocou nossas empresas em contato direto com econômicas 

mais avançadas, inclusive com títulos negociados nas bolsas de maior 

movimento do mundo, e ao alcance dos investidores sediados em outros países. 

 

 

 

 

Como consequência, ficou muito claro que as diversidades de práticas contábeis 

representam um custo extra e uma dificuldade a mais para troca de informações, por esse 
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motivo houve a necessidade de adaptar nas empresas brasileiras maneiras de 

compatibilizar normas e procedimentos contábeis. 

 A adoção das IFRS no Brasil a partir de 2008 representa um grande passo ao 

caminho da transparência das informações contábeis e financeiras e no que se refere à 

governança corporativa
4
 das empresas, melhorando a sua imagem referente à comunicação 

com o mercado. 

As empresas de construção civil no Brasil muitas vezes produzem demonstrações 

Contábeis apenas para uso de proprietários administradores ou apenas para o uso de 

autoridades fiscais e governamentais. 

As demonstrações contábeis produzidas apenas para esses propósitos não são, 

necessariamente, Demonstrações Contábeis para fins gerais
5
. As Leis fiscais são 

especificas, e os objetivos das demonstrações Contábeis para fins gerais diferem dos 

objetivos das demonstrações contábeis destinadas a apurar lucros tributáveis. 

Assim, não se pode esperar que demonstrações Contábeis elaboradas de acordo 

com IFRS sejam totalmente compatíveis com exigências legais para fins fiscais ou outros 

fins específicos.  

Com relação às mudanças causadas pela adoção do IFRS e CPCs no 

reconhecimento das receitas e despesas das empresas do ramo imobiliário, pode gerar um 

benefício imenso ao mercado de capitais quando bem aplicadas segundo as normas, porém 

existem dúvidas e outros desafios em discussão que justifica a pesquisa em andamento: 

 

 A aplicação do IFRS para empresas do ramo imobiliário além de atender um 

requisito legal, se torna uma tendência natural do crescimento econômico do país, 

que por consequência suas demonstrações contábeis podem ser comparadas com as 

demais sociedades, proporcionando maior qualidade nas informações e melhor 

                                                             
4 Governança Corporativa: é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas e controladas, envolvendo os 

acionistas e os cotistas, conselho de Administração, Diretoria, auditoria idependente e Conselho Fiscal. 

Disponível em: www.bovespa.com.br. Acesso em 21 de jun. 2012; 
5 Demonstrações Contábeis para fins gerais: São aquelas direcionadas às necessidades de informação 

financeira gerais de vasta gama de Usuários. Disponível em: www.cpc.org.br. Acesso em 16 jun. 2012. 

 

http://www.bovespa.com.br/
http://www.cpc.org.br/
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atendimento as necessidades dos usuários e, por consequência a possibilidade de 

redução do custo de acesso a capital de terceiros. 

 Impacto para os profissionais de Contabilidade e Auditores, que devem encarar os 

desafios que estão em andamento como uma oportunidade de valorização de sua 

profissão e aprofundar seus estudos visando dominar as normas práticas com maior 

interesse possível. 

 

 O reconhecimento das receitas e despesas na atividade imobiliária em 

conformidade como IFRS, pode acrescentar uma contribuição para que as empresas 

tenham condições de melhor avaliar seu negócio. E assim, tomar decisões mais 

fundamentadas. Adicionalmente o aumento do nível de transparência deverá 

resultar em redução de incertezas e, consequentemente do custo de capacitação de 

recursos para financiamentos das entidades. 

 

Essa pesquisa tem um diferencial das demais citadas que trazem o tema inerente, 

por apresentar uma adaptação da norma internacional já consolidada no Brasil e especificar 

a sua aplicação no setor imobiliário, que tem forte relevância na econômica do País e que 

despende de uma necessidade de pesquisa por ser um setor que atribui aspectos fiscais e 

contábeis divergentes no que se refere ao tratamento de recita e despesa, sendo essas 

também responsáveis pela definição das informações contábeis para tomada de decisão dos 

usuários internos e externos. 

 

 

METODOLOGIA 
 

 

A metodologia definida é qualitativa, e é tratada normativamente, utilizando-se de 

formas de argumentações dedutivas, coleta de dados secundários. 

Oliveira (2011: 19-21), a metodologia é o estudo do método e de suas técnicas. 

Constitui o caminho que deve seguir toda investigação científica para que o conhecimento 

do tipo científico seja gerado. A técnica assegura e instrumentaliza o método e seus 

conceitos sobre formas de assegurar a verdade do conhecimento científico. Algumas 
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características comuns a grande parte dos métodos científicos propostos historicamente 

são: 

1. A busca de explicações objetivas, passíveis de serem constatadas de 

forma independente. Os fatos não seriam explicados com base em aspectos 

emocionais, subjetivos dependentes do sujeito, do pesquisador. Antes, procuram-

se explicações racionais passíveis de serem alcançadas por qualquer pesquisador 

independente que aplique o método a um problema particular de pesquisa. 

2.  A verdade de uma hipótese surge do fato de que sua verificação e 

formulação se deram de forma ordenada e aderente a um determinado 

procedimento metódico. 

3. É necessário que o conhecimento gerado seja verificável, passível de 

comprovação por outros pesquisadores para a sua descoberta. 

Reprodutibilidade”. 

 

 

 

Sendo assim, a pesquisa quanto ciência busca evidências para atender os objetivos e 

sugestões para continuação de estudos subsequentes. 

A amostra da pesquisa foi realizada por meio de pesquisa no site da BOVESPA, 

que tem como amostra apenas duas empresas do ramo imobiliário, sendo elas a companhia 

Brasil Brokes Participações S.A e LPS Brasil Consultoria de Imóveis S.A, e pelo site da 

CVM onde a busca ao site apresentou todas as empresas do ramo imobiliário, totalizando 

15 empresas, incluindo as empresas já apresentadas pela BOVESPA, das quais apenas 08 

empresas estão com cadastro ativo na CVM com informações disponíveis para amostra, 

sendo assim o universo da amostra compreende ao total de 10 empresas, conforme segue 

quadro 3: 
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Quadro 3 

Lista das empresas ativas na CVM do ramo imobiliário que compõem a amostra da 

pesquisa. 

 

Número Lista de Empresas 

1 Construtora Tenda S.A 

2 Construtora Beter S.A 

3 Brasil Brokes Participações S.A 

4 LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A 

5 Multipan Empreendimento Imobiliários S.A 

6 Viver Incorporadora e Construtora S.A 

7 WTC Rio Empreendimentos e Participações S.A 

8 Gafisa S.A 

9 Rossi Residencial S.A 

10 Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário 

 

Fonte: CVM – Comissão de Valores Mobiliários. Acesso rápido: Cias Abertas e Estrangeiras. Disponível 

em: http://www.cvm.gov.br Acesso em: 22 jun.2012. 

 

 

Para a elaboração desta pesquisa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica através 

da coleta de dados e através da utilização do meio eletrônico (internet), para apresentar os 

principais conceitos que contribui com o tema abordado. 

 Este trabalho foi desenvolvido a partir de análise documental. Foram abordadas as 

notas explicativas publicadas no período de 2009, 2010 e 2011, a análise comparativa entre 

os períodos teve a intenção de identificar a prática das normas internacionais e aplicação 

dos Pronunciamentos: CPC 17, CPC 30, OCPC 01, OCPC 04 e ICPC 02, no 

reconhecimento das receitas e despesas e observeu até que ponto interferiu nas 

informações contábeis. 

Na análise dos resultados se deu a partir da confirmação do critério evidenciado 

para reconhecimento das receitas, despesas e custos, assim como o tratamento quanto à 

http://www.cvm.gov.br/
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apuração dos mesmos, a forma como foi divulgado as informações consolidadas de cada 

período, e os impactos refletidos nas informações contábeis. 

Ressalta que o estudo tem uma limitação de explorar os dados apresentados sem 

qualquer objetivo de prever tendências ou comportamentos, o presente estudo limita-se as 

particularidades das ferramentas empregadas dentro da amostra. É importante esclarece 

que as informações serão obtidas a partir do período de complete adoção dos IFRS no 

Brasil. 

No desenvolvimento da dissertação são abordados conceitos teóricos e normativos 

da contabilidade nas empresas de construção civil no ramo imobiliário, na tentativa de 

demonstrar os efeitos do uso do IFRS e aplicação dos CPCs refletidos para o usuário das 

demonstrações contábeis. 

 

Serão utilizadas as seguintes técnicas de pesquisa: 

a) Quanto aos procedimentos: classifica-se como Pesquisa bibliográfica, pela qual 

objetivou ao caminho do conhecimento para possibilitar a análise das notas 

explicativas em conformidade com os CPCs. 

b) Quanto aos seus objetivos: classificada como Pesquisa Descritiva. Permitindo a 

busca de dados secundários para sua elaboração em diversos meios, envolvendo 

além da pesquisa bilbiográfica e análise documental em meio eletrônico, que 

proporcionou a elaboração da questão problema. 

 

Para Oliveira (2011, p. 62), podem-se dividir os tipos de pesquisa de campo em três 

grandes grupos: quantitativo-descritiva; exploratórios; e experimentais. 

 

Os métodos quantitativo-descritivos utilizam várias técnicas como entrevistas, 

questionários e formulários. Caracterizam-se pela utilização de técnicas 

estatísticas e muitas vezes empregam procedimentos probabilísticos de 

amostragem. 

 

Em pesquisas exploratórias, uma variedade de procedimentos de coleta de dados 

pode ser utilizada, como entrevistas, observação participante, análise de 

conteúdo, entre outras, para o estudo relativamente intensivo de um pequeno 
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número de unidades, mas geralmente sem o emprego de técnicas probabilísticas 

de amostragem. Geralmente, a caracterização como estudo exploratório vem da 

insuficiência e incapacidade de generalização do conhecimento obtido, seja pelo 

pequeno tamanho da amostra obtida, seja pela incipiência do conhecimento 

teórico existente sobre o assunto abordado. 

Pesquisas classificadas como experimentais incluem os fatos como grupos de 

controles (além do experimental), seleção da amostra por técnica probabilística e 

manipulação das variáveis independentes com a finalidade de controlar ao 

máximo os fatores pertinentes, as variáveis dependentes do experimento”. 

 

 

A pesquisa bibliográfica também terá como objetivo revisar e fundamentar os 

aspectos teóricos envolvidos no tema, por meio da análise das normas oriundas dos órgãos 

competentes. Também serão reverenciadas pesquisas tais como: artigos, dissertações e 

teses já elaboradas no Brasil pertinentes ao tema, na tentativa de enfatizar o assunto com 

uma abordagem atual, tendo a preocupação de não repetir abordagem do mesmo assunto. 

 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

O desenvolvimento da dissertação está organizado em cinco capítulos resumidos a 

seguir: 

 Capítulo 1: Normas Brasileiras com destaque na construção civil e 

incorporação imobiliária – Serão abordados os aspectos da legislação contábil e 

fiscal para atividade imobiliária, a sua abordagem será concentrada ao tratamento das 

receitas e despesas, para melhor entendimento das normas será apresentado de forma 

resumida os CPCs relacionados à Cosntruçaõ Civil, além dos aspectos inerentes a 

informação contábil. 

 

 Capítulo 2: Normas internacionais – Neste capítulo terá uma apresentação de 

forma resumida sobre a contextualização das normas internacionais, e da sua 

harmonização. 
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 Capítulo 3: Descrição da Atividade de Construção Civil e Antecedentes – Serão 

abordadas particularidades quanto ao reconhecimento dos contratos de venda 

imobiliárias e o tratamento das receitas, despesas e custos, e ao final será apresentado 

um resumo das dissertações que contribuíram com essa pesquisa. 

 

 Capítulo 4: Coleta de Dados – Será demonstrado um resumo das empresas 

selecionadas no site da CVM, todas do ramo imobiliário, uma análise resumida das 

Notas Explicativas publicadas por essas empresas no período de 2009, 2010 e 2011, a 

abordagem tem foco nas informações contábeis consolidadas. 

 

 Capítulo 5: Análise dos Resultados – Será demonstrada uma análise comparativa 

das Notas Explicativas das empresas selecionadas para a amostra, ao final será 

apresentado o resultado proposto na pesquisa, assim como as contribuições, dentro 

das limitações analisadas. 
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1 NORMAS BRASILEIRAS COM DESTAQUE NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 

 

Nesse capítulo será tratado o critério para reconhecimento da receita e despesa na 

atividade de construção civil focado no ramo imobiliário, de acordo com as normas 

brasileiras. O capítulo será apresentado em dois tópicos específicos: O primeiro trata sobre: 

Um breve resumo histórico das Normas brasileiras, definição dos órgãos regulamentadores 

da atividade contábil, e segundo tópico se referem às normas contábeis e fiscais aplicadas 

para reconhecimento da receita e despesa da atividade imobiliária, assim como as 

características das informações contábeis. 

 

1.1 DEFINIÇÕES DAS NORMAS BRASILEIRAS 

 

 

 Em 15 de dezembro de 1976, foi aprovada a Lei n° 6.404 – Lei das S/A, com 

objetivo de estabeler melhores práticas contábeis para as empresas de capital aberto e 

fechado, com intenção de facilitar investimentos de Mercado de capital para o Brasil, em 

convergência aos princípios contábeis, provocou efeitos positivos para a economia da 

época o que beneficiou as técnicas de correção monetárias. 

 

 A entidade autárquica com vínculo no Ministério da Economia denominada CVM - 

Comissão de Valores Mobiliários criou em 1976 a Lei n° 6.385 que fomentou o 

desenvolvimento do Mercado de valores mobiliários no Brasil, com objetivo de 

regularizar, fiscalizar e disciplinar. 

 

 A Resolução de n° 529 / 81 aprovada pelo CFC – Conselho Federal de 

Contabilidade regularizou as Normas Brasileiras de Contabilidade, disciplinando um 

conjunto de regras e procedimentos de condutas, doutrinas para serem observadas como 

pré-quisitos para o exercício da profissão contábil. 
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 Em 2000 a CVM – Comissão de Valores Mobiliários elaborou um anteprojeto de 

Lei n° 3741/00 para reformar a Lei n° 6.404/76, com objetivo de harmonizar a melhores 

práticas contábeis internacionais aos princípios fundamentais, almejando inserir o Brasil no 

contexto de globalização econômica. 

 

 Em 2005 houve a aprovação do CFC através da Resolução n° 1.055 para criação do 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, com objetivo de preparar e divulgar as 

informações contábeis, convergindo com as práticas contábeis aos padrões internacionais. 

 

 Em decorrência da convergência das normas internacionais, a CVM no ano de 

2005, emitiu a Deliberação n° 488 referente à apresentação e divulgação das 

demonstrações contábeis, a (DOAR) – Demonstrativo de Origem e Aplicação de Recursos 

e a (DFC) Demonstração de Fluxo de Caixa. 

 

 Em 2006 foi emitido pelo Banco Central o Comunicado n° 14.259, que divulgou os 

procedimentos para convergência das normas contábeis e auditoria aos padrões 

internacionais, em concordância com IASB – Internacional Accouting Standards Board e 

IFAC – Internacional Federation Accountants, o comunicado estabeleceu padrões para as 

demonstrações financeiras a serem divulgadas até 2010 em conformidade às normas IFRS. 

 

 Em dezembro de 2007 foi promulgada a Lei n° 11.638, que alterou a Lei das 

Sociedades Anônimas no Brasil n° 6.404/76 com objetivo de modernizar os processos de 

convergências as normas internacionais, expandindo-se para as empresas de grande porte e 

também as empresas Limitadas. 

 

 Em 2007 a CVM emitiu a Instrução Normativa n° 457, que trata sobre a elaboração 

e padrões para divulgação das Demonstrações Consolidadas, com base nas normas 

internacionais, com obrigatoriedade para os exercícios a partir do ano 2010. No mesmo 

ano a CVM emitiu a Deliberação n° 520 em 15 de maio, onde aceitou os pronunciamentos 

emanados pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

 

 Em 2008, foi promulgada a Instrução n° 469, que determinou a adoção da Lei n° 

11.638/07 a partir de 1° de janeiro de 2008, para as empresas de capital aberto com 
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obrigação de divulgar as demonstrações que resolveram antecipar a adoção da IFRS, 

dispõe que seja feito ajustes dos efeitos no patrimônio líquido, e descritas detalhadamente 

em Notas Explicativas, em concordância com as normas da CVM. 

 

 Em 2007, 2008 e 2009 o CPC emitiu documentos com vínculos nas normas do 

IASB, entre eles os pronunciamentos, interpretações e orientações, que foram 

implementados na contabilidade brasileira a partir de 2008 com os CPCs de n° 01 a 14, e 

em 2010 os CPCs n° de 15 a 43, atualizando as demonstrações contábeis das empresas em 

geral. 

  

Em 11 de junho de 2010, foi promulgada a Lei Federal nº 12.249/10, o Art. 76 trata 

sobre a fiscalização do exercício da profissão Contábil, regula acerca dos princípios 

contábeis, do Exame de Suficiência, do cadastro de qualificação técnica e dos programas 

de educação continuada; e editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza técnica 

e profissional. 

 

1.2 ÓRGÃOS BRASILEIROS REGULAMENTADORES DA ATIVIDADE 

CONTÁBIL 

 

A contabilidade representa de forma sistemática um instrumento básico para 

tomada de decisões de todos os seus potenciais usuários da informação contábil, dessa 

forma o estudo da teoria contábil busca subsídios para aplicação do conhecimento prático 

em sua atividade.  

No Brasil a estrutura da teoria contábil é estabelecida por órgãos regulamentadores, 

tais órgãos serão apresentados a seguir. 

 

1.2.1 CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

 

O CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis criado em 2005 pela resolução nº 

1.055, do CPF é representado pela união de esforços e objetivos das entidades: ABRASCA 

- Associação Brasileira das Companhias Abertas, APIMEC - Associação dos Analistas e 
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Profissionais de Investimento de Mercado de Capitais, BM&BOVESPA - Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros, CFC – Conselho Federal de Contabilidade, FIPECAFI - 

Fundação Instituto de Pesquisa Contábeis, Atuariais e Financeiras, e IBRACON – Instituto 

dos Auditores Independentes do Brasil. 

O CPC foi criado em decorrência das necessidades das empresas Brasileiras de 

adaptar as normas contábeis internacionais, promovido pelo cenário mundial, todos os 

pronunciamentos são submetidos a audiências públicas, para reduzir custos de elaboração 

de relatórios contábeis, redução de riscos e custo nas análises de decisões, redução de custo 

de capital, e centralização na emissão de normas dessa natureza. O CPC tem autonomia 

perante as entidades representadas, seus membros compõem 2/3 das entidades deliberadas, 

na maioria contadores devidamente registrados no Conselho regional de Contabilidade, são 

convidados os representantes dos seguintes órgãos: 

 Banco Central do Brasil; 

 Comissão de Valores Mobiliários (CVM); 

 Secretaria da Receita Federal (SRF); 

 Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 

Poderão participar outros convidados, comissões de classe representativas e grupos 

de pesquisa com temas relacionados. 

No período que compreende os anos de 2007, 2008, 2009 e 2010 o CPC emitiu 63 

documentos baseado tanto nas Leis n° 11.638/07 e Lei n° 11.941/09 quanto nas normas 

internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB, que dispõem: 

 

* 42 Pronunciamentos Técnicos - CPCs; 

* 5 Orientações Técnicas – OCPCs; 

* 16 Interpretações Técnicas – ICPCs. 

 

Além disso, emitiu o pronunciamento sobre a estrutura conceitual para elaboração e 

divulgação de relatório contábil-financeiro – framework – CPC 00.  

Com alteração da Lei, das Sociedades Anônimas e com apoio dos órgãos 

regulatórios CVM, BACEN, Susep e CFC, o CPC tomou força para assumir o 
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compromisso de alinhar as práticas contábeis Brasileiras com o padrão emanado pelo o 

IASB. 

 

Será apresentado um resumo dos pronunciamentos técnicos, interpretação e 

orientações aplicadas à atividade de construção civil no ramo imobiliário. O resumo 

demonstrará a norma internacional correspondente ao CPC, incluindo além do IFRS ou 

IASs, algumas interpretações emanadas pelo IASB (IFRICs ou SICs), conforme segue: 

 

 

Quadro 4 

Pronunciamento Técnico, Interpretação e Orientação do CPC, para Atividade de 

Construção Civil 

 

 

Assunto 

 

CPCs 

Tratamento Contábil 

para a Receita / 

Custos / Despesas 

 

IASB 

Resolução 

CFC 

Deliberação 

CVM 

 

 

 

Contratos de 

Construção 

 

 

 

CPC 

17 

A receita será 

reconhecida com base 

no percentual de 

conclusão da obra. 

Os custos e despesas 

devem ser apropriados 

conforme incorridos nas 

unidades vendidas, ou 

relativa à parcela do 

contrato cumprida no 

exercício 

 

 

 

IAS 

11 

 

 

 

1.171/09 

 

 

 

576/09 

 

 

 

Receitas 

 

 

 

CPC 

30 

O comprador pode optar 

no projeto ou em 

pequenas modificações, 

si assim for, a receita 

será considerada um 

BEN DE VENDA. 

Apuração do Resultado 

na entrega das chaves. 

Os custos e despesas 

serão reconhecidos pela 

ocorrência 

 

IAS 

18 

SIC 

31 

IFRIC 

13 

 

 

 

1.187/09 

 

 

 

597/09 
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Entidades de 

Incorporação 

Imobiliária 

OCPC 

01 

A receita, custos e 

despesas, devem 

acompanhar o estágio da 

execução da obra 

- 1.154/09 561/08 

Aplicação da 

Interpretação 

Técnica ICPC 02 às 

Entidades de 

Incorporação 

Imobiliária 

Brasileiras 

 

OCPC 

04 

 

Determina se o Contrato 

se enquadra no CPC 17 

ou no CPC 30 

 

- 

 

1.317/10 

 

653/10 

 

Contrato de 

Construção do 

Setor Imobiliário 

 

ICPC 

02 

A receita poderá ser 

reconhecida na entrega 

do bem, ao término do 

contrato, quando o 

comprador obtém a 

posse da unidade. 

 

IFRIC 

15 

 

1.266/09 

 

612/09 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

CPC 17 – Contrato de Construção Civil 

 

 

O objetivo do CPC 17:  

 

 

O objetivo deste Pronunciamento é estabelecer o tratamento contábil das receitas 

e despesas associadas a contratos de construção. Por força da natureza da 

atividade subjacente, geralmente, em períodos contábeis diferentes. Por isso, o 

assunto primordial referente à contabilização dos contratos de construção é o 

reconhecimento da receita e da despesa correspondente, ao longo dos períodos 

de execução da obra. 

 

 

O CPC 17 teve sua vigência a partir de 2010, aprovado pela CVM e pelo CPF, não 

fica limitado apenas à atividade imobiliária, podendo ser aplicado a outros contratos de 

construção pesada e infraestruturas, tais como: pontes, estradas, construção de barragens e 

viadutos. 
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 Determina o momento do reconhecimento da receita e despesa do contrato para 

aplicação da elaboração da demonstração do resultado, colabora com indicações para 

reconhecimento desses critérios e aplicação na prática. 

 

Conforme item 11 – Dispõe sobre a Receita do Contrato, que compreende: 

 

(a) a quantia inicial da receita acordada no contrato: e 

 

(b) as variações decorrentes de solicitações adicionais, as reclamações e os 

pagamentos de incentivos contratuais: 

 

(i) na extensão em que for provável a receita: e 

 

(ii) estejam em condições de serem confiavelmente mensurados. 

 

 

O reconhecimento da receita segundo o pronunciamento deve ser medida pelo valor 

justo, de acordo com a análise do contrato considerando as variações, as incertezas 

causadas pelas estimativas, por esse motivo o valor do contrato pode aumentar ou diminuir 

de um período para outro. 

Por exemplo, o item 12 do referido pronunciamento: 

 

 

(a) contratante e contratado podem acordar variações ou reivindicações que 

aumentem ou diminuam a receita do contrato em período subsequente àquele em 

que o contrato foi inicialmente acordado; 

 

(b) a quantia da receita acordada em contrato de preço fixo pode aumentar em 

consequência de clausulas de aumento de custo; 

 

(c) a quantia da receita do contrato pode diminuir como consequência de 

penalidades provenientes de atrasos imputáveis ao contrato relativos à conclusão 

do contrato; ou 

 

(d) quando o contrato de preço fixo está relacionado à conclusão de cada 

unidade, a receita do contrato aumenta na proporção das unidades concluídas. 

 

 

 

Em concordância com o CPC 17 entende-se que o reconhecimento da receita e 

despesa acontece de acordo o estágio da execução do contrato e que foi acordado nele, 



45 
 

 

pode-se destacar que o custo pode ser reconhecido de acordo com a sua proporção em 

contraposição aos custos estimados, isso já era estabelecido na Lei das sociedades por 

ações, a medição do trabalho executado. A receita é reconhecida pelo percentual medido 

acumulado.  

Segundo item n° 30 do pronunciamento, as fases de execução de um contrato 

podem ser determinadas de varias maneiras, pode-se observar: 

 

 

(a) a proporção dos custos incorridos até a data, em contraposição aos custos 

estimados totais do contrato; 

 

(b) medição do trabalho executado; e 

 

(c) execução de proporção física do trabalho contratado. 

 

 

 

A empresa deve adotar o método que mais indicar confiança ao trabalho executado. 

 

Sobre a divulgação do contrato, trata o item n° 39: 

 

 

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

 

(b) os métodos usados para determinar as receitas reconhecidas no período, e; 

 

(c) os métodos usados para determinar a fase de execução dos contratos em 

curso. 

 

 

 

Se os valores reconhecidos como receita forem maiores do que os recebidos do 

cliente no mês, a diferença deverá ser lançada no ativo. Por outro lado se o valor recebido 

do cliente for maior que o valor reconhecido como receita a diferença deverá ser lançada 

em conta do passivo. 

Na maioria das vezes as compras dos terrenos para construção das obras são feitas 

através de financiamentos, os encargos financeiros desses financiamentos para o CPC 17 

devem ser reconhecidos pela sua apropriação durante a fase de construção do 
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empreendimento imobiliário, devem ser apropriados como parte do custo incorrido e 

lançado em contas de resultado por ocasião das respectivas unidades do empreendimento. 

 

 

CPC 30 – Receitas 

 

 

O CPC torna pública a aprovação pelos membros do CPC, de acordo com as 

disposições da Resolução CFC n° 1.055/05 e alterações, o Pronunciamento Técnico 30 

trata das Receitas, em conformidade com as normas do IASB. 

 

Tem como objetivo: 

 

 

A receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual 

para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis como aumento 

nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de 

recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em 

aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de 

aporte de recursos dos proprietários da entidade. As receitas englobam tanto as 

receitas propriamente ditas como os ganhos. A receita surge no curso das 

atividades ordinárias da entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais 

como vendas, honorários, juros, dividendos e royalties. 

 

 

De acordo com o objetivo, o pronunciamento reconhece as receitas mediante 

observação de certos tipos de transações e eventos.  

 

Os critérios para aplicação desse pronunciamento propõem uma forma de análise 

dos contratos de venda imobiliária mais rigorosa. 

 

Pode ser observado o item 14, sobre Venda de Bens: 

 

14. A receita proveniente da venda de bens deve ser reconhecida quando forem 

satisfeitas todas as seguintes condições:  
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(a) a entidade tenha transferido para o comprador os riscos e benefícios mais 

significativos inerentes à propriedade dos bens;  

 

(b) a entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos bens 

vendidos em grau normalmente associado à propriedade nem efetivo controle de 

tais bens;  

 

(c) o valor da receita possa ser confiavelmente mensurado;  

 

(d) for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão 

para a entidade; e  

 

(e) as despesas incorridas ou a serem incorridas, referentes à transação, possam 

ser confiavelmente mensuradas.  

 

 

 

 

O pronunciamento citado para reconhecimento de receita determina que a 

companhia reconheça a receita quando for capaz de transferir os riscos da unidade vendida 

para o comprador e não estabelecer nenhum controle de estão sobre o empreendimento. 

 

Quanto ao controle dos riscos, o item 16, explica: 

 

 
(a) quando a entidade vendedora retém uma obrigação em decorrência de 

desempenho insatisfatório que não esteja coberto por cláusulas normais de 

garantia;  

 

(b) nos casos em que o recebimento da receita é dependente da venda dos bens 

pelo comprador (genuína consignação);  

 

(c) quando os bens expedidos estão sujeitos à instalação, sendo esta uma parte 

significativa do contrato e ainda não tenha sido completada pela entidade; e  

 

(d) quando o comprador tem o direito de rescindir a compra por uma razão  

especificada no contrato de venda e a entidade vendedora não está segura acerca 

da probabilidade de devolução.  

 

 

 

 

Conforme pronunciamento se a entidade retiver riscos significativos da 

propriedade, não pode ser reconhecida como venda. Se a entidade tiver somente um risco 

insignificativo sobre a propriedade, a receita pode ser reconhecida, pois a transação se 

caracteriza como venda.  
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Exemplo conforme descrito nesse pronunciamento item n° 17: 

 

 

(...) um vendedor pode reter a titularidade legal sobre os bens unicamente para 

garantir o recebimento do valor devido. Em tal caso, se a entidade tiver 

transferido os riscos e benefícios significativos inerente à propriedade, a 

transação é uma venda e a receita pode ser reconhecida. Outro exemplo diz 

respeito às vendas a varejo em que o valor da compra pode ser reembolsado se o 

cliente não ficar satisfeito. A receita em tais casos é reconhecida no momento da 

venda, desde que o vendedor possa estimar confiavelmente as devoluções 

futuras. O passivo correspondente a tais devoluções deve ser calculado tomando 

por base experiências anteriores e outros fatores relevantes. 

 

 

No entanto, a receita só poderá ser reconhecida se for provável que os benefícios 

econômicos associados ao acordo em contrato fluíram para a entidade. Em muitos casos 

isso só pode ser realizado quando não houver incertezas. 

 

Exemplo citado no item n° 18 sobre a remoção da incerteza: 

 

 

(...) pode ser incerto que a autoridade governamental estrangeira conceda 

permissão para que a entidade compradora remeta o pagamento da venda 

efetuada a um país estrangeiro. Quando a permissão for concedida, a incerteza 

desaparece, e a receita deve ser reconhecida. Quando surgir uma incerteza 

relativa à realização de valor já reconhecido na receita, o valor incobrável ou a 

parcela do valor cuja recuperação é improvável devem ser reconhecidos como 

despesa e não como redução do montante da receita originalmente reconhecida. 

 

 

 

Ainda sobre o reconhecimento das receitas o item n° 19 pode exemplificar também 

o reconhecimento das despesas em conformidade com a citação, conforme trata: 

 

 
A receita e as despesas relacionadas à mesma transação são reconhecidas 

simultaneamente; esse processo está vinculado ao princípio da confrontação das 

despesas com as receitas (regime de competência). As despesas, incluindo 

garantias e outros custos a serem incorridos após a entrega dos bens podem ser 

confiavelmente mensuradas quando as outras condições para o reconhecimento 

da receita tenham sido satisfeitas. Porém, quando as despesas não possam ser 

mensuradas confiavelmente, a receita não pode ser reconhecida. 
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Nas circunstâncias citadas os valores que foram recebidos antecipados pelas vendas 

dos bens serão reconhecidos em conta no passivo. 

 

Sobre prestação de serviços, item n° 20, dispõe: 

 

 

 
(a) o valor da receita puder ser confiavelmente mensurado;  

 

(b) for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão 

para a entidade;  

 

(c) a proporção dos serviços executados até a data do balanço puder ser 

confiavelmente mensurada; e  

 

(d) as despesas incorridas com a transação assim como as despesas para 

concluí-la possam ser confiavelmente mensuradas.  

 

 

 

Para o pronunciamento o reconhecimento da receita com referência à proporção dos 

serviços executados relativos a uma transação é usualmente denominado método da 

percentagem completada. 

 

Para que a entidade consiga manter estimativas confiáveis o item n° 23, instrui o 

seguinte: 

 

A entidade geralmente é capaz de fazer estimativas confiáveis após ter 

concordado com os outros parceiros da transação a respeito do seguinte:  

 

(a) os direitos que cada uma das partes está habilitada a receber quanto ao 

serviço a ser prestado e recebido pelas partes;  

 

(b) a contraprestação a ser trocada; e  

 

(c) o modo e os termos da liquidação da operação.  

 

 

 

 

Para ter o controle das estimativas a entidade deverá manter um sistema interno 

eficaz de orçamento e relatório financeiro atualizado. 
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OCPC 01 – Entidade de Incorporação Imobiliária 

 

 

Em junho de 2008 com emissão do O CPC 01, que trata exclusivamente sobre 

Entidades de Incorporação Imobiliária, tem finalidade de esclarecer assuntos que geram 

dúvidas quanto às práticas contábeis adotadas pelas entidades de incorporação imobiliária, 

tais dúvidas são apontadas pelo pronunciamento no item n° 1, conforme segue: 

 

 

(a) formação do custo do imóvel, objeto da incorporação imobiliária;  

 

(b) despesas com comissões de vendas; 

 

(c) despesas com propaganda, marketing, promoções e outras atividades 

correlatas; 

 

(d) gastos diretamente relacionados com a construção do estande de vendas e do 

apartamento-modelo, bem como aqueles para aquisição das mobílias e da 

decoração do estande de vendas e do apartamento-modelo do 

empreendimento imobiliário; 

 

(e) como formação do custo do imóvel, registro das operações de cessão de 

recebíveis imobiliários. Permutas físicas; 

 

(f) provisão para garantia; 

 

(g) registro das operações de cessão de recebíveis imobiliários; 

 

(h) ajuste a valor presente; 

 

(i) classificação na demonstração do resultado da atualização monetária e dos 

juros das contas a receber de unidades concluídas e entregues. 

 

 

 

 

Conforme orientação do pronunciamento todos os gastos contratuais sem 

probabilidade de recuperação são reconhecidos imediatamente o custo incorrido do 

empreendimento. 

 

Sobre as despesas com vendas dispõe: 

 

 

10. As despesas com comissões de vendas incorridas pela entidade de 

incorporação imobiliária devem ser ativadas como pagamentos antecipados e 
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apropriadas ao resultado em rubrica relacionada a despesas com vendas, 

observando-se os mesmos critérios de apropriação da receita de incorporação 

imobiliária. 

 

11. Na elaboração de cada balanço patrimonial, mesmo que intermediário, a 

entidade de incorporação imobiliária deve analisar as comissões a apropriar e 

reconhecê-las imediatamente como despesa, no caso de cancelamento de vendas 

ou quando for provável que não haverá pagamento dos valores contratados. 

 

 

As despesas com propaganda, marketing, promoção e outras atividades correlatas, 

não fazem parte do custo de construção do imóvel. 

 

Os gastos com a construção do estande de vendas e apartamento- modelo é descrito 

conforme orientação: 

 

 

Os gastos incorridos e diretamente relacionados com a construção de estande de 

vendas e do apartamento-modelo, bem como aqueles para aquisição das mobílias 

e da decoração dos estandes de vendas e do apartamento-modelo de cada 

empreendimento, possuem natureza de caráter prioritariamente tangível e, dessa 

forma, devem ser registrados em rubrica de ativo imobilizado, e depreciados de 

acordo com o respectivo prazo de vida útil estimada desses itens. 

 

 

 

 

Conforme citação, à entidade de incorporação imobiliária deve avaliar, no mínimo, 

no fim de cada exercício social, se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido 

desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável 

do ativo. 

 

 

OCPC 04 – Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de 

Incorporação Imobiliária Brasileiras. 

 

 

Tem como objetivo: 

 

O objetivo desta Orientação é o de auxiliar na análise de se os contratos de 

construção se enquadram mais adequadamente no alcance do Pronunciamento 

Técnico CPC 17 – Contratos de Construção ou do Pronunciamento Técnico CPC 
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30 – Receitas e assim auxiliar na definição pelos preparadores das 

demonstrações contábeis do momento do reconhecimento da receita com a 

incorporação ou construção de imóveis. 

 

 
 

Essa determinação no OCPC 04 exige julgamento do Contrato com foco na prevalência da 

essência econômica sobre a forma. 

 

ICPC 02 – Contrato de Construção do Setor imobiliário 

 

 

A Interpretação Técnica ICPC 02, referente á norma internacional IFRIC 15, tem 

sido tema de debate e questionamentos por algumas pesquisas. 

Os profissionais de contabilidade discutem a sua aderência pelas empresas 

brasileiras, devido o processo de convergência das normas internacionais de contabilidade 

(IFRSs), é considerado como principal alteração nas normas, uma mudança cultural na 

implementação, interpretação e na análise das demonstrações contábeis das empresas 

imobiliárias. 

O item nº 7 do ICPC 02 trata de como reconhecer o contrato de construção civil no 

ramo imobiliário em meio a dúvidas no seu reconhecimento para aplicação do CPC 02: 

 

 

Para atingir o primeiro objetivo, ou seja, o enquadramento do contrato, deve ser 

assumida a premissa de que “a entidade analisou anteriormente o contrato de 

construção do imóvel e seus eventuais aditivos ou contratos relacionados, tendo 

concluído que não manterá envolvimento gerencial contínuo associado à 

propriedade, ou o controle efetivo do imóvel construído, em grau que impediria 

o reconhecimento de parte ou da totalidade da receita”. 

 

 

 

 

A estrutura da norma internacional, e agora brasileira, tem como princípio assim 

como todas as normas emanadas pelo IASB de prestar informações justas e verdadeiras da 

situação patrimonial da empresa respeitando o objetivo da contabilidade, com 

transparência sem causar dúvidas para os usuários, por esse motivo é preciso uma análise 
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detalhada do contrato de venda imobiliária. Todas as dúvidas inerentes podem ser 

observadas por essa interpretação técnica. 

 

1.2.2 CFC – Conselho Federal de Contabilidade 

 

Conselho Federal de Contabilidade, criado pelo Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de 

maio de 1946, é uma Autarquia Especial Coorporativa, dotado de personalidade jurídica de 

direito público. Tem como estrutura, organização e funcionamento são estabelecidos pelo 

Decreto-Lei nº 9.295/46 e pela Resolução CFC nº 960/03, que aprova o Regulamento 

Geral dos Conselhos de Contabilidade. O CFC é integrado por um representante de cada 

estado e mais o distrito federal, no total de 27 conselheiros efetivos, e igual número de 

suplentes - Lei nº 11.160/05 -, e tem, dentre outras finalidades, nos termos da legislação em 

vigor, principalmente a de orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão 

contábil, por intermédio dos Conselhos Regionais de Contabilidade. 

 

1.2.3 IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 

 

 

Constituído desde 1971, tem como objetivo dentro outros expandir conhecimento 

aos profissionais e intervenientes do setor de concreto e construção civil, através de cursos 

oferecidos, eventos, publicações, certificações de pessoal, reuniões técnico-científicas, 

valorização e incentives a pesquisa e suas divulgações. 

Foi o primeiro órgão que se comprometeu em estabelecer um arcabouço Contábil 

para o Brasil. Tem como missão Manter a confiança da sociedade na atividade de auditoria 

independente e a relevância da atuação profissional, e promovendo os padrões de 

excelência em contabilidade e auditoria independente, focado em valores éticos com 

transparência, coerência e continuidade de processos.  

Nascimento (2007: 35) cita sobre os Contratos de serviço de construção com a 

modalidade de administrar e empreitada, segundo a determinação do IBRACON, de 
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acordo com o que segue: “Contrato a preço fixo (empreitada) é um contrato de construção 

em que o construtor concorda com um preço contratual fixo, ou um preço fixo por unidade 

de produção, que, em alguns casos, estão sujeito a cláusulas em que o construtor é 

reembolsado por custos permitidos ou de outra forma definidos, mas uma percentagem 

desses custos ou um honorário fixo.” 

 

1.2.4 CVM – Comissão de Valores Mobiliários 

 

Criada em 1976 pela Lei n° 6.385, a Comissão de Valores Mobiliária, tem como 

função regularização do mercado de bolsa e de balcão, assegura o funcionamento com 

eficiência evitando modalidade de fraudes ou manipulações que possam criar condições de 

demanda, oferta ou preço de valores mobiliários negociados no mercado, com jurisdição 

nacional. 

A CVM assegura o acesso do público à informação sobre os valores imobiliários 

negociados pelas Sociedades Anônimas de capital aberto, assim como, a observância das 

práticas contábeis com intenção de promover a expansão eficiente e regular o mercado de 

ações. Além disso, tem poderes legais para introduzir novos padrões de contabilidade. 

Em 27 de dezembro de 1990 CVM emite um Parecer, citado no Ofício-

Circular/CVM/SNC/SEP nº 01, expõe que nas vendas a prazo ou parceladas de unidade 

imobiliária, o reconhecimento contábil para registro deve seguir os princípios 

fundamentais de contabilidade e que procedimentos facultativos emanados da legislação 

tributária ou de legislação específica, deverão ser explicados em registros auxiliares, 

conforme estabelecido no § 2 do art. 177 da lei nº 6.404/76. 

 

1.2.5 BACEN – Banco Central do Brasil 

 

Banco Central do Brasil, criado pela Lei n° 4.595/64, atua como Secretária-

Execultiva do Conselho Monetário Nacional (CMN) tem como atividades principais a 
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condução das políticas monetária, cambial, de crédito, e de relações financeiras com 

exterior, regulariza e supervisiona o Sistema Financeiro Nacional – SFN. É uma autarquia 

Federal, vinculada ao Ministério da Fazenda. 

 

1.2.6 SUSEP – Superintendência de Seguros Privados 

 

Órgão do governo Brasileiro responsável pela regularização, supervisão, incentivo 

das atividades de seguros e fiscalização de previdência complementar privada aberta, 

criada em 1966, através do Dreceto-Lei n° 73, disciplina e norteia todas as ações das 

companhias seguradoras e corretores habilitados, junto ao Banco Central, de forma ágil, 

eficiente, ética e transparente, protegendo os diretos dos consumidores e os interesses da 

sociedade em geral. 

 

1.3 NORMAS FISCAIS APLICADAS A ATIVIDADE IMOBILIÁRIA E 

CARACTERISTICAS DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

 

Nesse tópico será abordado um resumo das normas fiscais, aplicáveis ao 

reconhecimento das receitas e despesas da atividade imobiliária, assim como uma breve 

apresentação dos critérios das informações contábeis, e notas explicativas, com intuito de 

melhor atender a escrituração contábil e legislação tributária.  

 

1.3.1 Imposto de Renda 

 

 

Esse tópico resume alguns aspectos fiscais considerados principais para atividade 

imobiliária, conforme o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 Decreto n° 3.000.  
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Para que seja determinada a tributação por essas empresas as normas fiscais fazem 

a distinção das vendas e reconhecimento das mesmas, os artigos que tratam das receitas e 

confrontações com a despesas são (Art. 407 a 409) os que se referem à atividade de 

compra e venda, loteamento, Incorporação e Construção de Imóveis (Art. 410 a 414). 

Para os contratos de longo prazo de execução superior a um ano o Regulamento do 

Imposto de Renda – RIR, art. 407 que trata sobre apuração do resultado de contratos de 

construção civil, empreitada ou de fornecimento, a preço determinado, de bens ou serviços 

a serem produzidos, descreve conforme segue abaixo: 

 

I – o custo de construção ou de produção dos bens ou serviços incorridos durante 

o período de apuração; 

 

II – parte do preço total da empreitada, ou dos bens ou serviços a serem 

fornecidos, determinada mediante aplicação, sobre esse preço total, da 

percentagem do contrato ou da produção executada no período de apuração. 

 

 

 

 

O artigo 407 explica que a apuração do resultado pode ser reconhecida por um 

percentual sobre o contrato. Ou pela produção executada no período de apuração, poderá 

ser realizado o calculo comparando os custos orçados aos custos reais, considerando que 

para o último período-base na apuração do resultado da obra esses custos devem ser iguais, 

outra forma seria através de laudo técnico do profissional responsável pela execução da 

obra, que justifique a porcentagem de acordo com a medição. 

Com a liberdade para opção de reconhecimento do resultado, o contribuinte pode 

está induzido ao calculo que leve ao pagamento menor de imposto em relação ao contrato 

da obra, ao escolher o critério é necessário manter em sequencia durante todo período de 

construção ou produção conforme contrato.  

Porém em conformidade com a tributação do IRPJ e CSLL é calculada com base na 

apuração do resultado, é importante resaltar o Art. 412 que reconhece a receita e despesa 

antes mesmo de terminar a execução da obra, verifica-se: 
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Art. 412. Se a venda for contratada antes de completado o empreendimento, o 

contribuinte poderá computar no custo do imóvel vendido, além dos custos pagos, 

incorridos ou contratados, os orçados para a conclusão das obras ou melhoramentos a 

que estiverem contratualmente obrigados a realizar (Decreto-lei 1.598, de 1977, art.28). 

§ 1° O custo orçado será baseado nos custos usuais no tipo de empreendimento 

imobiliário (Decreto-lei n° 1.598, de 1977, art. 28,§ 1°). 

§ 2° Se a execução das obras ou melhoramentos a que se obrigou o contribuinte se 

estender além do período de apuração da venda e o custo efetivamente realizado for 

inferior, em mais de quinze por cento, ao custo orçado computado na determinação do 

lucro bruto, o contribuinte ficará obrigado a pagar juros de mora sobre o valor do 

imposto postergado pela dedução de custo orçado excedente ao realizado, observado o 

disposto no art. 874, quando for o caso (Decreto-lei n° 1977, art.28, § 3°). 

 

Sendo assim para as vendas de unidades não concluídas que já foram recebidas e as 

que foram a receber (a prazo), será exemplificada a contabilização da receita nos contratos 

de longo prazo, considerando o seguinte exemplo utilizado por Oliveira (2009: 228):  

 

Uma construtora foi contratada para execução de uma obra de duração de 26 meses, 

sendo iniciado em janeiro de 2003, o valor do contrato foi de R$ 15.000.000,00 o custo 

estimado é de R$ 12.000.000,00, a forma de tributação da empresa é lucro real trimestral, 

optou em utilizar como parâmetro para medição o custo incorrido, a receita trimestral deve 

ser apurada da seguinte forma: 

 

CI - Custo Incorrido no trimestre; 

CT- Custo Total orçado ou estimado R$ 12.000.000,00; 

PT- Preço total da obra na data da assinatura do contrato R$ 15.000.000,00. 

 

Para demonstrar o exemplo citado o quadro a seguir trata sobre o reconhecimento 

da receita no período. 
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Quadro 5 
 

Contabilização da Receita nos Contratos de Longo Prazo. 
 

Trimestre Custo Incorrido 

(Em R$) 

Receita do Trimestre  

(Em R$) 

Resultado do Trimestre 

(Em R$) 

1°/2003 400.000,00 500.000,00 100.000,00 

2°/2003 900.000,00 1.125.000,00 225.000,00 

3°/2003 1.500.000,00 1.875.000,00 375.000,00 

4°/2003 1.800.000,00 2.250.000,00 450.000,00 

1°/2004 1.300.000,00 1.625.000,00 325.000,00 

2°/2004 2.200.000,00 2.750.000,00 550.000,00 

3°/2004 700.000,00 875.000,00 175.000,00 

4°/2004 700.000,00 875.000,00 175.000,00 

1°/2005 2.100.000,00 2.625.000,00 525.000,00 

2°/2005 400.000,00 500.000,00 100.000,00 

Total 12.000.000,00 15.000.000,00 3.000.000,00 

Fonte: Oliveira (2009, p. 229) – Contabilidade Tributária. 

 

Na apuração trimestral são deduzidos das receitas os custos incorridos. A receita 

pode ser reconhecida mediante realização dos serviços até a data do balanço patrimonial, e 

pode ser contabilizada de duas formas: a primeira considerando que os serviços não foram 

recebidos ou faturados, exemplo conforme contrato de janeiro 2003: 

 D = Serviços Executados a Faturar (Ativo Circulante ou Realizável em Longo Prazo) 

R$ 500.000,00 

 C = Receitas (Resultado) R$ 500.000,00 

 A segunda opção para contabilização pode ser, se a empresa já tiver recebido o 

valor do contrato, e que em cláusula conste que não haverá devolução do valor pago na 

desistência, será contabilizado em janeiro de 2003 da seguinte forma: 

 D = Receitas de Obras em Andamento (Passivo) R$ 100.000,00 

 C = Receitas (Resultado) R$ 100.000,00 
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O modelo de contabilização dos exemplos pode ser aplicado para qualquer contrato 

de construção, independente se for entidade governamental. É comum as empresas 

considerarem o percentual de execução da obra para reconhecimento da receita e custo na 

apuração do resultado, sendo assim, as receitas consideradas no período não pode ser 

inferior a medição da obra no período. 

 

Para os contratos de longo prazo, sendo a receita reconhecida pelo percentual de 

medição da obra, o contribuinte tem a opção de prorrogar o pagamento do PIS e COFINS, 

pelo contratado, até a data do reconhecimento do preço. Essa possibilidade pode se 

estender ao subempreiteiro
6
 ou sub-contratado

7
, com bases no Art. 7° da Lei n° 9.718/98. 

 

Conforme citado por Oliveira (2009: 230) O mesmo procedimento é extensivo à 

apuração do IRPJ e CSLL, observadas as seguintes normas (Art. 409 do RIR/99): 

I – poderá ser excluída do lucro líquido do período de apuração, para efeito de 

determinar o lucro real, parcela do lucro da empreitada ou fornecimento 

computado no resultado do período de apuração, proporcional à receita dessas 

operações consideradas nesse resultado e não recebida até a data do balanço de 

encerramento do mesmo período de apuração; 

II – a parcela excluída nos termos do inciso I deverá ser computada na 

determinação do lucro real do período de apuração em que a receita for recebida. 

 

 

De acordo com o que foram citadas, as construtoras que receberem pagamentos 

antecipados dos seus clientes deveram contabilizá-los no ativo em conta de adiantamento 

de clientes e não reconhecer como receita no resultado. Isso pode representar uma 

quantidade significante de valores deixados de arrecadar pelos cofres públicos em 

postergação de pagamento de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. 

 

                                                             
6 Subempreiteiro: Empreiteiro que se encarrega de execultar em todo ou em parte um trabalho concedido ao 

empreiteiro princial. Disponível em: www.dicio.com.br. Acesso em: 11 de set. 2012. 
7 Sub-contratado: Que se contratou. Que foi objeto de contrato perfeito e acabado. Disponível em: 
www.dicio.com.br. Acesso em: 11 de set. 2012. 

 
 

http://www.dicio.com.br/
http://www.dicio.com.br/


60 
 

 

O Art. 413 do RIR/99 que trata da venda a prazo ou em prestações, conforme se 

observa: 

 

Art. 413. Na venda a prazo, ou em prestações, com pagamento após o término do 

ano-calendário da venda, o lucro poderá, para efeito de determinação do lucro 

real, ser reconhecido nas contas de resultado de cada período de apuração 

proporcionando à receita da venda recebida, observada as seguintes normas 

(Decreto-lei n° 1.598, de 1977, art. 29): 

I- O lucro bruto será registrado em conta específica de resultado de 

exercícios futuros, para a qual serão transferidos a receita de venda e o custo do 

imóvel, inclusive o orçado (art.412), se for o caso; 

II- Por ocasião da venda será determinada a relação entre o lucro bruto e a 

receita bruta de venda e, em cada período de apuração, será transferida para as 

contas de resultado parte do lucro proporcional à receita recebida no mesmo 

período; 

III- A atualização monetária do orçamento e a diferença posteriormente 

apurada, entre custo orçado e efetivo, deverão ser transferidas para a conta 

específica de resultados de exercícios futuros, com o consequente reajustamento 

da relação entre o lucro bruto e a receita bruta de venda, de que trata o inciso II, 

levando-se à conta de resultados a diferença de custo correspondente à parte do 

preço de venda já recebido; 

IV- Se o custo efetivo for inferior, em mais de quinze por cento, ao custo 

orçado, aplicar-se-á o dispositivo no §2° do art. 412. 

§ 1° se a venda for contratada com juros, estes deverão ser apropriados nos 

resultados dos períodos de apuração a que competirem (Decreto-lei n° 1.598, de 

1977, art. 29, § 1°). 

§ 2° A pessoa jurídica poderá registrar como variação monetária passiva as 

atualizações monetárias do custo contratado e do custo orçado, desde que o 

critério seja aplicado uniformemente (Decreto-lei n° 2.429, de 14 de abril de 

1988, art. 10). 

 

 

 

 

Pode-se observar nas citações, que os lançamentos contábeis dos contratos de 

construção, eram registrados e ajustados, contabilizada na conta de Resultado de 

Exercícios Futuros no grupo do Passivo Exigível em longo prazo, atendendo a legislação 

tributária, essa prática sempre foi bem utilizada pelas empresas do ramo imobiliário. 

 

A Lei n° 11.941/09, art. 299-B, determinou a extinção desse grupo de contas, 

conforme segue: 

 

Art. 299-B. O saldo existente no resultado de exercício futuro em 31 de 

dezembro de 2008 deverá ser reclassificado para o passivo não circulante em 

conta representativa de receita diferida. 

 

Parágrafo único: O registro do saldo de que trata o caput deverá evidenciar a 

receita diferida e o respectivo custo diferido. 
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De acordo com a Lei vigente foram feitos ajustes nas contas patrimoniais das 

Demonstrações divulgadas a partir de 31 de dezembro de 2008, passou a ser utilizada a 

conta diferida no grupo do passivo, contabilizando nesse grupo de conta, as receitas e 

custos dos contratos em longo prazo. 

 

1.3.2 Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 

 

Instrução Normativa n° 21/1979 

 

Em 13 de março de 1979, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu a 

Instrução Normativa n° 21. Uniformiza o procedimento de apuração de resultado de 

contratos, com prazo de execução superior a um ano, de construção por empreitada ou de 

fornecimento de bens ou serviços a serem produzidos.  

 

A Instrução Normativa n° 21 Considerando que o artigo 10 do Decreto-lei nº 1598, 

de 26 de dezembro de 1977, modificado pelo artigo 1º do Decreto-lei nº 1648, de 18 de 

dezembro de 1978, definem em seu artigo o prazo de apuração de resultado sobre execução 

dos contratos de construção, verifica-se: 

 

2 - Produção em Curto Prazo Qualquer que seja o prazo de vigência do contrato, 

quando a construção por empreitada ou cada unidade dos bens ou serviços deva 

ser produzida em prazo igual ou inferior a 12 (doze) meses, a preço unitário de 

quantidades, o resultado devera ser apurado quando completada a execução de 

cada unidade, tenha ou não sido faturada:  

3 - Produção em Longo Prazo 

O contrato de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço 

predeterminado, de bens e serviços a serem produzidos, com prazo de execução 

física superior a 12 (doze) meses, terá seu resultado apurado, em cada período-

base, segundo o progresso dessa execução:  

 

 

 

O prazo de execução que trata na citação da IN nº 21, não compreende o tempo 

iniciado antes da assinatura do contrato.  

Com relação aos contratos de curto prazo, caso tenham sido executado de boa fé no 

período não superior a 12 meses, deverá ser reconhecida a parte do resultado 
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correspondente ao período-base em que se iniciou a execução, e será tributada, acrescida 

de juros e correção monetária (Decreto-lei nº 1598/77, artigo 6º, parágrafo 7º), juntamente 

com a do período-base seguinte. 

 

Para os contratos em longo prazo conforme citação item 3.2 do Decreto-lei, dispõe 

“A apuração do resultado em cada período-base, e sua inclusão na determinação do lucro 

líquida, será feita ainda que não ocorrida à transferência de propriedade e 

independentemente de ter sido ou não recebido ou faturado qualquer adiantamento do 

preço”. 

No entanto, a apuração do resultado acompanha a evolução da obra no período, não 

depende de recebimento de cliente ou de transferência de posse, os resultados são apurados 

conforme laudo emitido pelo profissional habilitado.  

 

O quadro 6 definido no item nº 8 da Instrução Normativa n° 21, representa a 

determinação do Resultado com base na medição da obra, conforme segue: 

 

Quadro 6 

Determinação do Resultado no Caso de Avaliação do Andamento por Medição 

 

 
 

Fonte: Disponível em: www.portaltributario.com.br/legislação/in2179.htm. Acesso em 03 ago. 2012. 

http://www.portaltributario.com.br/legislação/in2179.htm
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O reconhecimento das receitas e dos custos conforme quadro 6 serão apurados no 

período somente com base na percentagem que a execução física, avaliada em laudo 

técnico de medição subscrito por um ou mais profissionais se for considerado o critério de 

percentual apurado conforme medição da obra. 

 

A determinação do resultado do período pode ser apurada com base nos custos 

incorridos, e será determinado segundo a aplicação do item nº 9 da Instrução Normativa n° 

21, da seguinte forma: 

 

Quadro 7 
 

Determinação do Resultado no Caso de Avaliação do Andamento com Base nos 

Custos Incorridos 
 

 
 

Fonte: Disponível em: www.portaltributario.com.br/legislação/in2179.htm. Acesso em 03 ago. 2012. 

 

 

 

 

Conforme o quadro 7 o resultado do período será realizado mediante segundo a 

percentagem que o custo incorrido no período-base representar sobre o custo total orçado 

ou estimado, reajustado. 

Na apuração do resultado contabilizado para reconhecimento do lucro líquido, pode 

ser desconsiderado nesse resultado o percentual das receitas que não foram recebidas, 

conforme IN 21/79, apresenta no item nº 10.5 a fórmula de aplicação. 

http://www.portaltributario.com.br/legislação/in2179.htm
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Quadro 8 

Exclusão correspondente à parcela do lucro da empreitada 

 

 

 

Fonte: Disponível em: www.portaltributario.com.br/legislação/in2179.htm. Acesso em 03 ago. 2012. 

 

 

 

 

O tratamento do quadro 8 também se aplica aos contratos de empreitada ou 

fornecimento, assim como pessoa jurídica subcontratada, pela proporção das participações 

das receitas não recebidas até o momento da apuração no período. 

 

As seções a seguir da IN 21/79, tratam sobre as vendas da atividade imobiliária e 

tributação sobre venda e custos: 

 

Na seção IV- Venda: 10.1 - Considera-se efetivada ou realizada a venda de uma 

unidade imobiliária quando contratada a operação de compra e venda, ainda que mediante 

instrumento de promessa, carta de reserva com princípio de pagamento ou qualquer outro 

documento representativo de compromisso, ou quando implementada a condição 

suspensiva a que estiver sujeita essa venda.  

 

Na seção V – Tributação. Subseção I – Resultados das vendas à vista: nº 11.1 - Na 

venda à vista de unidade concluída, o lucro bruto será apurado e reconhecido, no resultado 

do exercício social, na data em que se efetivar a transação. 12.1 - No caso de venda à vista 

de unidade não concluída, quando o contribuinte não se interessar pela inclusão do custo 

http://www.portaltributario.com.br/legislação/in2179.htm
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orçado no custo do imóvel vendido, as apurações e apropriações de custo, a apuração e o 

reconhecimento do lucro bruto e as atualizações monetárias dos custos contratados serão 

feitos com observância das normas constantes das divisões do presente subitem.  

 

Na seção II – Resultado das Vendas a Prazo ou a Prestação: 13.1 - Na venda a 

prazo ou a prestação de unidade concluída, com pagamento total contratado para o curso 

do período-base da venda, o lucro bruto será apurado e reconhecido, no resultado do 

exercício social, na data em que se efetivar a transação.  

 

Na seção III – Diferença de Valor Entre o Custo Orçado e o Custo Real: 15.2 - A 

diferença verificada entre o custo orçado e o custo realizado final para a conclusão das 

obras ou melhoramentos do imóvel vendido influenciará o resultado do exercício social em 

que o empreendimento for concluído. 15.3 - Quando o custo orçado resultar superior ao 

custo realizado para a conclusão do empreendimento, a diferença constatada entre eles será 

chamada, nesta Instrução Normativa, de insuficiência de custo realizado ou, 

abreviadamente, insuficiência de custo.  

 

Na subseção IV – Venda Contratada com cláusula de Correção Monetária: 21.1.1 - 

Quanto tiver por objeto prestações a receber constantes do balanço de abertura do exercício 

social iniciado em 1973 e prestações decorrentes da venda de terrenos e outros imóveis 

existentes em estoque nesse balanço, inclusive relativas a unidades resultantes de 

desmembramentos, loteamentos, incorporações ou construções feitos em aproveitamento 

dos referidos terrenos, a correção monetária poderá ser levada a conta própria do grupo de 

resultados de exercícios futuros, hipótese em que deverá ser computada no resultado de 

cada exercício social à medida do recebimento das mencionadas prestações.  

 

Instrução Normativa N° 84/1979 

 

Em 20 de dezembro de 1979, a Secretaria da Receita Federal – SRF emitiu a 

Instrução Normativa n° 84, que dispõe sobre normas para a apuração e tributação do lucro 

nas atividades de compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis.  
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A seção n° III item 6 da Instrução Normativa n° 84/1979, trata da formação dos 

custos dos imóveis, coforme segue: 

 

1 - o custo de aquisição de terrenos ou prédios, inclusive os tributos devidos na 

aquisição e as despesas de legislação; e  

2 - os custos de estudo, planejamento, legalização e execução dos planos ou 

projetos de desmembramento, loteamento, incorporação, construção e quaisquer 

obras ou melhoramentos.  

1 - o custo de aquisição de materiais e quaisquer outros bens aplicados ou 

consumidos na produção, inclusive os custos de transporte e seguro até o 

estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação 

desses insumos;  

2 - o custo dos serviços aplicados ou consumidos na produção, inclusive os 

tributos sobre eles devidos que onerem o contribuinte;  

3 - o custo do pessoal aplicado na produção, inclusive de supervisão direta, 

manutenção e guarda das instalações de produção;  

4 - os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação dos 

bens aplicados na produção;  

5 - os encargos de amortização diretamente relacionados com a produção;  

6 - os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção.  

 

 

 

Não poderão ser contabilizadas nos custos dos imóveis vendidos, as despesas de 

qualquer natureza, seja ela operacional ou não operacional. 

Sobre os custos pagos e não incorridos, os itens 7.4 e 7.5, tratam para 

reconhecimento de resultado dos contratos como: 

 

7.4 - Todos os custos pagos ou incorridos serão primeiramente debitados a uma 

conta representativa das obras em andamento, classificável no ativo circulante, 

para depois serem considerados na formação do custo de cada unidade vendida.  

7.5 - Os custos pagos ou incorridos referentes a empreendimento que 

compreenda duas ou mais unidades deverão ser apropriados, a cada uma delas, 

mediante rateio baseado em critério usual no tipo de empreendimento 

imobiliário.  

 

 

 

Para apuração do resultado não deve ser reconhecido os custos pelo o seu 

pagamento, e sim pela sua ocorrência, em conformidade ao regime de competência. 

Em virtude da instrução normativa SRF 84/79 emanada pela SRF, as empresas de 

construção civil e do ramo imobiliário obtém vantagens sucintas. Ao adotar de forma 
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compulsória o critério de reconhecimento das receitas pelo (regime caixa) conforme 

recebimento de cliente, ao invés de reconhecer as receitas no momento da realização da 

venda, ainda que não recebida (regime de competência). 

 

A Instrução Normativa emitida pela SRF N° 179, de 30 de dezembro de 1987. 

 

 

A Instrução Normativa n° 179, trata sobre as normas de tributação das sociedades 

em conta de participação – SCP. 

 

Atualmente, os artigos 991 a 996 do Código Civil brasileiro dispõem sobre essa 

modalidade societária. E trata a SCP como uma sociedade empresária que vincula os 

sócios a um determinado empreendimento, fazendo aportes de capital com objetivo de 

lucro, até que a obra seja executada, e logo após a sociedade é desfeita. 

 

Por ser apenas um viés para facilitar a negociação entre sócios, não é considerada 

personalidade jurídica.  

 

É muito comum em empreendimentos imobiliários, onde costumeiramente 

incorporadoras se juntam a construtores e outros investidores na execução de grandes 

empreendimentos, devido à facilidade de operação proporcionada na desobrigação de 

inscrição do contribuinte no Ministério da Fazenda, e de obrigações acessórias. 

(WATANABE: 2009. p. 55). 

 

Para esse tipo de sociedade os custos precisam ser controlados pelo centro de custo 

específico criado no plano de contas da sociedade ostensiva, que significa aquela que é 

responsável pela gestão da sociedade em conta de participação. 

 

As declarações acessórias deverão ser enviadas a SRF separadamente, assim como 

escrituração dos livros próprios da SCP e escrituração nos livros da sociedade responsável 

pela administração. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_brasileiro
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Em 04 de julho de 1988, foi emitida a Instrução Normativa N° 107, pela Secretaria da 

Receita Federal 

 

As seções a seguir apresentam um breve resumo do que é tratado nessa Instrução 

Normativa n° 107, da SRF. Verifica-se: 

 

Seção II – Operação de Permuta: 2.1.1 – No caso de permuta sem pagamento de 

torna, as permutantes não terão resultado a apurar, uma vez que cada pessoa 

jurídica atribuirá ao bem que receber o mesmo valor contábil do bem baixado em 

sua escrituração. 

 

Seção III – Compra e Venda com Doação Imobiliária em Pagamento: a) a 

alienação do terreno e o compromisso de dação em pagamento sejam levados a 

efeito na mesma data, mediante instrumento público; 

b) o terreno objeto da operação de compra e venda seja, até o final do período-

base seguinte ao em que esta ocorrer, dado em hipoteca para obtenção de 

financiamento ou, no caso de loteamento, oferecido em garantia ao poder 

público, nos termos da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

 

Seção IV – Disposições Finais: 5.2 – A baixa de bem objeto de permuta 

classificado no ativo permanente será sempre precedida de correção monetária, 

consoante previsto no artigo 4º do Decreto-lei nº 2.341, de 29 de junho de 1987. 

 

 

A Instrução Normativa dispõe sobre apuração de resultado do lucro real das pessoas 

jurídicas e do lucro imobiliário das pessoas físicas nas permutas de bens imóveis. 

 

1.3.3 Caracteristicas das Informações Contábeis 

 

Para Oliveira (2011, p.04):  

 

 

A Contabilidade hoje aborda temas como harmonização, valor justo, taxas de 

depreciação que representem os aspectos econômicos da vida de um ativo, e 

caminha na direção de uma maior subjetividade, porém, com maior relevância 

para o tomador de decisão, seja ele acionista, governo, fornecedor, cliente, 

funcionário, comunidade ou qualquer um que tenha necessidade de entender os 

impactos econômicos e sociais de determinada organização ou mesmo evento. 

 



69 
 

 

Bonizio (2001, p. 70): 

 

 

Para que se possa tratar das informações a serem registradas, processadas e 

divulgadas pela contabilidade é necessário que se estabeleçam algumas 

propriedades dessas informações de forma a limitar o processo de sua elaboração 

(registro, processamento e divulgação) e, com isso, torná-lo viável do ponto de 

vista operacional, de custos e de utilidade para o usuário. 

 

 

Se a informação contábil-financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e 

representar com fidedignidade o que se propõe a apresentar. A utilidade da informação 

contábil-financeira é melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e 

compreensível. (CPC, 2008, p.16). 

 

Sobre as características qualitativas da melhoria da informação o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis afirma no Pronunciamento Conceitual Básico no item 19: “as 

características qualitativas melhoram a utilidade da informação que é relevante e que é 

representada com fidedignidade, também podem auxiliar a determinar qual de duas 

alternativas que sejam consideradas equivalentes em termos de relevância e fidedignidade 

de representação deve ser usada para retratar um fenômeno”. 

 

As características das informações contábeis de acordo com o IASB e o CPC serão 

apresentadas atravez do resumo a seguir: 

 

Benefícios e Custos: É necessário verificar quais são os benefícios a serem obtidos 

pelos usuários, comparados com os custos de obtenção das informações contábeis; 

Compreensibilidade: As demonstrações devem ser prontamente entendidas pelos 

usuários; 

Relevância: Capacidade de fazer diferença numa decisão tomada ou a ser tomada; 

Materialidade: Estar limitada adequadamente quanto ao grau de detalhamento 

ressalta a visão convencional da materialidade como função de mensuração; 

Tempestividade: A informação deve ser relevante quando ela é oportuna; 

Confiabilidade: Garante que seja isenta de erros ou viés, representando com 

fidelidade a informação Contábil; 



70 
 

 

Representação Adequada: As informações divulgadas devem representar 

fidedignamente os fenômenos a que dizem respeito; 

Primazia da Essência sobre a Forma: As informações devem ser representadas 

em conformidade com sua e realidade, e não meramente sua forma legal; 

Neutralidade: Ausência de viés que direcione a informação a um resultado 

predefinido ou pretendido; 

Prudência: Ter precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas 

em certas condições de incertezas; 

Integridade: A informação para ser confiável deve ser completa, observando-se os 

limites de materialidade e custo; 

Comparabilidade: Permite identificar semelhanças e diferenças entre os 

fenômenos; 

Consistência: Adoção das mesmas práticas para situações semelhantes, permitindo 

a comparação entre períodos e para que se possam realizar predições futuras com base nas 

sérias históricas. 

 

Lima (2010, p. 54): 

 

Portanto, as informações divulgadas nos demonstrativos contábeis precisam ser 

complementadas de forma qualitativa ou quantitativa, ou seja, devem receber 

comentários adicionais, relatórios ou demonstrativos que descrevam a atividade 

e forneçam subsídiso para interpretação dos dados quantitativos no escopo dos 

demonstrativos.  

 

 

O Pronunciamento Técnico CPC 26 que trata sobre a Apresentação das 

Demonstrações Contábeis (Correlata a IAS 01), no item nº 9, descreve: 

 

 

As demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição 

patrimonial e financeira e do desempenho da entidade. O objetivo das 

demonstrações contábeis é o de proporcionar informação acerca da posição 

patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade que 

seja útil a um grande número de usuários em suas avaliações e tomada de 

decisões econômicas. As demonstrações contábeis também objetivam apresentar 

os resultados da atuação da administração, em face de seus deveres e 

responsabilidades na gestão diligente dos recursos que lhe foram confiados. Para 

satisfazer a esse objetivo, as demonstrações contábeis proporcionam informação 

da entidade. 
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As informações das demonstrações contábeis, juntamente com outras informações 

das Notas Explicativas, ajudam aos usuários das informações a prever os futuros fluxos de 

caixa da entidade, entre outras tomadas de decisões, em particular, a reduzir o grau de 

incertezas de sua geração. 

 

 

1.3.4 Evidenciação Contábil das Notas Explicativas 

 

A Lei Federal de n
o
. 6.404/76 de 15 de dezembro de 1976, que dispõe em seu Art. 

176 § 4 sobre as Notas Explicativas: 

 

 

As demonstrações serão complementadas por Notas Explicativas e outros 

quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento 

da situação patrimonial e dos resultados do exercício. 

  

As Notas Explicativas visam fornecer as informações necessárias para 

esclarecimento da situação patrimonial, ou seja, de determinada conta, saldo ou 

transação, ou de valores relativos aos resultados do exercício, ou para menção de 

fatos que podem alterar futuramente tal situação patrimonial. 

 

 

 

A Lei n
o
 6.404, alterada pela Lei n

o
. 11.941/09, que em seu art. 176, § 5

o
  trata 

sobre as Notas Explicativas conforme devem ser apresentadas: 

 

I – apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações 

financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para 

negócios e eventos significativos;  

II – divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil 

que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações 

financeiras;  

III – fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações 

financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada. 
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Além da apresentação citada a Lei nº 11.941 explica no item IV que as Notas 

Explicativas devem indicar: 

 

a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente 

estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição 

de provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas 

prováveis na realização de elementos do ativo;  

b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (art. 247, parágrafo 

único);  

c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações (art. 

182, § 3
o
 );  

d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a 

terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes;  

e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo 

prazo;  

f) o número, espécies e classes das ações do capital social;  

g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício;  

h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 186, § 1
o
); e  

i) os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou 

possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados 

futuros da companhia. 

 

 

 

As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas 

expedidas pela Comissão de Valores Imobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à 

auditoria por auditores independentes nela registrados, conforme Art. 177 § 3
o
. 
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2 NORMAS INTERNACIONAIS 

 

 

Este capítulo demonstrará um resumo da contextualização das Normas 

Internacionais.  

 

Será dividido em três tópicos, o primeiro, trata sobre a origem das Normas 

Internacionais, o segundo, apresentam alguns órgãos que influenciaram direto e 

indiretamente na harmonização das normas, já o terceiro tópico se retém ao processo de 

harmonização. 

 

 

2.1 ORIGEM DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE 

 

 

Os Estados Unidos em 1918 eram considerados sem dúvida o país rico e mais 

moderno no mundo, esse histórico se deu a partir de 1900, a sua moeda era 

supervalorizada, e o tipo norte-americano de capitalismo se iniciava de forma concreta. 

 

Para Lukacs citado por Watanabe (2009:72) descreveu que o “Wall Street se 

tornava a capital das finanças mundiais, e o dólar o símbolo de uma nação credora” esta 

era a posição dos norte-americanos, até a primeira crise financeira, a quebra da Bolsa de 

Valores no ano de 1929. 

 

Lemes (2010: 01) explica sobre a origem das Normas Internacionais, da seguinte 

forma: 

 

 

Após o cataclismo econômico e social provocado pela crise da Bolsa de Nova 

Iorque em 1929, membros do Governo dos Estados Unidos, congressistas 

daquele país, dirigentes empresariais, auditores, analistas de crédito e do 

mercado de ações e pesquisadores acadêmicos se debruçaram na análise das 

razões para a crise e na concepção de mecanismos para superá-la. Dentre as 
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medidas imaginadas e implantadas estava um reposicionamento relativo à 

regulação governamental e à normatização contábil voltadas para o preparo e 

auditoria de demonstrações financeiras, também chamadas de demonstrações 

contábeis. 

 

 

 

A partir de então foi criado à entidade que reúnem auditores nos EUA, de dominada 

AICPA – American Institute of Certified Public Accountants (Instituto Americano de 

Contadores Públicos Certificados), tinha como objetivo emissão de normas contábeis, o 

APB – Accounting Principles Board.  

 

Lemes (2010: 01) trata sobre o APB: 

 

 

 

Esse organismo, criado em meados de 1930, responsabilizou-se pela produção de 

tais normas até princípios dos anos 70 do século passado, e seus 

pronunciamentos constituíram a parte mais representativa dos chamados 

Princípios Contábeis Geralmente Aceitos nos Estados Unidos (US GAAP – 

Generally Accepted Acoounting Principles). 

 

 

 

 

Segundo a autora da citação, em 1973 US GAAP foi substituído por uma entidade 

independente formada também por não contadores, sem fins lucrativos, que assumiu desde 

então a tarefa de emitir tais normas, denominada FASB – Financial Accounting Standards 

Board (Comissão de Normas Básicas), representando a Junta de Normas de Contabilidade 

Financeira. 

 

Em 1973 foi criado o IASC (International Accounting Standards Committe), 

comitê de pronunciamentos contábeis internacionais, com objetivo de produzir normas 

contábeis não sob a ótica de um país em particular, porém com a intenção de serem normas 

genuinamente internacionais. 

 

O IASC organizou e emitiu normas contábeis até o ano 2001, denominadas IAS 

(International Accounting Standards), utilizada até hoje. 
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A partir de então demanda a necessidade de adoção de outras normas mais 

consistentes aos padrões internacionais, sendo esse o consenso da comunidade empresarial 

internacional. 

 

Segue a seguir um resumo das principais criações a partir do ano 2001: 

 

 

Foi criada a Junta de Monitoramento (Monitoring Board) tinha como objetivo 

supervisionar a entidade que criava as normas, composto de dirigentes de organizações 

internacionais, garantia legitimidade e credibilidade da normatização. 

 

A constituição da Fundação (IASCF – International Accounting Standards 

Committe Foundation) não tem pretensão de escreve normas, apenas promover pelo 

interesse público, o uso rigoroso de normas de alta qualidade, promove a convergência das 

normas contábeis nacionais rumo às internacionais. 

 

Em seguida foi criado o IASB (International Accounting Standards Board), que em 

período de dedicação total, elabora documentos e discussão de normas internacionais de 

contabilidade e sua aprovação. 

 

Com objetivo de dirimira dúvida sobre as normas foi criada o Comitê de 

Interpretações das Normas Internacionais de Relatórios Financeiros – IFRIC (International 

Financial Reporting Interpretations Committee) sem período de dedicação exclusiva. 

 

Com objetivo de oferecer orientações e sugestões sobre pronunciamentos contábeis 

internacionais específicos, foi criado o SAC (Standards Advisory Council) um Conselho 

Consultivo de Normas, formado por 40 representantes de instituições do toda parte do 

mundo, com interesse na normatização contábil internacional. 

 

A partir de 2001 o IAS, passou a ser denominado IFRS (International Financial Reporting 

Standards) nome escolhido pelo IASB, que passou a representar os novos padrões internacionais. 

 

 



76 
 

 

Sobre o assunto Lemes (2010: 3) descreve: 

 

 

A emissão de uma norma IFRS é o ponto culminante de uma série de atividades 

que se cercam do mais estrito respeito ao conceito de “devido processo”. Não é 

resultante de atos personalísticos ou voluntaristas nem de uma pessoa 

individualmente nem de um grupo de pessoas em particular – ninguém tem o 

monopólio da escolha final da resposta a uma questão contábil controversa. (...) 

Assim, é impossível que prevaleçam posicionamentos destituídos de fundamento 

técnico, conceitual ou de respeito à realidade econômica, pois a discussão 

pública desde o primeiro momento produziria protestos relevantes se caminhos 

injustificados fossem escolhidos – o que não quer dizer que polêmicas não se 

estabelecem, confinadas a argumentos técnicos. 

 

 

Segundo o autor as normas internacionais obedecem aos princípios, sem pretensão 

de criar regras. 

 

2.2 ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA HARMONIZAÇÃO DAS NORMAS 

CONTÁBEIS INTERNACIONAIS 

 

 

Watanabe (2009: 77 a 78) alguns órgãos que influenciaram a harmonização, o 

tópico será exposto de forma resumida a seguir: 

   

 IASC – International Accounting Standards Committee, como objetivo formular e 

publicar, de acordo com o interesse público, padrões contábeis a serem observados na 

apresentação das demonstrações financeiras e promover a sua aceitação e observância por 

todos os países. 

 

 IASB – International Accounting Standards Board, tem sua sede em Londres, 

órgão independente só setor privado, formado por representantes de mais de 140 entidades, 

é responsável pela emissão das IFRS. 
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 SIC – Standing Interpretations Committee, trata de questões relacionadas aos 

pronunciamentos já existentes e também ainda não emitidos, foi substituído pelo IFRIC 

(International Financial Reporting Interpretations Committee). 

 

 SAC – Standards Advisory Council, é um conselho formado por 30 membros de 

regiões distintas, é responsável por fazer recomendações as Normas no IASB. 

 

 IFRIC – International Financial Reporting Interpretations Committee, formado por 

12 membros com mandato de três anos, tem como presidente um membro do IASB, 

responsável por interpretar a aplicação dos padrões do IASC no contexto do seu referencial 

teórico. 

 

 IFAC – International Federation of Accountants, emite orientações aos 

profissionais da atividade de auditoria, ética e educação, assim com as normas de 

Auditorias e relatórios pela comissão de Práticas Internacionais de Auditoria (IAPC). 

 

 IOSCO – International Organization of Securities Commissions, criada em 1983, 

formada por 11 agências reguladoras da América do Norte e América do sul, com objetivo 

de desenvolver documentos para colaborar para o uso em ofertas e registros de ações 

multinacionais. 

 

 FASB – Financial Accounting Standards Board, criado em 1973, é composto por 

sete membros indicados por uma junta de curadores indicados pelo AICPA. 

 

 EITF – Emergingg Issues Task Force, criado em 1984, composto por membros de 

várias organizações profissionais, a sua presidência é composta por um diretor técnico 

FASB. 

 

 SEC – Securities and Exchange Commission, criada em 1933, com objetivo de 

regulamentar o Mercado Americano capitais e definição dos métodos aplicáveis nas 

demonstrações contábeis e outros relatórios obrigatórios. 
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2.3 HARMONIZAÇÃO DAS NORMAS CONTÁBEIS 

 

 

Na colaboração do IBRACON e Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo 

– CRC/SP (1997, p. 1) descrevem: 

 

 

Com o crescimento da globalização da economia, o Brasil, assim como muitos 

outros países, tem recebido investimentos produtivos, através de aquisição de 

empresas locais, estabelecimento de parcerias e outras modalidades. O avanço na 

tecnologia de comunicação tem possibilitado acessos ao Mercado financeiro 

internacional e outras informações sem barreiras de tempo ou distância. 

Entretanto, a adaptação de informações contábeis, usualmente preparadas de 

acordo com os padrões e práticas locais, deve ser interpretada, entendida e 

utilizada como base de medida ou comparação. 

 

 

“Sou de opinião que as IFRS oferecem um maior conforto social que a 

contabilidade estritamente legal e que, tanto quanto possível, as entidades com fins 

lucrativos devem em geral utilizar esse padrão como paradigma de boa prática contábil” 

(PETERS, 2008, p.25). 

 

 

Ernst & Young (2009, p. 1): 

 

Não obstante as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) buscar a 

comparabilidade e a consistência das informações financeiras, pelo fato de ser 

uma normativa baseada em princípios, e não em regras, devemos contar com 

uma interpretação aceitável e fundamentada em todos os casos, e não 

simplesmente uma aplicação de regras ou interpretações idênticas em cada caso. 

Isso necessariamente requer o uso de análise crítica ao aplicarmos as normas e ao 

determinarmos, quando houver mais de uma alternativa, qual tratamento contábil 

reflete, de melhor maneira, o desempenho do negócio. 

 

 

 

 

 

Conforme citação é necessário observar que mesmo as empresas com atividades 

iguais, trabalham com políticas diferentes, administradores com interpretações diferentes 
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para fazer uso de julgamento sobre o reconhecimento ou mensuração das transações da 

mesma natureza de maneira variadas. 

 

Para Weffort citado por Wanabe (2009:90) é fundamental que se distinga o termo 

harmonização de padronização. O primeiro tem a finalidade de “aproximar” e o segundo 

busca “uniformizar”, pois a confusão entre estes conceitos pode neutralizar os esforços de 

aproximação entre modelos contábeis dos países, caso sejam criadas expectativas 

infundadas por parte dos participantes desse processo. 

 

Na opinião da Ernst & Young, a implantação dessas normas exigirá grandes 

esforços por parte de todas as partes interessadas, tais como investidores, bancos, órgãos 

reguladores, auditores, analistas, universidades etc. [...] (ERNST & YOUNG, 2009, p. 1). 
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3 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E 

ANTECEDENTES 

 

 

 

Para Costa, (2005, p. 19) Atividade de Construção civil é: 

 

O Setor de construção civil tem como atividade-fim a compra, venda e 

incorporação de imóveis, loteamentos, condomínios residenciais e 

desmembramento de terrenos, sendo que, na qualidade de ramo especial, o 

destaque é voltado para o setor imobiliário. Tal atividade, também conhecida 

como construção civil, apresenta-se como um fator categórico para o 

crescimento econômico do Brasil. 

 

 

 

 

Nascimento (2007:37) descreve que, “existe uma grande dificuldade em se 

conceituar a divisão do mercado de construção brasileiro”.  

 

A atividade imobiliária é mais ampla que a construção civil, visto que ela 

compreende o desmembramento de terrenos, loteamento, incorporação de imóveis, 

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

administração de Centros Comerciais, Shopping Centres e Condomínios Residenciais 

(COSTA, 2005, p. 31). 

 

Nascimento (2007:37) apresenta um quadro de definição do mercado de 

construção, que separa de forma resumida o conceito dos ramos de atividades ligadas à 

construção civil, conforme pode ser verificado no quadro a seguir: 
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Quadro 9 

Terminologias empregadas para definir o mercado de construção 

 

Construção Civil Execução de atividades de prestação de serviços de construção de 

projetos de engenharia e arquitetura e, construção de 

empreendimentos imobiliários, incluindo reformas/melhorias de 

projetos (ativos) já existentes. 

Construção Pesada Ramo da atividade econômica da construção civil que atua 

apenas como prestadora de serviços para terceiros na construção 

de projetos de engenharia e arquitetura, incluindo 

reformas/melhorias de projetos (ativos) já existentes. 

Empreendimentos 

Imobiliários 

Ramo da atividade econômica da construção civil que atua 

semelhantemente a uma indústria tradicional, desenvolvendo um 

projeto, no caso um empreendimento imóvel (condomínio de 

casas, apartamentos, escritórios, shopping centers etc.), 

construindo-os e vendendo-os para terceiros por sua conta e risco, 

baseado unicamente em estudos de mercado. 

 

Fonte: Adaptada de Nascimento (2007, p. 37). 

 

 

A contabilidade das empresas de construção civil no Brasil é baseada na legislação 

fiscal e nas normas contábeis. A teoria contábil tem sido adotada por essas empresas para 

resolver problemas práticos em contabilidade, com focos diferentes para resgatar a 

natureza da contabilidade e desenvolver uma predição da prática. 

A legislação fiscal brasileira designada pela Secretaria da Receita Federal – SRF 

que através de instruções normativas faculta aos empresários da atividade imobiliária e da 

construção civil a opção para o reconhecimento das receitas a prazo ou parceladas. 

Em atendimento ao fisco as empresas do ramo imobiliário utilizam o regime caixa 

para calculo dos impostos sobre a receita, ficando postergado o recolhimento do imposto 

incidente sobre vendas e sobre os lucros, abandonado uso do regime de competência. 
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 Para Hendriksen e Van Breda (1999:72) “É difícil definir princípios por causa da 

complexidade intrínseca da teoria da contabilidade. É ás vezes difícil sustentar suas 

implicações, em virtude das consequências econômicas da informação contábil”. 

Existe um questionamento contrário a essa prática colocado pelo Parecer de 

Orientação CVM número 21, de 27 de dezembro de 1990, de acordo com o item 13, citado 

no ofício-Circular/CVM/SNC/SEP número 01 em 19/01/2004, explica que as vendas a 

prazo ou parcelada de empresas de construção civil e unidade imobiliária, o registro 

contábil deve obedecer aos princípios fundamentais de contabilidade e que procedimentos 

alternativos originados da legislação tributária ou de legislação específica, deverão ser 

observados em registros auxiliares, de acordo com o § 2 do art. 177 da Lei nº 6.404/76. 

É possível observar que a Instrução Normativa da SRF não considera a Lei 

6.404/76, na medida em que o lucro de vendas parcelado ou a prazo, é realizável 

financeiramente depois do término do exercício seguinte, deveria ser considerado em uma 

conta de reserva de lucros a realizar e não escritura-lo em conta ou grupo do Resultado de 

Exercícios futuros, de acordo com as determinações da Instrução Normativa – SRF. 

Nesse sentido um exemplo dessa discussão pode ser citado na dissertação “Um 

Estudo sobre Aspectos Relevantes da Contabilidade e o uso em Empresas do Setor de 

Construção Civil”, de Roni Cleber Bonizio, FEA-USP em 2001. Na pesquisa, Cleber 

Bonizio (2001:17), após elucidar a preocupação com o tratamento das informações 

contábeis em detrimento a legislação fiscal, descreve que: 

 

As demonstrações contábeis não estão representando com fidelidade a verdadeira 

criação de riqueza ocorrida com o exercício da atividade de construção, 

prejudicando a análise e interpretação do significado dos valores existentes 

nessas demonstrações. Com exposto, torna-se relevante a discussão sobre o 

assunto pelo fato de que os usuários dessas demonstrações podem não estar 

utilizando-se de maneira correta em função das práticas adotadas pela empresa, 

fazendo com que o problema mereça destaque para que os cuidados necessários 

sejam tomados ao se utilizar dessa fonte de informações (as demonstrações 

contábeis das empresas de construções). 

 

 

O assunto ora abordado tem sido objeto de discussão apresentadas por pesquisas 

desde 1995 até 2012, no sentido de que é bem representativo esse ramo de atividade no 
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Brasil, conforme foi mostrado no ‘gráfico 4’ a atividade de construção civil nos três 

últimos anos tem crescido aceleradamente em comparação com o PIB do país.  

Algumas pesquisas sobre o assunto mencionadas no terceiro capítulo trazem átona 

a comparação entre as normas contábeis e a legislação fiscal. O fato é que se vive um novo 

cenário Contábil emanado pelas normas internacionais de contabilidade IFRS que teve 

inicio em 2007, a adoção começou em 2008, e as pesquisas feitas em 2008 já mostravam o 

comportamento e tendências no reflexo nas informações contábeis das empresas de 

construção civil e imobiliária em detrimento a legislação fiscal vigente. 

Como todo e qualquer outro setor da atividade econômica, as entidades que fazem 

parte do ramo de construção civil obtêm seu resultado econômico (lucro ou prejuízo) 

através do cotejamento de receitas e despesas, os quais refletem as suas atividades 

operacionais. No particular, quanto à formação das receitas (não se pode deixar de 

enfatizar a dificuldade de, também, mensurá-las) do setor, nota-se que elas advêm 

principalmente de contratos de venda de imóveis, à vista ou a prazo, caracterizados por 

obras sob empreitada, como também da construção de centros comerciais (COSTA, 2005, 

p.19). 

Na dissertação “Reconhecimento de Receita e Despesa em Empresas de Construção 

Civil no Brasil: Um Estudo da Aderência às Normas Contábeis”, Nascimento (2007, p. 30) 

descreve a atividade de construção civil:  

 

 

 

Apesar de comumente utilizada, a expressão “construção civil” não deixa de 

causar certa estranheza em função da utilização da palavra “civil”. Ora, é difícil 

imaginar obras de construção de usinas termelétricas, nucleares, plantas 

industriais como “construção civil”. De certo que todas essas obras beneficiam o 

homem-cidadão e, que, portanto, o adjetivo “civil” seria aplicável. Talvez na 

completa ausência de uma melhor definição, passou-se a utilizar o termo 

“construção civil” como mais apropriado para designar as atividades de 

construção dos projetos de engenharia e arquitetura. 

 

 

 

 

 

Também para Bonizio (2001, p.1) A construção civil ainda apresenta algumas 

características especificas e, dentre elas, destaca-se uma principal: o fato de, além de ser 

complexo, o ciclo operacional geralmente ser concluído em mais de um ano. Por 
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apresentar essas particularidades, esse tipo de empresa requer estudos específicos, seja em 

seus aspectos econômicos, administrativos, estratégicos e/ou contábeis. 

 

 

 

3.1 EXEMPLOS DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS IMOBILIÁRIAS 

 

 

 

Vários indicadores do IBGE apontam à movimentação do cenário das empresas de 

construção civil e empreendimento Imobiliário no Brasil, nos últimos três anos a economia 

brasileira apresenta condições externas muito favoráveis, o que possibilita a economia a 

alcançar um patamar de fatores positivos, tais como: controle da inflação, crescimento do 

índice de emprego, atração de investimentos externos positivos, com características 

restritas, carga tributária excessiva, o que aumenta o custo de produção e limita o 

crescimento do PIB.  

 

O quadro 10 apresenta um breve resumo desse cenário a partir de 2009 em relação 

ao ramo de construção civil e empreendimento imobiliário: 
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Quadro 10 

Resumo da economia Brasileira para a Construção Civil 

 

Ano 2009 

A queda da taxa da SELIC administrado pelo Banco Central refletiu nas projeções de crédito 

no mercado, para as pessoas físicas diminuição da taxa de cobrança dos cheques especial, 

cartão de crédito, e crédito pessoal, dentro outros, que impulsiona as vendas do varejo, e o 

mercado imobiliário nacional começaram a ter leve recuperação. As medidas adotadas pelo 

governo foram necessárias para assegurar o crescimento da construção civil. Segundo os dados 

do IBGE (2009) Os investimentos em construção cresceram e expandiram sua participação na 

composição do investimento do país. A taxa de investimento ficou em 18,1% do PIB. O PIB da 

construção cresceu 16% na comparação com 2008, o que representou uma expansão de 8,3% 

acima do INCC-DI ;O PIB gerado pelas empresas cresceu 20,7%, ampliando sua participação 

na geração de renda do setor e a iniciativa do Programa Minha, Casa minha Vida. 

Ano 2010 

 
Conforme pesquisa divulgada em 12 de maio de 2011 as 12:00/h no site < www. 

economia.terra.com.br> Os financiamentos imobiliários realizados com recursos do FGTS 

cresceram 13% em 2010 na comparação com o ano anterior, enquanto que os realizados com 

recursos da poupança tiveram alta de 65%.Ainda segundo o levantamento, as vendas de 

materiais de construção cresceram aproximadamente 15%, com as receitas aumentando na 

mesma proporção e superando os níveis pré-crise. O cimento teve aumento de 15,87% na 

vendas, com destaque para a maior demanda nas regiões Norte e Nordeste, com taxas de 28,4% 

e 22,23%, respectivamente. 

 
 

Ano 2011 
 
Os problemas com a falta de mão de obra na construção civil ainda é agravante, na tentativa de 

solucionar o problema foi firmado uma parceria no dia 25 de fevereiro de 2011 do Ministério 

do Trabalho e Emprego e a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base 

(Abdib) a parceria teve como proposta fazer uma qualificação de 100 mil trabalhadores com 

idade acima de 16 anos com duração de quatro anos, em diversas áreas aplicadas na construção 

civil, como solda, encanamento e instalação de tubulações, instalações elétricas, montagem de 
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estruturas de madeira e metal, pintura de obras e estruturas metálicas, além de estruturas de 

alvenaria. 

A entrevista foi divulgada no dia 25 de fevereiro de 2011 pelo site < economia.terra.com.br> 

no qual o presidente da (Abdib) o Sr. Paulo Godoy explica: “o ministério arcará com uma parte 

do custo dos cursos de qualificação, contribuindo com a estrutura já existente. O restante será 

custeado pelas empresas que aderirem ao projeto. O custo da iniciativa não preocupa as 

empresas, porque o projeto é autofinanciado. Caso se monte um bom programa, as empresas 

que treinarão seus profissionais acabarão elas mesmas custeando a iniciativa. É provável que se 

tenha um grande canteiro que possa dar o impulso ao programa". 

 

Ano 2012 
 
Foi aprovado em 08 de maio de 2012 pelo Senado a MP que reajustou o valor comercial de 

casas a serem classificadas como populares e, assim, entrarem no Regime Especial de 

Tributação (RET) da construção civil no âmbito da Minha Casa, Minha Vida. O valor sobe de 

75 mil para 85 mil reais.  

 
 

Fonte: Disponível em: www.economia.terra.com.br. Acesso em: 30 jul. 2012 

 

 

Em função do breve relato dos últimos três anos referentes à construção civil e do 

ramo imobiliário no Brasil, é de fácil notória que essa atividade tem grande contribuição 

com economia do país, ainda com dificuldades inerentes ao seu seguimento, mesmo assim 

pesquisas evidenciam que o quadro de crescimento tem índices satisfatórios com grandes 

perspectivas estendidas em longo prazo.  

 

Por esse viés a contabilidade tende a acompanhar as mudanças do setor com 

embasamento na lei vigente e nas normas, elucida os efeitos do crescimento desse setor 

que tende a adotar as melhores práticas contábeis com transparência nas demonstrações. 

Pode-se constatar no ‘gráfico 7’ a seguinte demanda do ramo imobiliário na Cidade 

de São Paulo: 
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Gráfico 7 

Pesquisa do Mercado Imobiliário em Valores Comercializado - Participação 

percentual por tipologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: www.secovi.com.br. Acesso em: 11 mai. 2012  

 

 

É acentuada a demanda de vendas no ramo imobiliário, só na Cidade de São Paulo 

pode-se verificar pela pesquisa apresentada em fevereiro de 2012 do Departamento de 

Economia e Estatística desenvolvido pelo Sindicato das Empresas de Compras, Vendas, 

Locação e Administração de Imóveis Comerciais de São Paulo, SECOVI/SP
8
. Em síntese 

mostra o seguinte cenário: 87,7% do total comercializado consistiram da soma de imóveis 

de 2 e 3 dormitórios. Foram 1.202 unidades de 2 quartos (57%) e 647 imóveis de 3 

dormitórios (30,7%). 

 

Conforme o ‘Gráfico 8’ a mesma pesquisa aponta, que: 43% das vendas (907 

unidades) corresponde a imóveis com área útil média entre 46 m² e 65 m²: 

                                                             
8
 Disponível em: < www.secovi.com.br > Acesso em: 11 mai. 2012 

http://www.secovi.com.br/
http://www.secovi.com.br/
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Gráfico 8 

Pesquisa do Mercado Imobiliário Vendas de Unidades – Participação Percentual por m² de 

Área Útil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: www.secovi.com.br Acesso em: 11 mai. 2012 

 

 

Ainda de acordo com as informações da pesquisa, destaca que, 74,9% das unidades 

demandas no mês de fevereiro do ano corrente se encontravam na fase de Lançamento, ou 

seja, em período inferior ou igual há 6 meses desde o momento da colocação em oferta ao 

mercado. 

 No que considera o período de instabilidade da construção civil, pondera Celso 

Petrucci, economista e chefe do Sindicato (2012)
9
 diz que: 

 

Fevereiro ainda integra o período de sazonalidade que caracteriza o mercado 

imobiliário, com baixo movimento no início do ano. Mesmo assim, há indícios 

de crescimento consistente, ao se observar os indicadores da pesquisa. As vendas 

                                                             
9
  Disponível em: < www.secovi.com.br >. Acesso em: 11 mai. 2012 

 

http://www.secovi.com.br/
http://www.secovi.com.br/
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em unidades e em valores vêm apresentando reação diante do histórico de 

desempenho dos meses de fevereiro apurados desde 2004. Segundo ele, além 

disso, no ano, também é melhor a desenvoltura das vendas em relação aos 

lançamentos. 

 

 

Compreendendo o cenário para 2012 alguns economistas e representantes sindicais 

da categoria analisam sempre esse mercado como algo promissor onde a construção terá 

papel de destaque dentre outras atividades mesmo sabendo que os efeitos da crise sobre a 

economia brasileira permanecem com restrições. O destaque para os próximos anos até 

2014 serão as obras para os eventos esportivos dos quais ganharão maior velocidade; a 

facilidade do crédito para pessoa física continua sustentando a demanda habitacional; 

recursos para infraestrutura deverão crescer; o setor cresce à frente do PIB. 

 

O ‘gráfico 9’ Aponta o cenário atual das vendas do mercado imobiliário em São 

Paulo: 

 

Gráfico 9 

Pesquisa do Mercado Imobiliário Vendas em Unidades – Cidade de São Paulo – Evolução 

Mensal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: www.secovi.com.br. Acesso em: 11 mai. 2012 

http://www.secovi.com.br/
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Cabe destacar que as vendas em unidades acumuladas no primeiro bimestre deste 

ano apresentaram alta de 17,7% (3.177 imóveis), comparado ao mesmo período de 2011 

(2.699 unidades). 

No entanto no que se refere ao Valor Geral de Vendas (VGV), expresso em reais, o 

movimento nos dois meses foi de R$ 1,4 bilhão, superando em 13,1% o faturamento do 

mesmo bimestre de 2011. Ou, em valores atualizados para fevereiro deste ano, R$ 1,28 

bilhão. 

 

3.2 CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO E RECONHECIMENTO PARA 

CONTABILIZAÇÃO 

 

 

A construção civil no ramo imobiliária é uma atividade que tem um ciclo 

operacional de longo prazo em detrimento as outras atividades, sendo necessário um 

tratamento detalhado das operações realizadas tais como vendas, financiamentos e 

desembolso de gastos frente à disponibilidade de recursos aplicados por empreendimentos. 

Para definição contábil e fiscal de Unidade imobiliária é denominado: 

 

a) O terreno adquirido para venda, com ou sem construção; 

 

b) Cada lote separado do terreno; 

 

c) Cada terreno de acordo com loteamento; 

 

d) A unidade destinada ao resultado de uma incorporação; 

 

e) O empreendimento construído para venda, tanto a unidade isolada quanto o 

total das unidades. 

 

 

Scherer (2003 apud Junior, Gardini 2010) a comercialização das unidades 

imobiliárias pode ser feitas de quatro formas: pela venda a vista de unidade concluída, pelo 



91 
 

 

prazo ou prestação de unidade concluída, pela venda à vista de unidade não concluída e 

pela venda a prazo ou prestação de unidade não concluída. 

Conforme o artigo publicado da Revista de Contabilidade (apud Bonizio 2001, p. 

19) pode-se constatar as possibilidades de negociação utilizada em cada empreendimento, 

veja a seguir: 

 

 

Quadro 11 

Formas de Realização de vendas 

 

 

    Fonte: Bonizio (2001, p. 19) 

 

O quadro 11 representa de forma clara a formatação dos financiamentos das 

unidades imobiliárias conforme demanda no Brasil. 
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Manual de Contabilidade Societária (2010, p. 391): 

 

Muitas empresas fazem com que cada empreendimento imobiliário tenha uma 

identidade própria, um CNPJ próprio (normalmente na forma de uma sociedade 

de propósito específico), e contabilizam nessa entidade tudo de acordo com os 

critérios fiscais, fora, portanto, dos bons e sadios princípios contábeis fiscais, 

fora também das normas que estamos. Essas demonstrações não são divulgadas. 

Depois, consolidam esses balanços dessas entidades em seus balanços como 

construtoras ou outra forma jurídica, e nessa consolidação mudam os critérios 

contábeis. 

 

 

 

 

Nesse sentido é aplicada nas empresas de construção civil uma forma de registro 

para fins fiscais e outra forma de registro informal, não observando a importância do 

LALUR e seu saldo ajustado para fins de conciliação entre ambos e até mesmo os 

princípios contábeis. 

 

Os custos incorridos na atividade imobiliária são apropriados até o momento da 

execução da venda, sendo ela avista ou a prazo, conforme resumo apresentado no ‘quadro 

12’: 

 

Quadro 12 

Custos incorridos na Atividade Imobiliária 

Descrição dos Custos 

Com Unidades 

Vendidas 

 

Custos incorridos considerados até o momento da execução da venda da 

unidade 

 
 

Valor do Terreno 

► Gastos legais com a escrituração; 
►Imposto ITBI; 

►Imposto IPTU; 

►Multas ou infração originárias por irregularidades do uso do terreno; 

►Alvará de construção e CREA. 
 

 
 

Projeto Imobiliário 

►Infraestrutura e acabamento; 
►Decoração interna e externa; 

►Paisagismo; 

►Água e esgoto; 

►Estrutura elétrica. 
 

 
 

 

Construção 

► Material de uso e consumo; 
►Material de proteção e segurança; 

►Material aplicado na obra; 

►Máquinas e equipamentos; 
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► Mão de Obra Direta; 
►Mão de Obra Indireta. 

 

 

Tributos não recuperáveis 

 

► Impostos na aquisição do material aplicado 

 

 

Encargos financeiros 

diretamente relacionados 
ao empreendimento 

 

 

►Encargos oriundos de empréstimos e financiamentos contratados para a aquisição de 

terrenos ou a construção do empreendimento imobiliário. 

 

Vendas 
► Propaganda e publicidade; 

► Comissões (quando não for de responsabilidade do adquirente); 

► Manutenção do Stand de vendas. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 

Sendo assim, não são considerados custos incorridos nas unidades vendidas, 

àqueles custos que são relacionados às atividades futuras ou pagamento recebido 

antecipadamente do cliente e ainda serviços subcontratados para serem executados por 

terceiros. 

 Dentro dos gastos é considerada também a provisão com custos que eventualmente 

podem ocorrem após a entrega das unidades para garantia dos imóveis vendidos, essa 

provisão é elaborada de acordo com parecer técnico sobre o acompanhamento da obra. 

 São definidas em cláusulas contratuais e o desembolso fica restrito ao que foi 

acordado no contrato. Dessa forma não são reconhecidos os percentuais dos custos com 

provisão para garantia e nem o custo com encargos financeiros para andamento da obra. 

Como podem ser observadas as definições para contabilização dos contratos de 

construção civil em razão de suas características. Existe uma necessidade de interpretar a 

forma e tipos de contrato para ser aplicada a sua devida apuração do resultado. 

 Os valores estabelecidos nos contratos de construção não são registrados no 

Balanço Patrimonial dessas empresas, mas devem ocupar posição de destaque em notas 

explicativas, essa mensuração é importante para análises e projeções relativas à sociedade. 
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Afirma o Manual de Contabilidade Societária (2010, p.394): 

 

Com base nessa nova Interpretação Técnica, as práticas contábeis a serem 

adotadas a partir de 2010 poderão ser bastante distintas das anteriores, ou até 

distintas entre as diferentes empresas em função de características próprias de 

seus contratos. Por isso está sendo montado grupo de trabalho específico para 

maiores estudos da situação específica brasileira frente a essa Interpretação.  

 

 

 

 

Para melhor deliberar o tratamento dos contratos de construção a legislação 

contábil aplicável dispõe sobre novos pronunciamentos e interpretações técnicas:  

 

3.3 AMOSTRA DAS PESQUISAS JÁ REALIZADAS NO BRASIL 

 

 

Para Ferrari (1982) citado por Oliveira (2011, p.53), “as teorias são muito 

importantes no processo de investigação em ciências sociais. Elas proporcionam a 

adequada definição de conceitos, bem como o estabelecimento de sistemas conceituais; 

indicam lacunas no conhecimento; auxiliam na construção de hipóteses; explicam, 

generalizam e sintetizam os conhecimentos e sugerem a metodologia apropriada para a 

investigação”. 

 

Conforme Popper (1993, p.61) citado por Oliveira (2011, p.54) as teorias são “redes 

estendidas para capturar o que chamamos ‘o mundo’, para racionalizá-lo, explicá-lo e 

dominá-lo, nossos esforços são no sentido de tornar as malhas da rede cada vez mais 

estreitas”. 

 

Nos cursos de contabilidade no Brasil, não tem uma disciplina específica que 

desenvolva o uso prático da contabilidade no ramo da construção civil, essa contabilização 
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envolve muitas particularidades quando aos lançamentos contábeis e atendimento aos 

regulamentos fiscais. 

 

Foram encontradas poucas pesquisas desenvolvidas sobre o tema, apesar de ter 

bastante questionamento sobre reconhecimentos diversos de ativos e passivos.  

 

Segue alguns trabalhos desenvolvidos que apresentaram relação com a pesquisa 

sobre o tema ora apresentado. 

 

1995: Na dissertação que apresenta como tema: “Uma Contribuição para os Aspectos 

Gerais das empresas Imobiliárias e de Construção Civil”, defendida na PUC/SP, Diniz 

Filho (1995:14-166) estabeleceu por objetivos: confrontar as práticas contábeis brasileiras 

para a atividade de construção civil, em cumprimento aos princípios fundamentais de 

contabilidade, na metodologia utilizou exercícios para descrever qual a forma de 

escrituração mais apropriada para esse setor da economia. Conclui que, as práticas 

contábeis estão incompatíveis com a teoria contábil, bem como os princípios contábeis 

existentes. 

 

2000: Dissertação tendo como autor Carvalho (200:11-16-180-184), tema “Avaliação 

Patrimonial e do Lucro em Empresas de Incorporação Imobiliária: Uma Abordagem 

de Gestão Econômica”, apresentada à PUC/SP, teve como objetivo propor um modelo de 

acompanhamento para avaliação e divulgação da riqueza patrimonial e econômica das 

empresas imobiliárias. Apresentou na pesquisa o critério fiscal vigente no Brasil para as 

empresas imobiliárias, descreveu que esse critério fiscal não permite que as empresas 

brasileiras atendam à boa teoria contábil, que de certa forma é recomendada pela Lei das 

Sociedades Anônimas número 6.404/76. O modelo apresentado por Carvalho explorou os 

conceitos de lucro econômico e de fluxos de caixa descontados por taxas específicas com 

intenção de quantificar melhor a geração da riqueza para o acionista, assim também 

propiciar uma melhor gestão da empresa, conservando a contabilidade tradicional, com 

base na correta teoria contábil. 

 

2001: Tema da dissertação: “Um estudo sobre os Aspectos Relevantes da Contabilidade 

e o seu Uso em Empresas do Setor de Construção Civil”, apresentada a USP pelo autor 
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Bonizio (2001: 9-10) apresentou como problemas da dissertação: 1.a contabilidade atende 

às necessidades de informações para seus usuários em suas decisões a respeito de empresas 

de construção civil? 2. Quais são os requisitos para que a contabilidade atenda às 

necessidades de informação de seus usuários em decisões a respeito de empresas de 

construção civil? Bonizio (2001:11-12) utilizou como metodologia uma pesquisa 

bibliográfica, a documentação direta de uma empresa específica à observação 

assistemática, foi observada o uso das normas fiscais emitidas pela SRF. Na conclusão 

dessa pesquisa Bonizio (2001:181) descreve que para as empresas brasileiras de construção 

civil existem práticas contábeis diferentes entre a teoria de contabilidade e normas 

societárias e fiscais, o que prejudica usuários externos das informações contábeis. Ainda 

afirma (2001:180) que quando as empresas de construção civil adotar as normas 

internacionais essa comparabilidade são resgatadas. 

 

2002: Dissertação apresentada a UNIFECAP Liba (2002:6) “A contabilidade Gerencial 

nas pequenas e Médias Empresas da Construção Civil em Obras por Empreitada – 

Um Estudo de Caso”. O objetivo da pesquisa foi de conscientizar os gestores das 

pequenas e médias empresas de construção civil da importância do uso da Contabilidade 

Gerencial, teve a preocupação de apurar os resultados de cada empreendimento 

isoladamente, o resultado foi satisfatório em uma empresa de construção civil localizada 

no interior de São Paulo. 

 

2003: Tema da dissertação: “Informações Contábeis como Instrumento de Gestão 

Empresarial: Uma investigação nas construtoras de Belo Horizonte com certificação 

ISSO 900”, apresentada na UFRJ, por Barros (20003) apresentou como objetivo principal 

conhecer as necessidades e a efetiva utilização das informações contábeis no processo de 

gerenciamento das empresas do setor de construção civil de Belo Horizonte com 

certificação ISSO 9000, teve como metodologia qualitativa, com pesquisa de campo e 

entrevistas. O foco da pesquisa foi de verificar até que ponto os gestores das empresas de 

construção civil, de um segmento específico enxergam a contabilidade como uma 

auxiliadora ao processo de tomada de decisões, mesmo que seja por meio da Contabilidade 

Gerencial. Concluiu (2003: 167) que do universo da amostra da pesquisa, apenas 7% das 

empresas entrevistadas não usam um sistema de Contabilidade Gerencial, apenas 

contabilidade com fins fiscal. 
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2007: Na Dissertação “Reconhecimento de Receita e Despesa em Empresas de 

Construção Civil no Brasil: Um Estudo da Aderência às Normas Contábeis”, 

defendida por Josué (2007: 25-26) apresentada na PUC/SP, teve como principal objetivo 

efetuar um levantamento das práticas contábeis das empresas de construção civil no Brasil 

para apropriação das suas receitas e dos seus custos, ou seja, averiguar o quanto essas 

empresas são aderentes, ou não, aos procedimentos internacionalmente aceitos para essa 

atividade econômica. A mesma utilizou de pesquisa empírica, por meio de uma pesquisa 

de campo com as principais empresas de construção civil brasileiras, aplicou questionários 

a fim de identificar o quanto às práticas contábeis utilizadas pelas mesmas está aderente ás 

normas contábeis. Josué (2007: 128-129) teve como conclusão que as empresas brasileiras 

de construção civil não são aderentes, por completo, às normas contábeis, em virtude das 

imposições fiscais (normas das legislações fiscais divergentes das normas contábeis), 

define ainda que a pesquisa desenvolvida não pode ser considerada de caráter definitivo, 

dada a limitação no seu escopo. Como sugestão Josué (2007: 129) aponta: quais os reais 

motivos que levam as empresas do nicho de “empreendimento imobiliário” a serem menos 

aderentes às normas contábeis? 

 

2009: Dissertação que teve como tema “A primeira adoção das normas internacionais 

de contabilidade: ensaio nas demonstrações financeiras das empresas brasileiras do 

setor da construção civil e incorporação imobiliária”, defendida na PUC – SP teve 

como autor Watanabe (2009:26) a pesquisa teve como objetivo identificar se houve 

impactos causados pela implantação das Normas Internacionais de Contabilidade no 

Brasil, no sentido de “piorar” ou “melhorar” os índices financeiros, em um setor 

específico, o da construção civil e incorporação imobiliária, analisou os principais grupos 

patrimoniais (ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não 

circulante e patrimônio líquido). Essa pesquisa teve uma grande colaboração para a 

dissertação, devido trabalhar com o mesmo ramo de atividade e analisar o processo de 

implantação das normas em um período de profunda mudança mundial no padrão dos 

relatórios contábeis. Watanabe (2009: 180) constatou que houve mudanças significativas 

em quase todos os índices calculados, antes e depois da adoção da norma internacional, 

não sendo comprovado que as normas internacionais refletem variações significativas na 

margem Líquida e que foi observado que não existe um único alinhamento, para que possa 
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predizer que a aplicação das normas internacionais em detrimento das normas anteriores à 

lei n. 11.638/07, prejudica ou não os índices financeiros das empresas. O que ficou 

demonstrado na pesquisa é que cada empresa, dentro de suas particularidades, apresentará 

variações tanto positivas quanto negativas, dependendo do grau e tipo de operações a que a 

empresa estiver sujeita. 

 

2010: Na dissertação “Impactos da implantação parcial dos IFRS no Brasil: Efeitos na 

qualidade das informações contábeis das empresas de capital aberto”, apresentada 

USP de Ribeirão Preto pelo autor Vieira (2010:20) teve como objetivo observar se houve 

melhora na qualidade da informação contábil verificada através de gerenciamento de 

resultados, reconhecimento oportuno de perdas e relevância das informações contábeis, no 

primeiro ano de adoção parcial dos IFRS no Brasil. Para alcance dos objetivos foram 

utilizadas bases referentes a empresas de capital aberto listadas na Bovespa que disponham 

de todos os dados necessários aos testes propostos. Vieira conclui (2010:68) ouve aumento 

na qualidade das informações para o mercado, sendo que a amostra não é parâmetro para 

melhor qualidade, considerando o momento de transição das novas normas. E como 

sugestão o autor (2010:69) indica que respostas mais relevante deveram ser obtidas quando 

houver a completa adoção dos IFRS pelas empresas. 

 

Tese “A relevância a Informação Contábil e o Processo de Convergência para as 

Normas IFRS no Brasil”, autor Lima (2010: 14-15) apresentada a USP – FEA. Teve 

como objetivo geral mensurar se houve aumento na relevância das informações contábeis a 

partir das normas internacionais de contabilidade no Brasil. (2010:20) descreve que a 

contribuição dessa tese reside no fato do processo de convergência para as normas IFRS no 

Brasil ser parcial, teve como consideração final um resultado favorável no aumento da 

melhora nas informações contábeis, apesar da limitação da amostra. Lima (2010:188) 

sugere para pesquisas futuras nessa área, têm-se a investigação da relevância da 

informação contábil a partir da adoção total das normas IFRS no Brasil, que ocorrerá no 

final de 2010. 

 

2010: Na Dissertação com tema: Índice de Conformidade de evidenciação (ICE): Uma 

aplicação, autor Lima (2010 p.28, 29) apresentada a FECAP. Teve como objetivos gerais: 

Analisar os Pronunciamentos Técnicos do CPC publicados em 2008 e apurar quais deles 
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trazem em seu escopo as exigências de evidenciação obrigatória em notas explicativas; 

Verificar se houve aumento do volume de evidenciação contábil em notas explicativas 

pelas empresas de transporte aéreo após a publicação dos pronuncaimentos Técnicos do 

CPC; Verificar a aderência das empresas de transporte aéreo às exigências dos 

pronunciamentos Técnicos do CPC no tocante à evidenciação contábil obrigatória em 

notas explicativas. O método de pesquisa foi qualitativo exploratório, e quantitativo devido 

ao desenvolvimento de indicadores com poder de quantificar a análise realizada e fornecer 

dados numéricos para respaldar a conclusão aferida. 

 

Esse capítulo abordou a parte conceitual dos contratos de construção e o 

reconhecimento da contabilização dos mesmos, após levantamento das pesquisas já 

realizadas sobre o tema foi possível desenvolver aspectos que caracterizou o problema 

existente. 

Sendo assim, afirma Oliveira (2011, p. 54): 

 

 
Grande parte da teoria desenvolvida no âmbito das ciências sociais pertence a 

um conjunto de “teorias de médio alcance”, já que desempenha papel limitado no 

campo da investigação científica. No entanto, algumas teorias e suas hipóteses 

encontram-se elaboradas de tal forma que se tornam quadros de referência, 

abrangendo outras teorias e sugerindo hipóteses e explicações aceitáveis num 

ramo determinado do conhecimento cientificam. 

 

 

 

 

Para Santaella (2001, p. 184): 

 
O quadro de referência teórico consiste no corpo teórico no qual a pesquisa 

encontrará seus fundamentos. Ora, todo pensamento existe em uma corrente de 

pensamento. Pensamentos têm genealogia, situando-se, portanto, em um 

contexto teórico maior. Por isso, quando um corpo teórico é escolhido pelo 

pesquisador, este precisa ter em mente o contexto mais amplo em que esse corpo 

se insere. 

 

 

 

 

Nesse sentido além das dissertações citadas, também foram identificadas 

dissertações, artigos, teses que contribuíram em alguns aspectos com a pesquisa, 

principalmente aos que estiveram inseridos ao tema assuntos relacionados às informações 
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contábeis, porém nas dissertações ora citadas nesse capítulo houve destaque na 

comparação entre as exigências fiscais e a boa prática contábil, foi enfatizada o uso das 

informações contábeis para os usuários.  

4 COLETA DE DADOS  

 

4.1 COMPANHIAS PESQUISADAS 

 

 

Para realização da coleta de dados foi frealizada uma busca das empresas listadas 

na BM&FBOVESPA através do portal da Internet <http://www.bovespa.com.br> acesso 

dos dados atualizados em 21 de junho de 2012, a escolha do seguimento se restringiu ao 

setor de Intermediações Imobiliárias, assunto já justificado na pesquisa.  

Na consulta pelo site da BOVESPA foram constatadas apenas duas empresas da 

atividade imobiliária, sendo elas a Brasil Brokes Participações S.A e a LPS Brasil – 

Consultoria de imóveis S.A, ambas fazem parte do Novo Mercado
10

. 

Pela limitação da amostra na BM&BOVESPA a coleta dos dados se estendeu ao 

site da CVM
11

, o acesso se deu do dia 22 de junho de 2012, e foram escolhidas as 

companhias do ramo de construção civil imobiliária, conforme descrito no quadro 13: 

                                                             
10 Novo Mercado: Implantados em dezembro de 2000 pela antiga Bolsa de valores de São Paulo 

(BOVESPA), O Novo Mercado e os Níveis Diferenciados de Governança Corporativa – Nível¹ e o Nível² - 

São Segmentos especiais de listagem desenvolvidas com o objetivo de proporcionar um ambiente de 

negociação que estimulasse, ao mesmo tempo, o interesse dos investidores e a valorização das companhias. 

Disponível em: www.bovespa.com.br. Acesso em 21 de jun. 2012. 
11

 Disponível em: < http://www.cvm.gov.br>. Acesso em: 22  jun. 2012 

 

http://www.bovespa.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
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Quadro 13 

Empresas do Ramo Imobiliário listadas na CVM 

 

N° Lista de Empresas Situação Ano 

1 Construtora Tenda S.A Concedida 2007 

2 Construtora Beter S.A Concedida 1977 

3 Brasil Brokes Participações S.A Concedida 2007 

4 LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A Concedida 2006 

5 Multipan Empreendimento Imobiliários S.A Concedida 2007 

6 Viver Incorporadora e Construtora S.A Concedida 2007 

7 WTC Rio Empreendimentos e Participações S.A Concedida 1997 

8 Gafisa S.A Concedida 1997 

9 Rossi Residencial S.A Concedida 1997 

10 Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário Concedida 2007 

11 Construtora Norberto Odebrecht S.A Cancelada 2002 

12 Agre Empreendimentos Cancelada  2010 

13 Construtora Klabin Segall Imobiliária S.A Cancelada  2010 

14 Abyara Brokers Empreendimentos Imobiliários Cancelada 2010 

15 Godói Construtora Cancelada  2008 

16 Brookfield São Paulo Empreendimentos Imobiliários 

S.A 

Cancelada 2006 

17 Estacon Engenharia S.A Cancelada 2001 

 

Fonte: CVM – Comissão de Valores Mobiliários. Acesso rápido: Cias Abertas e Estrangeiras. Disponível em: 

http://www.cvm.gov.br Acesso em: 22 jun.2012. 

 

 

Das 17 empresas que representam amostra, não foram analisadas as empresas que 

tem como situação cancelada no cadastro CVM que somam um total de 7empresas, devido 

à limitação das informações publicadas durante o período de 2009, 2010 e 2011. 

A pesquisa analisará por meio das notas explicativas o que ocorreu de mudanças 

nas demonstrações contábeis, Watanabe (2009: 116) pesquisou o período de transição das 

http://www.cvm.gov.br/
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Normas Internacionais aplicadas no Brasil citado por ele que ocorreu entre 2007 e 2008, 

onde explica que as normas de Governança Corporativa determinam que empresas 

enquadradas no Novo Mercado estão obrigadas, a partir de 2008, a implantar e divulgar os 

demonstrativos financeiros em Normas Internacionais “Algumas companhias divulgaram 

na imprensa que iniciaram esta convergência em 2007, por prever esta obrigatoriedade ou 

por outras razões, como para divulgação dos demonstrativos financeiros em IFRS em 

outros mercados nos quais isto é exigido”. 

Ocorre que não só no período de transação das normas é possível verificar o 

comportamento das demonstrações contábeis, mas também antes, durante e depois das 

devidas adaptações aplicadas às empresas do setor de construção civil. Por esse motivo 

com a criação dos CPCs pode ser observado o tratamento das receitas e despesas nas 

informações divulgadas por essas empresas do ramo. 

 

4.1.1 Construtora Tenda S.A 

 

Breve histórico de apresentação da Construtora Tenda S.A 

 

A Construtora Tenda S.A tem como atividade econômica execução de obras de 

construção civil, a incorporação de imóveis, compra e venda de imóveis e a prestação de 

serviços de administração de construção civil, a intermediação da comercialização de 

quotas de consórcio e a participação em outras sociedades, no Brasil e no exterior. Tem 

sede na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.376 – 10º andar – na Cidade de São 

Paulo, estado de São Paulo. 

 

No ano de 2007, ocorreu à primeira oferta Pública de Distribuição Primaria de 

ações Ordinárias, emissão de 67.000.000 em ações a R$ 9,00 cada, no montante total de R$ 

603 milhões. 

 

Em 2009 foi incorporada pela empresa Gafisa, pela sua totalidade de ações em 

circulação de emissão da Tenda, onde passou a ser subsidiária integral de Gafisa tendo 
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seus acionistas recebidos ações de Gafisa em substituição às suas ações de Tenda na 

proporção de 0, 205 ações de Gafisa para cada ação de Tenda. 

 

Os empreendimentos de incorporação imobiliária da Companhia com terceiros são 

estruturados por meio de participação em Sociedades de Propósito Específica (“SPEs”), ou 

formação de condomínios e consórcios. As sociedades controladas compartilham, de forma 

significativa, das estruturas gerenciais e operacionais e os custos corporativos, gerenciais e 

operacionais da Companhia. As SPEs, condomínios e consórcios têm atuação exclusiva no 

setor imobiliário e estão vinculadas a empreendimentos específicos (31 de dezembro de 

2011 Notas explicativas às demonstrações financeiras) 

 

 

Análise das Notas Explicativas ano 2009 

 

As Notas Explicativas detalha a apresentação das demonstrações contábeis e 

principais práticas contábeis adotadas, as demonstrações são aprovadas pelo conselho da 

administração. 

Entretanto, para as demonstrações encerradas em 31 de dezembro de 2009 no item 

2.1 apresenta que as práticas contábeis foram elaboradas conforme as normas Brasileiras, 

requeridas no ano corrente emanada pela Lei das Sociedades por Ações Lei nº 6.404/76 

alterada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, observando os pronunciamentos, nas 

orientações e interpretações homologadas pelos órgãos regularizadores.  

Não contemplam antecipação da adoção dos pronunciamentos técnicos emitidos 

pelo Comitê de Pronunciamentos Técnicos (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), exigidos para exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2010 

(item 2.1 em 28 de janeiro de 2010). 

Sobre o tratamento dos custos e receitas para apuração e apropriação do resultado, 

detalha o item 2.2.1: 

O resultado da venda de imóveis é apurado, considerando as receitas contratuais 

acrescidas de variações monetárias e reduzido dos seguintes custos: gastos com 

aquisição e regularização de terrenos e custos diretos e indiretos relacionados à 

construção. 

O resultado da venda de imóveis é apropriado, considerando: 
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(i) Nas vendas a prazo de unidade concluída no momento em que a venda é 

efetivada, independente do prazo de recebimento do valor contratual; 

(ii) Nas vendas de unidades não concluídas, o resultado é apropriado de 

acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução nº 963/03 do Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC), a saber: 

1. As receitas de vendas e os custos de terrenos e de construção inerentes às 

respectivas incorporações são apropriados ao resultado utilizando-se o método 

do percentual de conclusão de cada empreendimento, sendo esse percentual 

mensurado em razão do custo incorrido em relação ao custo total orçado dos 

respectivos empreendimentos, incluindo o custo do terreno; 

2. As receitas de vendas apuradas, conforme o item (i), incluindo a 

atualização monetária e juros, líquida das parcelas já recebidas, é contabilizado 

como contas a receber. Valores recebidos superiores às receitas contabilizadas 

são registrados como adiantamento de clientes. Os juros pré-fixados são 

apropriados ao resultado observando o regime de competência, independente de 

seu recebimento. 

 

 

 

Como pode ser observado no ano de 2009 foi respeitada a Resolução CFC nº. 

963/03 para reconhecimento das receitas e despesas, ou seja, as normas Brasileiras, no 

entanto mantém o regime competência apenas para fins de demonstrações contábeis, já 

para tratamento fiscal há uma divergência de regime para apuração do resultado, é 

utilizado o regime caixa, vide item 2.2.14: 

 

Conforme permitido pela legislação tributária, a receita relacionada às vendas de 

unidades imobiliárias é tributada com base no regime de caixa e não com base no 

critério descrito anteriormente para reconhecimento dessa receita. O imposto de 

renda e a contribuição social são calculados, observando os critérios 

estabelecidos pela legislação tributária vigente. São registrados os efeitos do 

imposto de renda e da contribuição social considerando-se as diferenças 

temporárias de reconhecimento de receitas e despesas para fins contábeis e 

tributárias. 

 
 
 

Para dirimir as diferenças apresentadas entre o calculo da base tributada pela 

(Instrução Normativa nº 84/79 SRF – Regime caixa) e a efetiva apropriação do lucro 

imobiliário (Nota 2.2.1- regime competência) em conformidade com a Resolução 963/03, 

no item 19 das notas explicativas informa que na apuração dos impostos diferidos: Imposto 

de Renda, CSLL, PIS e COFINS, são reconhecidos diferenças temporárias e prejuízos 

fiscais de acordo com a Instrução CMV 371/02. 

No processo de convergência das práticas contábeis internacionais IFRS adotadas 

pelo Brasil no ano 2009, deu inicio a criação e vários pronunciamentos e interpretações 
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sobre tudo para o uso da atividade de construção civil, com aplicação obrigatória dos 

pronunciamentos a partir do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010 e para as 

demonstrações financeiras de 2009 a serem divulgadas em 2010 para fins de comparações. 

Com todas as mudanças contábeis, aderências às normas internacionais, aplicação 

de dois tipos de regime no mesmo exercício social e ajuste de diferenças a Construtora 

Tenda S.A através das Notas Explicativas descreve no item 27. (a) sua preocupação com os 

pronunciamentos e interpretações que deveram ser aplicados nos exercícios seguintes: 

 

A Companhia está em processo de avaliação dos potenciais efeitos relativos aos 

seguintes pronunciamentos, interpretações e orientações, os quais poderão ter 

impacto relevante nas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 

31 de dezembro de 2009 a serem apresentadas comparativamente às 

demonstrações financeiras relativas ao exercício a findar-se em 31 de dezembro 

de 2010, bem como sobre os próximos exercícios: 

 CPC 17 - Contratos de construção: tratamento contábil de receitas e 

custos associados aos contratos de construção; 

 CPC 30 - Receita: estabelece o tratamento contábil de receitas 

provenientes de certos tipos de transações e eventos; 

 CPC 32 - Tributos sobre o lucro: prescreve o tratamento contábil de todas 

as formas de tributos sobre o lucro; 

 ICPC 02 - Contrato de construção do setor imobiliário: estabelece o 

tratamento contábil das receitas e dos correspondentes custos das Entidades que 

realizam a incorporação e/ou construção de imóveis diretamente ou por meio de 

subempreiteiras. 

 

 

Para efeito de demonstrações contábeis a abrigatoriedade dos pronunciamentos 

contábeis a partir do ano de 2010 pode afetar nas informações, em dezembro de 2009 a 

comissão de Valores Imobiliários – CVM Deliberação CVM nº 612, a qual aprovou a 

Interpretação Técnica ICPC-02 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, que trata 

dos contratos de construção do setor imobiliário. 

Ainda no item 27 (b) as notas explicativas detalham: 

 

Considerando a extensão e complexidade das alterações requeridas pela referida 

interpretação técnica, não foi possível quantificar os efeitos em nossas 

demonstrações contábeis com razoável segurança.  

A Companhia está estudando a melhor oportunidade de aplicar esta interpretação 

técnica no transcorrer de 2010. 
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Conforme se pode ver, no ano seguinte quais foram às principais alterações nas 

demonstrações contábeis dessa empresa. 

 

Análise das Notas Explicativas ano 2010 

 

 

No item 2 das Notas Explicativas dispõe sobre as Políticas Contábeis aplicadas nas 

demonstrações financeiras, que segue os mesmos critérios adotados no ano 2009 sobre as 

práticas contábeis no Brasil, foi incluso alguns pronunciamentos obrigatórios, que segue: 

 

Orientação OCPC 04 – Aplicação e da Interpretação Técnica ICPC 02 às 

Entidades de Incorporação Imobiliárias Brasileiras - no que diz respeito ao 

reconhecimento de receitas e respectivos custos e despesas decorrentes de 

operações de incorporação imobiliária durante o andamento da obra (método da 

percentagem completada – POC).  

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). Os resultados dessa análise podem fazer com 

que a Companhia tenha que revisar suas práticas contábeis relacionadas ao 

reconhecimento de receitas. 

 

 

 

 

Pela utilização do ICPC 02 nas demonstrações contábeis da Construtora Tenda S.A 

pode-se dizer que foi assumido a premissa de analisar os seus contratos de construção de 

imóvel e seus eventuais aditivos ou contratos relacionados, tendo concluído que não 

manterá envolvimento gerencial continuo associado à propriedade ou controlar 

efetivamento o imóvel concluído. Dessa forma observa-se se as respostas às questões 

foram positivas. 

No item 2.3 refere-se ao julgamento, estimativas e premissas contábeis, as 

premissas relativas às fontes de incertezas em estimativas no Balanço podem resultar em 

valores diferentes quanto à liquidação e ajustes para o resultado do exercício, contudo 

podem influenciar no reconhecimento dos custos, vide item 2.3 (f): 

 

 



107 
 

 

f) Custos orçados dos empreendimentos: 

Os custos orçados totais, compostos pelos custos incorridos e custos previstos a 

incorrer para o encerramento das obras, são regularmente revisados, conforme a 

evolução das obras, e os ajustes com base nesta revisão são refletidos nos 

resultados da Companhia, os quais são base para o cálculo do percentual para o 

reconhecimento de receita. 

 

 

A Construtora Tenda no item 3 de suas notas explicativas afirma que as demonstrações 

financeiras consolidadas foram preparadas observando O CPC 37 que requer que a entidade 

desenvolva políticas contábeis baseadas nos padrões e interpretações do CPC e normas 

internacionais de relatório financeiro - IFRS, em vigor na data de encerramento de sua 

primeira demonstração financeira da controladora e consolidada e, que essas políticas 

sejam aplicadas na data de transição e durante todos os períodos apresentados nas 

primeiras demonstrações financeiras de acordo com as normas emitidas pelo CPC e IFRS, 

como aprovadas no Brasil. Veja o que relata sobre os efeitos da aplicação do CPC item 3: 

 

As demonstrações contábeis da controladora, para o exercício findo em 31 de 

dezembro de 2010, são as primeiras apresentadas considerando a aplicação 

integral das normas emitidas pelo CPC e de acordo com as Normas 

Internacionais de Relatório Financeiro – IFRS adotadas no Brasil. Conforme 

facultado pela Deliberação nº 656/2011, que altera a Deliberação CVM nº 

603/2009, a Companhia optou por reapresentar seus ITRs de 2010 e 2009 com a 

plena adoção das normas de 2010 até a data da apresentação do 1º ITR de 2011.  

A Companhia não possui efeitos no patrimônio líquido e no lucro líquido 

individual e consolidado, nos ITRs de 2010 e 2009, em função da adoção inicial 

do CPC. 

  

 

No contexto operacional a empresa utilizou os CPCs aplicáveis às entidades 

imobiliárias no Brasil, dessa forma também pode ser observado no item 2.2 (i). (d) As 

demais despesas de propaganda e publicidade são apropriadas ao resultado quando 

incorridas - representadas pela veiculação – de acordo com o regime de competência. 
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Análise das Notas Explicativas ano 2011 

 

 

Conforme o item 2.1 das notas explicativas divulgadas em 31 de dezembro de 

2011, sobre apresentação das demonstrações financeiras, trata: 

 

Em função de pedidos de alguns países, incluindo o Brasil. Entretanto, em 

função do projeto para edição de uma norma revisada para reconhecimento de 

receitas, o IFRIC está discutindo esse tópico em sua agenda, por entender que o 

conceito para reconhecimento de receita está contido na norma presentemente 

em discussão. Assim, espera-se que o assunto seja concluído somente após a 

edição da norma revisada para reconhecimento de receitas. 

 

 
 
 

Informa também na mesma nota que os dados não financeiros incluídos nessas 

demonstrações contábeis, tais como volume de vendas, dados contratuais, receitas e custos 

não reconhecidos nas unidades vendidas, projeções econômicas, seguro e meio ambiente, 

não foram auditados. 

 

No quarto trimestre de 2011 foi realizada uma revisão das operações da sua 

controladora e controladas, tais revisões tiveram como consequência novas medidas a 

serem tomadas, em resumo: Revisão detalhada de todos os orçamentos de custo das obras 

em andamento; Revisão da totalidade da carteira de clientes no sentido de confirmar o 

enquadramento dos mesmos às exigências das instituições financeiras. Em decorrência 

dessas mudanças foram feitos ajustes e provisões, conforme o item 1 das Notas 

Explicativas, é afirmado que “Tais ajustes e provisões não causaram impacto na 

posição de liquidez da Companhia e não devem impactar sua capacidade de honrar 

futuros compromissos”. 

 

Para ajuste dos orçamentos dos custos o CPC 23 foi utilizado para ajustar efeitos do 

exercício de 2010, o CPC 23 – refere-se às Práticas Contábeis, mudança nas Estimativas 

Contábeis e Correção de Erros referente ao IAS 8, para melhor representar a realidade 

operacional da empresa nas demonstrações em 31 de dezembro 2011, foram feitas 

reclassificações, conforme item 2.1.3,  segue: 
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a) Reclassificação de imposto de renda e contribuição social diferido sobre 

tributação de receita entre regime de caixa e competência, apurados de acordo 

com o regime de tributação presumido, para a rubrica de “Impostos e 

contribuições” no curto e longo prazo; 

c) Reclassificação das despesas de corretagem, de deduções da receita, para a 

rubrica “Despesas com vendas”. 

 

 

 

 

Os efeitos de tais revisões afetam o resultado, as premissas chaves foram baseadas 

no desenvolvimento histórico da companhia, no item 2.2.1 letra (f) pode-se observar a 

preocupação do tratamento sobre o calculo dos impostos: 

 

f )Impostos 

Existem incertezas em relação à interpretação de regulamentos tributários 

complexos e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. A Companhia e 

suas controladas estão sujeitas no curso normal dos nossos negócios a 

investigações, auditorias, processos judiciais e procedimentos administrativos em 

matérias tributária, trabalhista. Dependendo do objeto das investigações, 

processos judiciais ou procedimentos administrativos que seja movida contra a 

Companhia e controlada poderão ser adversamente afetados, independentemente 

do respectivo resultado final. 

 

 

O ICPC 02 é citado nas notas explicativas para reconhecimento das receitas e 

custos e apresentação nas demonstrações de resultado. Para o cálculo do imposto de renda 

e contribuição social sobre o lucro corrente, a Companhia adota o Regime Tributário de 

Transição – RTT, que permite expurgar os efeitos decorrentes das mudanças promovidas 

pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, da base de cálculo desses tributos, a hipótese e 

citada por que alguns impostos são reconhecidos como custos. 

 

Para finalizar o resumo das Notas Explicativas, o item n° 3 descreve sobre os 

pronunciamentos emitidos pelo IASB e possíveis resultados em decorrência do uso desses 

pronunciamentos: 

 

A Companhia não espera impactos significativos sobre as demonstrações 

financeiras consolidadas na adoção inicial dos novos pronunciamentos e 

interpretações, exceto pelo IFRS 11, uma vez que a Companhia consolida 

proporcionalmente investimentos de controle compartilhado, os que poderão não 
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ser mais consolidados. A Companhia está avaliando os potenciais impactos em 

suas demonstrações financeiras. 

 

 

 

 

O IFRS 11 terá vigência a partir de janeiro de 2013, delimita uma norma para 

contabilização de empreendimentos em conjuntos, equivalência patrimonial ou 

consolidação proporcional, onde as partes em um acordo devem determinar o tipo de 

empreendimento em comum em questão com base nos direitos e obrigações e 

contabilizando de acordo com tipo de empreendimento. 

 

4.1.2 Construtora Beter S.A 

 

Breve histórico de apresentação Construtora Beter S.A 

 

 

Construtora Beter S.A sediada na Av. Heitor Antonio Eiras Garcia, 3.270 – São 

Paulo – SP, atividade econômica construção civil, atuando especificamente nas áreas de 

engenharia civil, elétrica e mecânica, tanto por administração como por empreitada. 

Também pode elaborar projetos, cálculos, estudos e respectiva assistência técnica. Pode, 

ainda, atuar na execução de grande volume de obras nos mais diversos ramos da 

engenharia, como pontes e viadutos, obras rodoviárias, ferroviárias e metroviárias, 

hospitais e edifícios habitacionais, comerciais e industriais. 

 

Em decorrência de dificuldades financeiras a empresa entrou com pedido de 

recuperação judicial em 2007 perante o Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações 

Judiciais da capital do Estado de São Paulo, Processo nº. 583.00.208.195566-4. Em 

10/11/2008, foi deferida a recuperação. Em 30/06/09 foi realizada a Assembleia Geral de 

Credores que aprovou o Plano de Recuperação da companhia, o qual se foi homologada 

em 13/11/2009. (Notas Explicativas dos exercícios 2009 e 2008). 
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Análise das Notas Explicativas ano 2009 

 

O item 2 das Notas Explicativas da Construtora Beter S.A dispõe sobre a base da 

preparação das demonstrações contábeis, correspondente ao exercício 2009, apresenta as 

seguintes explicações: 

 

 

As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2009 da 

CONSTRUTORA BETER S/A (BETER) foram elaboradas de acordo com as práticas 

contábeis emanadas da legislação societária brasileira as quais abrangem os 

pronunciamentos, orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis – CPC e as normas emitidas pela Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM estando apresentadas em reais, exceto de outra forma quando 

indicada. 

Em conformidade com o disposto na Deliberação CVM n. 565, de 17 de dezembro de 

2008, que aprovou o pronunciamento contábil CPC 13 – Adoção Inicial da Lei nº. 

11.638/07 e da Lei 11.941/09, a Empresa estabeleceu a data de transição para a adoção 

das novas práticas contábeis a partir do exercício seguinte. 

 

 

Para apuração do resultado o regime de competência é utilizado no reconhecimento 

das receitas e custos provenientes dos contratos de obras que são apropriadas através da 

medição do processo físico das mesmas. 

 

Análise das Notas Explicativas exercício 2010 

 

 

De acordo com item 2 das Notas que dispõe sobre o Resumo das principais práticas 

contábeis: 

 

 

Estas são as primeiras demonstrações financeiras apresentadas de acordo com 

CPCs e IFRS pela Companhia. As principais diferenças entre as práticas 

contábeis adotadas anteriormente no Brasil. 

Na elaboração das Demonstrações Contábeis, foram utilizadas estimativas e 

julgamento para a contabilização de certos ativos e passivos e no registro de 

receitas e despesas do exercício. Portanto os resultados reais eventualmente 

podem divergir dessas estimativas. Aquelas áreas que requerem maior nível de 

julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais 

premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras. 
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Não foram divulgadas quais os CPCs aplicados para o reconhecimento das receitas 

e despesas. O item 17 da referente Nota explicativa que trata sobre o reconhecimento da 

receita, traz apenas a seguinte informação “O resultado é apurado com base no regime de 

competência de exercícios”. 

 

Análise das Notas Explicativas exercício 2011 

 

Não foi publicado no site da CVM as Notas Explicativas referentes ao exercício 

encerrado em 31 de dezembro de 2011 da Construtora Beter S.A, porém a análise será 

limitada apenas a publicação das notas do primeiro e segundo trimestre de 2011. 

Nota Explicativa em 31 de Março de 2011 foi verificada que não há detalhamento 

quando ao uso dos CPC’s para reconhecimento das receitas e despesas e formação das 

demonstrações financeiras, o item 17 descreve de forma limitada o seguinte texto “O 

resultado é apurado com base no regime de competência dos exercícios”. 

Item 2 das notas explicativas traz o resumo das principais práticas contábeis: 

 

A preparação de demonstrações requer o uso de certas estimativas contábeis 

criticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da 

Companhia no processo da aplicação das políticas contábeis utilizadas. As 

estimativas e os julgamentos são continuamente avaliados e baseiam-se na 

experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 

futuros, consideradas razoáveis para as circunstancias. 

Na elaboração das Demonstrações Contábeis, foram utilizadas estimativas e 

julgamento para a contabilização de certos ativos e passivos e no registro de 

receitas e despesas do exercício. Portanto os resultados reais eventualmente 

podem divergir dessas estimativas. 

Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 

complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são 

significativas para as demonstrações financeiras. 

 

 

A companhia mantém os mesmos dados do ano 2010 de notas explicativas referente 

às práticas contábeis adotadas, não há detalhamento quanto aos CPCs nem descrição 

referente às mudanças causadas das demonstrações de resultados, quanto ao regime para 

apuração dos impostos não há detalhamento. 
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4.1.3 Brasil Brokes Participações S.A 

 

Breve histórico de apresentação Brasil Brokes Participações S.A 

 

 

A empresa Brasil Brokes Participações S.A mediante as controladas está presente 

nos Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, 

Goiás, Minas Gerais, Amazonas, Rio grande do Norte, Pernambuco, Pará e distrito 

Federal, se estende para outros Estados através das suas controladas. Tem como atividade 

econômica os serviços de intermediação imobiliária abrangem a venda de edifícios, 

unidades residenciais, loteamentos, condomínios de casas, shopping centers, conjuntos 

comerciais, flats e hotéis. 

 

No ano 2008 a Empresa realizou contrato de Investimento com a Abyara 

Planejamento Imobiliário S.A. e a Abyara – Assessoria, Consultoria e Intermediação 

Imobiliária Ltda. (em conjunto, "Abyara"), pelo qual a Companhia adquiriu 37,15% do 

controle acionário da Abyara Brokers Intermediação Imobiliária S.A. (“Abyara Brokers”) 

por meio de subscrição e compra de ações no valor de R$ 250.000, sendo R$ 176.000 em 

novas ações emitidas pela Abyara Brokers e R$ 74.000 de propriedade da Abyara. 

 

Análise das Notas Explicativas ano 2009 

 

 

Em nota item 2 e item 2.1 que apresenta as Políticas Contábeis e conformidade 

decorre sobre as demonstrações financeiras do exercício 2009 e 2010: 

 

 

As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas e estão sendo 

apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, que 

compreendem as normas e pronunciamentos emitidos pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que 

estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas 

pelo IASB. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os 

exercícios apresentados. 
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As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas em conformidade 

com as normas internacionais de contabilidade (International Financial 

Reporting Accounting – IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 

Board – IASB e as interpretações do Comitê de Interpretações das Normas 

Internacionais de Contabilidade (International Financial Reporting 

Interpretations Committee – IFRIC) e também de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, identificados como Consolidado. 

 

 

 

Já as demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as 

normas contábeis do Brasil desta forma não estão em conformidade com IFRs, que 

determina a obrigação de avaliar os investimentos nas demonstrações separadas da 

controlada, seja pelo custo ou pelo valor justo. 

 

A apuração do Resultado em nota item 2.10 é realizada da seguinte forma: 

 

O resultado das operações (receitas, custo e despesas) é apurado em conformidade 

com o regime contábil de competência. A receita com prestação de serviços é reconhecida 

quando seu valor puder ser mensurado de forma confiável, sendo reconhecida no mesmo 

período que o serviço foi efetivamente prestado. 

A empresa esclarece em nota que todas as demonstrações contábeis apresentadas 

até 31 de dezembro de 2009 foram feitas com base nas políticas contábeis adotadas no 

Brasil (BRGAAP) a partir no exercício 2010 foram realizadas as primeiras adaptações de 

acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis os CPCs referentes à atividade do 

ramo imobiliário. No entanto, a partir do dia 1º de janeiro de 2009, data da transição para 

os CPCs a construtora Brasil Brokes teve que fazer ajuste nas demonstrações financeiras 

do ano 2009 assim como o ano 2010. 

Nesses ajustes foi aplicado o CPC 43 – Adoção inicial dos CPCs 15 a 40 há 

exceções e isenções quanto ao uso dos CPCs, a empresa optou por adotar em momento de 

transições das normas Brasileiras o CPC 38. 
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Análise das notas explicativas ano 2010 

 

 

Em notas explicativas as demonstrações financeiras realizadas no ano 2010 têm as 

mesmas observações que foram adotadas para o exercício 2009, haja vista que foram 

publicadas as notas explicativas em um único relatório para os dois exercícios 2009 e 

2010. 

 

Análise das notas explicativas ano 2011 

 

 

Para Reconhecimento da Receita a nota explicativa trata no item 2.4, traz a seguinte 

informação: 

 

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios 

econômicos serão gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de 

forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da 

contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou 

encargos sobre Vendas. A Companhia avalia as transações de receita de acordo 

com os critérios específicos para determinar se está atuando como agente ou 

principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal em todos os seus 

contratos de receita. 

 

 

Pelo registro observado a receita assim como os custos é reconhecida com base no 

regime de competência em conformidade com o pronunciamento Técnico ICPC 02, os 

pronunciamentos do IFRS foram revisados em 2010, no item 2.14 descreve “a adoção das 

ementas trouxe alteração às políticas contábeis; porém, não impactou o desempenho ou a 

situação financeira da Companhia”. 
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4.1.4 LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A 

 

Breve histórico de apresentação da LPS Brasil – Consultoria de Moveis S.A 

 

 

A LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A com atividade econômica de prestação 

de serviços de intermediação na compra e venda de imóveis, predominantemente 

lançamentos na região da Grande São Paulo, consultoria imobiliária, bem como a 

participação em outras empresas. A empresa tem suas ações negociadas na BOVESPA – 

Bolsa de Valores de São Paulo. 

 

Análise das Notas explicativas em 2009 

 

Item 2 das Notas Explicativas trata sobre apresentação das demonstrações 

financeiras e principais práticas contábeis adotadas no Brasil: 

 

 

As demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas foram 

elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 

abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, as orientações e 

as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e 

normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 

 

 

 

 

Pela norma contábil do Brasil o regime utilizado é o regime de competência, a LPS 

Brasil ajustou suas demonstrações contábeis para o exercício 2008 e 2009 com base na Lei 

inicial nº. 11.638/07 que tem como objetivo possibilitar o processo de convergência das 

práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com as normas internacionais (IFRS). As 

contas a receber de clientes já registradas pelo valor nominal dos títulos tiveram que ser 

ajustadas pelo valor presente, de acordo com o CPC 12, o lançamento contábil realizado 

foi crédito contas a receber de clientes a contrapartida na conta de resultado Recita Bruta 

de Serviços.  
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Sobre a aplicação dos novos CPCs aprovados por deliberação CVM que terá 

obrigatoriedade em 2010, a empresa LPS Brasil em nota explicativa item 3, esclarece: “A 

Administração da Companhia está analisando os impactos das alterações 

introduzidas por estes novos pronunciamentos e fará a revisão dos números 

apresentados de 2009, para fins de comparação, quando da apresentação de suas 

demonstrações financeiras de 2010”. 

 

Análise das Notas explicativas em 2010 

 

As demonstrações financeiras da empresa estão apresentadas em nota 2: 

 

* Demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acordo com as Normas 

Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRSs”) emitidas pelo “International 

Accounting Standards Board – IASB” e as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

identificadas como Consolidado – IFRS e BR GAAP. 

 

* Demonstrações financeiras individuais da controladora preparadas de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, identificadas como Controladora – 

BR GAAP. 

 

 

As demonstrações financeiras consolidadas são as primeiras elaboradas de acordo 

com IFRSs as demonstrações individuais estão de acordo com a legislação Brasileira 

vigente introduzida pelos pronunciamentos técnicos CPCs nº 15 a 40, não estando em 

conformidade com as IFRS que exigem efeitos legais apenas para esses investimentos nas 

demonstrações separadas da controladora que deve ser pelo valor justo ou pelo custo. As 

demonstrações individuais da controlada e coligada apresentam o método de equivalência 

patrimonial. 

(Na letra p) item 2.2 em nota dispõe sobre a apuração do resultado, conforme 

segue: 

 

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, 

deduzida de descontos comerciais. 

A receita é reconhecida quando da efetiva prestação de serviços e o custo do 

serviço prestado é reconhecido no mesmo período que a receita é contabilizada.  

As despesas são registradas quando incorridas. 
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Conforme nota a receita é reconhecida pelo regime de competência em 

conformidade com as normas contábeis Brasileiras, não há identificação dos efeitos sobre 

as mudanças ao tratamento das receitas e despesas para o ano 2010 em notas explicativas. 

 

 

Análise das Notas explicativas em 2011 

 

As demonstrações financeiras tiveram a mesma base das demonstrações já 

realizadas no ano 2010, não houve alterações nas notas explicativas quanto aos critérios de 

reconhecimento das receitas e despesas para o exercício 2011. As notas foram aprovadas 

pelo conselho de Administração da companhia e autorizadas para divulgação em 19 de 

março de 2012. 

 

4.1.5 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A 

 

Breve histórico de apresentação da Empresa Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A 

 

 

A empresa Multiplan Empreendimentos Imobiliários sociedade anônima 

domiciliada no Brasil, foi constituída em 30 de dezembro de 2005, têm como atividade 

econômica o planejamento, implantação, desenvolvimento e comercialização de 

empreendimentos imobiliários de qualquer natureza, seja residencial ou comercial, 

inclusive e especialmente centros comerciais e polos urbanos desenvolvidos a partir deles, 

a compra e venda de imóveis e a aquisição e alienação de direitos imobiliários, e sua 

exploração, por qualquer forma, inclusive mediante locação, a prestação de serviços de 

gestão e administração de centros comerciais, próprios ou de terceiros, a consultoria e 

assistência técnica concorrente a assuntos imobiliários, a construção civil, execução de 

obras e prestação de serviços de engenharia e correlatos no ramo imobiliário, a 

incorporação, promoção, administração, planejamento e intermediação de 

empreendimentos imobiliários, a importação e exportação de bens e serviços relacionados 
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às suas atividades; e a aquisição de participação societária e o controle de outras 

sociedades, bem como a participação em associações com outras sociedades, sendo 

autorizada a celebrar acordo de acionistas, com vistas a atender ou complementar seu 

objeto social, conforme nota explicativa do ano 2009 e 2010 item 1, informações sobre a 

companhia. 

 

A Multiplan Empreendimentos tem sede na Avenida das Américas, 4200 –Bloco 2 

- 5° andar - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. 

 

Análise das notas explicativas em 2009 e 2010 

 

A Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A publicou as Notas Explicativas em 

conjunto ano 2009 e 2010, o item 2 trata das políticas contábeis adotadas pela empresa nos 

dois anos, item 2.4 descreve sobre o reconhecimento das receitas, dentro as receitas 

descritas a pesquisa limitou apenas a venda de imóveis que traz as seguintes informações 

importantes para análise: 

 

 

Nas vendas a prazo de unidade concluída, o resultado é apropriado no momento 

em que a venda é efetivada, independentemente do prazo de recebimento do 

valor contratual. (...) A Companhia adota como prática contábil o 

reconhecimento das receitas e correspondentes custos das operações de 

incorporação imobiliária com base no OCPC 01, ou seja, com base no percentual 

de evolução das obras. Segundo o disposto no OCPC 04, um contrato de 

construção de um imóvel pode se enquadrar no CPC 17 (contratos de 

construção) ou no CPC 30 (receitas). Caso o contrato se enquadre no CPC 17, o 

reconhecimento do resultado ocorrerá de acordo com o andamento da obra. 

Assumindo a hipótese de enquadramento ao CPC 30, a discussão se desloca para 

a questão da transferência de controle, riscos e benefícios significativos de forma 

contínua ou em um único evento (“entrega da chave”). Caso a transferência seja 

feita de forma contínua, o resultado deverá ser reconhecido de acordo com a 

evolução da obra. Caso contrário, o reconhecimento do resultado ocorrerá 

somente na entrega das chaves. 

 

 

 

Para ser possível reconhecer qual o CPC para aplicar, a empresa realizou um 

rigoroso controle dos contratos, no qual pode confirmar que a transferência do controle e 
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dos riscos ocorre de acordo com o andamento da obra, e o resultado é reconhecido de 

acordo com o percentual de evolução da obra. 

 

O reconhecimento do custo está explicado em nota 2.4: 

 

• Os custos incorridos são acumulados na rubrica de estoques (imóveis em 

construção) e apropriados integralmente ao resultado quando as unidades são 

vendidas. Após a venda, os custos a incorrer para a conclusão da unidade em 

construção serão apropriados ao resultado na medida em que ocorrem.  

 

• É apurado o percentual do custo incorrido das unidades vendidas, incluindo o 

terreno, em relação ao seu custo total orçado e previsto até a conclusão da obra. 

Este percentual encontrado é aplicado sobre o preço de venda das unidades 

vendidas, ajustado pelas despesas comerciais e demais condições dos contratos. 

O resultado encontrado é registrado como receita em contrapartida de contas a 

receber ou de eventuais adiantamentos que tenham sido recebidos.  

 

 

Mesmo diante da medição dos custos de acordo com a nota publicada é 

necessária a revisão dos contratos, pois eventuais modificações tais como mudanças em 

cláusulas contratuais, multas de quitações, revisões de contratos, alterações de projetos 

ou até mesmo variações na lucratividade estimada, tudo isso poderá modificar o 

reconhecimento das receitas e custos, esses ajustes previstos também em contratos serão 

reconhecido pela sua apropriação no resultado. 

As despesas são reconhecidas no resultado do exercício pelo regime de 

competência, coforme nota explicativa item 2.5. 

No item 3 das notas explicativas a empresa expõe sobre o processo de adoção 

inicial dos CPCs, de acordo: 

 

Em todos os períodos anteriores, incluindo o ano fiscal findo em 31 de dezembro 

de 2009, a Companhia preparou suas demonstrações financeiras de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP). As presentes 

demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010 

são as primeiras preparadas de acordo com o Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (“CPC”).  

Dessa forma, a Companhia preparou suas demonstrações financeiras cumprindo 

as normas previstas nos CPCs para os períodos iniciados e, ou após, 1º de janeiro 

de 2010, como descrito em suas políticas contábeis. Para as presentes 

demonstrações financeiras, o saldo de abertura considerado foi o de 1º de janeiro 

de 2009, data da transição para os CPCs. 
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De acordo com os procedimentos foi possível observar que a empresa Multiplan 

Empreendimentos além de detalhar com muita transparência as informações financeiras 

e contábeis, efetuou a reconciliação do Balanço e da DRE de acordo com os novos 

pronunciamentos contábeis, e detalhou todos os CPCs aplicados, com a finalidade de 

melhor representar suas demonstrações financeiras, efetuou  ajustes nos saldos de 2008 

e no resultado de  2009, mesmo diante de todas as modificações feitas, não afetou a 

qualidade das suas informações. 

 Em nota no item 3 letra (g) é comentado sobre a adoção inicial dos CPCs no 

exercício 2010 para as demonstrações financeiras: 

 

 

CPC 37 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, aprovado 

pela Deliberação CVM nº 609 em 22 de dezembro de 2009: Foi requerido um 

maior volume de informações divulgadas no balanço de abertura na data de 

transição para o IFRS, de forma que as conciliações incluem detalhes suficientes 

para o pleno entendimento dos ajustes efetuados em decorrência da mudança de 

política contábil (adoção do IFRS) e a forma como eles afetaram a posição 

patrimonial (balanço patrimonial), o desempenho econômico (demonstração do 

resultado) e o desempenho financeiro (demonstração dos fluxos de caixa), em 

relação às práticas que vinham sendo adotadas. 

 

 

Ainda no mesmo item 3 da nota foi divulgado qual interferência dos CPCs nas 

informações divulgadas pela empresa através das suas demonstrações financeiras, 

conforme relata a seguir: “A Administração da Companhia avaliou os impactos 

destes novos procedimentos e interpretações e em seu melhor julgamento nesta 

data não prevê que sua adoção provoque um impacto material nas informações 

anuais da Companhia no exercício de aplicação inicial”. 

Em maio de 2010 o IASB emitiu melhorias para as Normas e ementas do IFRS, 

as ementas serão postas em prática a partir de 2011, poderiam impactar as 

demonstrações contábeis, a respeito disso no item 3 dispõe a seguinte nota: 

 

A Companhia não espera que as mudanças tenham impacto em suas 

demonstrações financeiras consolidadas.  

Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que 

possam, na opinião da administração, ter impacto significativo no resultado ou 

no patrimônio divulgado pela Companhia. 
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As ementas a que refere-se à nota 3 citada poderiam influenciar nas informações 

contábeis da empresa Multiplan Empreendimento são: IRFS 3 – Combinação de 

Negócios, IFRS 7 – Divulgação de Instrumentos Financeiros e IAS 1 – Apresentação 

das Demonstrações Financeiras. 

A apuração do Imposto de Renda e Contribuição social o item 9 na letra (b) 

explica:  

 

 De acordo com o critério fiscal, o resultado na venda de unidades imobiliárias é 

apurado com base na realização financeira da receita (base de caixa) e os valores 

de custo são apurados mediante aplicação de percentual sobre as receitas até 

então contabilizadas, sendo este percentual correspondente ao do custo total 

orçado em relação às receitas totais estimadas.  

 

Em conformidade com o regime caixa para apuração dos impostos a empresa se 

atém as Instruções Normativas emanadas pela Receita Federal do Brasil, essas 

informações são apenas para fins fiscais. 

 

Análise das notas explicativas em 2011 

 

 

No exercício de 2011 foi adotado os mesmos critérios para reconhecimento de 

receitas e despesas utilizados no exercício de 2010, a análise é feita nas notas explicativas 

divulgadas em 31 de dezembro de 2011, exceto o uso de alguns procedimentos técnicos e 

interpretações emitidos pelo CPC com obrigatoriedade para o período inicial em 1 de 

janeiro de 2011.  

No item 2.24 onde foi publicado os novos pronunciamentos contábeis utilizados na 

empresa, dentre eles o CPC 26: 

 

CPC 26(R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis (“CPC 26”), 

aprovado pela Deliberação CVM nº 676, de 13 de dezembro de 2011. A revisão 

desta norma esclarece que as empresas devem apresentar análise de cada item de 

outros resultados abrangentes nas demonstrações das mutações do patrimônio 

líquido ou nas notas explicativas. A revisão desta norma não impactou as 

demonstrações financeiras da Companhia. 
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Além do CPC citado, é importante descrever ainda sobre as demonstrações que o 

International Accounting Standards Board - IASB emitiu outras normas referentes às 

demonstrações contábeis que ainda não tinha entrado em vigor nos exercícios anteriores, 

porém são importantes para as conformidades das informações das empresas Brasileiras a 

serem aplicadas nas atividades do ramo imobiliario, na nota explicativa item 2.24 letra (b) 

trata dos pronunciamentos técnicos emitidos pelo IASB, a análise limita-se apenas ao 

reconhecimento das receitas e despesas e tratamento das demonstrações contábeis, vendo 

assim importante descrever o que trata o item em nota: 

 

IFRS 10 - Demonstrações Financeiras Consolidadas - O IFRS 10 inclui nova 

definição de controle na determinação de quais entidades serão incluídas nas 

demonstrações consolidadas de um grupo. O IFRS 10 substitui em parte o IAS 

27 (CPC 36). 

Enquanto aguarda a aprovação das normas internacionais pelo CPC, a 

Companhia está procedendo sua análise sobre os impactos desses novos 

pronunciamentos em suas demonstrações financeiras.  

 

 

 

 

A empresa Multiplan afirma também em nota que não existem outras normas e 

interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na opinião da Administração, ter 

impacto significativo no resultado ou no patrimônio divulgado pela Companhia. 

 

4.1.6 Viver Incorporadora e Construtora S.A 

 

Breve histórico de apresentação da Empresa Viver Incorporadora e Construtora S.A 

 

 

A Viver incorporadora S.A tem sede e na cidade São Paulo, Estado de São Paulo, 

com ações negociadas na BM&BOVESPA S.A, tem como atividade econômica 

incorporação imobiliária, construção de imóveis, a compra e venda de imóveis prontos ou 

a construir, alocação e administração de bens imóveis e o desenvolvimento de loteamentos. 

A atividade preponderante é o desenvolvimento de empreendimentos objeto de 

incorporação imobiliária, especialmente residencial e comercial, mediante participação nos 
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empreendimentos, por meio de sociedades constituídas com propósito específico, parcerias 

ou ainda por meio de consórcios. 

 

 

Análise das notas explicativas do ano 2009 

 

 

A empresa publicou em nota explicativa item 2 sobre a base de elaboração e 

apresentação das demonstrações contábeis aprovadas pela Administração em março de 

2010, conforme segue: 

 

 

As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração em reunião 

realizada em 24 de março de 2010.  

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requeridas para os 

exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, as quais levam em 

consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 

6.404/76 alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, nos Pronunciamentos, 

nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC), homologados pelos órgãos reguladores.  

Portanto, não contemplam a antecipação da adoção dos pronunciamentos 

técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Técnicos (CPC), aprovados 

pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), exigidos para exercícios 

iniciados a partir de 1º de janeiro de 2010. 

 

 

 

 

 

Para que acontecessem as devidas modificações no processo de convergência das 

normas internacionais com as normas Brasileiras, a Administração adotou premissas para o 

reconhecimento dos acertos e estimativas. Na apuração do resultado a empresa utilizou o 

OCPC 01, conforme constam em notas explicativas 3.2 sobre o reconhecimento de 

resultado, conforme descrito: 

 

 

As receitas e os custos relativos às unidades imobiliárias vendidas são 

apropriados ao resultado ao longo do período de construção dos 

empreendimentos, à medida da sua evolução financeira, independente da data de 

assinatura dos contratos de venda ou das datas de recebimento das parcelas 

relativas às unidades vendidas, conforme preconizado no OCPC-01.  
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Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apropriado no 

momento em que a venda é efetivada, independente do prazo de recebimento do 

valor contratual. 

Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os seguintes 

procedimentos: 

 O custo incorrido (incluindo o custo do terreno, incorporação, construção 

e encargos financeiros durante a construção) correspondente às unidades 

vendidas é apropriado integralmente ao resultado; 

 É apurado o percentual do custo incorrido das unidades vendidas 

(incluindo o terreno), em relação ao seu custo total orçado, sendo este percentual 

aplicado sobre a receita das unidades vendidas, ajustado segundo as condições 

dos contratos de venda, e sobre as comissões de vendas, sendo assim 

determinado o montante das receitas e das despesas comerciais a serem 

reconhecidas. 

 

 

 

Assim como para apuração das receitas, os custos e despesas são apropriados pelo 

regime de competência do exercício, as despesas com vendas a apropriar são: publicidade e 

promoções, propagandas e despesas com vendas, depreciações referente aos estandes de 

vendas e apartamento-modelo decorado são classificados como despesas comerciais.  

Para calculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o lucro é apurado 

com base na legislação fiscal vigente, a legislação permite que as receitas relacionadas à 

venda de imóveis sejam tributadas com base no regime caixa. Havendo a possibilidade de 

adoção da prática contábil pelo regime de competência e a prática fiscal pelo regime caixa, 

a empresa terá que calcular um ativo e um passivo de impostos e contribuições sociais 

diferidos para dirimir as diferenças. 

A empresa Viver Incorporado emitiu a nota explicativa item nº 3.19 que trata sobre 

os pronunciamentos, interpretações e orientações com obrigatoriedade para 2010, 

descreveu sobre alguns pronunciamentos importantes para o ramo de atividade imobiliária, 

os pronunciamentos foram selecionados para analise da pesquisa apenas os que fazem 

menção a amostra e que podem alterar as demonstrações contábeis, tais como: CPC 17 – 

Contrato de construção, CPC 30 – Receita, ICPC 02 – Contrato de Construção do setor 

Imobiliário. Sobre o ICPC 02 em nota segue a análise: 

 

Esse pronunciamento trará impacto relevante para as entidades que possuem 

como atividade a incorporação de imóveis residenciais e comerciais 

Considerando a extensão e complexidade das alterações requeridas pela referida 

interpretação técnica, a Companhia está avaliando os seus reflexos nas suas 

demonstrações contábeis, ao tempo em que acompanha as discussões e debates 

no mercado, em especial nos órgãos e associações da classe contábil e junto aos 
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reguladores, que possivelmente se manifestarão sobre aspectos para aplicação da 

referida instrução técnica. 

 

 

Para complementar a nota acima, a empresa evidenciou que está estudando melhor 

oportunidade para aplicar a interpretação técnica no decorrer do exercício 2010, e que não 

há como mensurar com segurança os efeitos que essas interpretações podem causar nas 

demonstrações contábeis. 

 

Análise das notas explicativas ano 2011 e 2010 

 

 

Item 2 das notas explicativas discorre sobre as principais políticas contábeis 

adotadas para o ano de 2011 e 2010, conforme: 

 

As demonstrações financeiras da Companhia, para os exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2011 e 2010, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil que compreendem as normas da CVM, os pronunciamentos, 

interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e 

estão em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro 

(International Financial Reporting Standards – IFRS), aplicáveis a entidades de 

incorporação imobiliária no Brasil, como aprovadas pelo CPC, pela CVM e pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), incluindo as Orientações OCPC 

01(R1) e OCPC 04 - Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às entidades 

de incorporação imobiliária brasileira - no que diz respeito ao reconhecimento de 

receitas e respectivos custos e despesas decorrentes de operações de 

incorporação imobiliária durante o andamento da obra (método da percentagem 

completada – POC). 

 

 

A empresa não utilizou outros CPCs para reconhecimento de Receitas e Despesas, 

descreveu na mesma nota número 2 que determinados assuntos relacionados ao significado 

e aplicação do conceito de riscos, controles e benefícios de unidades imobiliárias, por 

estarem sendo analisados pelo Internacional Financial Reporting Interpretation Committee 

– IFRIC conforme solicitado por alguns países inclusive Brasil, justificou que não utilizou 

outros pronunciamentos devido à necessidade de revisão para reconhecimento de receitas, 

conforme segue abaixo a discussão em nota: 
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Ao longo de 2011 o IFRIC decidiu não continuar com esse tópico na agenda, por 

entender que o conceito para reconhecimento de receita deverá estar contido na 

norma presentemente em discussão. Assim, espera-se que o assunto seja 

concluído somente após a edição de norma revisada para reconhecimento de 

receitas. 

 

 

 

De acordo com as informações a empresa adotou os mesmos critérios estabelecidos 

em notas explicativas do exercício 2009 para apuração do resultado, não houve 

modificação quanto à adoção de outros CPCs. 

 

4.1.7 WTC Rio Empreendimentos e Participações S.A 

 

Breve histórico de apresentação da Empresa WTC Rio Empreendimentos e Participações 

S.A 

 

 

A empresa WTC Rio Empreendimentos e Participações S.A constituída em 1997 

com sede na Rua Luigi Galvani , nº 42, 13º andar, conjunto 135 na cidade de São Paulo – 

Estado São Paulo, sua atividade econômica é aquisição do imóvel, o planejamento, a 

edificação, o desenvolvimento, implantação, administração e exploração por si ou por 

terceiros do empreendimento denominado WORLD TRADE CENTER DO RIO DE 

JANEIRO.  

 

Análise das notas explicativas ano 2009 

 

 

Elaboração e apresentação das demonstrações contábeis de acordo com a nota 2: 

 

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições 

contidas na Lei das Sociedades por Ações, Pronunciamentos, Orientações e 
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Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e normas 

emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

 

 Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas 

para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações 

contábeis incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do 

ativo imobilizado, determinações de provisões para imposto de renda e outras 

similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às 

estimativas. 

 

 

Nas notas explicativas de 2009 não há outras informações pertinentes ao 

reconhecimento das receitas, despesas e custos, conforme descrição da nota a empresa 

apura as suas demonstrações de resultado conforme as práticas contábeis do Brasil 

utilizando o regime de competência, assim também para a apuração fiscal o regime caixa, 

no entanto não foi emitido em nota sobre aplicação dos CPCs e quanto ao reflexo das 

interpretações técnicas e orientações dos pronunciamentos. 

 

 

Análise das notas explicativas ano 2011 e 2010 

 

 

Sobre as notas explicativas publicadas do ano 2011 e 2010 não foi realizada 

nenhuma alteração das notas explicativas já publicadas no ano 2009, portanto não há relato 

detalhado quanto à apuração do resultado, reconhecimento das receitas e despesas, assim 

como adoção aos pronunciamentos técnicos tão inerentes a atividade econômica da 

empresa. 
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4.1.8 Gafisa S.A 

 

Breve histórico da empresa Gafisa S.A 

 

 

De acordo com a nota explicativa 1 sobre o contexto operacional tem-se a seguinte 

informação: Constituída em 1997 a Gafisa S.A tem como atividade econômica a promoção 

e administração de empreendimentos imobiliários de qualquer natureza, próprios ou de 

terceiros; compra, venda e negociação com imóveis de forma geral, incluindo a concessão 

de financiamentos para os seus clientes; construção civil e prestação de serviços de 

engenharia civil; desenvolvimento e implementação de estratégias de marketing relativas a 

empreendimentos imobiliários próprios e de terceiros; e participação em outras sociedades, 

no Brasil ou no exterior, com os mesmos objetivos sociais da Companhia. 

 

Empreendimentos de incorporação imobiliária da Companhia com terceiros, são 

estruturados por meio de participação em Sociedades de Propósito Específica (“SPEs”), ou 

formação de condomínios e consórcios. As sociedades controladas compartilham, de forma 

significativa, as estruturas e os custos corporativos, gerenciais e operacionais da 

Companhia. 

 

Em 1º de setembro de 2008, Gafisa S.A. e Construtora Tenda S.A. ("Tenda"), 

celebraram a integração societária das atividades de Tenda e de Fit Residencial 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Fit Residencial”), por intermédio de Protocolo e 

Justificação de Incorporação assinado entre as partes, conforme contexto operacional 

número 1 das notas explicativas individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2009. 

 

 Por esse motivo talvez as demonstrações contábeis tenha a mesma natureza da 

Construtora Tenda S.A. 
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Análise das notas explicativas ano 2009 

 

 

As demonstrações contábeis de 2009 foram aprovadas pelo conselho 

Administrativo em 28 de janeiro de 2010, em nota explicativa nº 2 dispões sobre a 

apresentação: 

 

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requeridas para os 

exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, as quais levam em 

consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 

6.404/76 alteradas pelas Leis nº
s
 11.638/07 e 11.941/09, nos Pronunciamentos, 

nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC), homologados pelos órgãos reguladores. Portanto, não 

contemplam antecipação da adoção dos pronunciamentos técnicos emitidos 

pelo Comitê de Pronunciamentos Técnicos – CPC, aprovados pelo Conselho 

Federal de Contabilidade – CFC, exigidos para exercícios iniciados a partir 

de 1º de janeiro de 2010. 

 

 

 

As demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis do Brasil estão 

sujeitas ao julgamento das estimativas registradas na contabilidade, sendo assim a 

Administração teve a preocupação de fazer os ajustes com as suas respectivas premissas. 

 

Sobre o reconhecimento de resultado da venda de imóvel, conforme nota nº 2  letra 

(i): 

 

A receita, e os custos relativos às unidades vendidas e não concluídas de 

incorporação imobiliária, são apropriados ao resultado ao longo do período de 

construção dos empreendimentos, e os seguintes procedimentos são adotados: 

  

(a) Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apropriado no 

momento em que a venda é efetivada com a transferência significativa dos riscos 

e direitos, independentemente do prazo de recebimento do valor contratual (...) 

(b) Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os seguintes 

procedimentos: 

 O custo incorrido (incluindo o custo do terreno e demais gastos 

relacionados diretamente com a formação do estoque) correspondente às 

unidades vendidas é apropriado integralmente ao resultado. 

 É apurado o percentual do custo incorrido das unidades vendidas 

(incluindo o terreno), em relação ao seu custo total orçado, sendo esse percentual 
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aplicado sobre a receita das unidades vendidas, ajustado segundo as condições 

dos contratos de venda, sendo assim determinado o montante das receitas a 

serem reconhecidas de forma diretamente proporcional ao custo. 

 Os montantes das receitas de vendas reconhecidos que sejam superiores 

aos valores efetivamente recebidos de clientes, são registrados em ativo 

circulante ou realizável em longo prazo.  

 

 

 

 

As receitas frentes aos serviços de construção e reconhecida de acordo com a 

medição dos serviços, as despesas com vendas são apropriadas ao resultado pelo regime de 

competência em conformidade com o reconhecimento das receitas. 

 A apuração fiscal da Companhia é efetuada com base no reconhecimento de 

resultados na proporção do recebimento de vendas contratadas, conforme disposições da 

Secretaria da Receita Federal através da Instrução nº. 84/79, a qual difere da apuração da 

receita contábil com base dos custos incorridos versus custo orçado, conforme nota 16.  

Nota 23 letra (b) trata sobre os novos pronunciamentos, interpretação e orientações 

a ser emitidos e não dotados: 

 

A Companhia está em processo de avaliação dos potenciais efeitos relativos aos 

seguintes pronunciamentos, interpretações e orientações, os quais poderão ter 

impacto relevante nas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 

31 de dezembro de 2009 a serem apresentadas comparativamente às 

demonstrações financeiras relativas ao exercício a findar-se em 31 de dezembro 

de 2010, bem como sobre os próximos exercícios. 

 

 

 

Os pronunciamentos que fazem menção a nota citada, será resumido com base na 

análise em questão que é reconhecimento das receitas, despesas e demonstração das 

informações contábeis: CPC 17 – contrato de Construção, CPC 26 – Apresentação das 

informações contábeis, CPC 30 – Receita, ICPC 02 – Contrato de Construção do setor 

imobiliário. Sobre o ICPC 02 a nota explicativa de número 23 lembra (b) divulga: 

 

Esse pronunciamento trará impacto relevante para as entidades que possuem 

como atividade a incorporação de imóveis residenciais e comerciais 

Considerando a extensão da complexidade das alterações requeridas pela referida 

interpretação técnica, a Companhia está avaliando os seus reflexos nas suas 

demonstrações contábeis, ao tempo em que acompanha as discussões e debates 



132 
 

 

no mercado, em especial nos órgãos e associações da classe contábil e junto aos 

reguladores, que possivelmente se manifestarão sobre aspectos para aplicação da 

referida instrução técnica. 

Com o advento da Deliberação CVM 603, a Companhia está estudando a melhor 

oportunidade de aplicar esta interpretação técnica no transcorrer de 2010, e nesse 

momento, até que haja um maior esclarecimento sobre a aplicação prática da 

referida instrução técnica, a Companhia entende que não é possível avaliar e 

quantificar com razoável segurança os eventuais efeitos nas demonstrações 

contábeis. 

 

 

 

Na apuração de resultado do ano 2009 não foi detalhado em nota explicativa a 

adaptação dos pronunciamentos técnicos, interpretações e orientações dos CPCs citados 

pela nota 23, que compreendem sua obrigatoriedade a partir do dia 1 de janeiro de 2010. 

No entanto, na letra (b) os Administradores já prever as alterações referentes aos reflexos 

que podem trazer para as demonstrações, não sendo ainda possível identificar os feitos. 

 

Análise das notas explicativas ano 2010 

 

 

A administração aprovou as demonstrações contábeis em 24 de março de 2011, 

conforme nota explicativa n.2 dispõe sobre Políticas Contábeis: 

 

As Demonstrações Financeiras da controladora para os exercícios findos em 31 

de dezembro de 2010 e 2009 e 1º de janeiro de 2009 foram preparadas de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as normas da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos, interpretações e 

orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),(...) incluindo a 

Orientação OCPC 04 - Orientação OCPC 04 - Aplicação da Interpretação 

Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação Imobiliária Brasileiras - no que 

diz respeito ao reconhecimento de receitas e respectivos custos e despesas 

decorrentes de operações de incorporação imobiliária durante o andamento da 

obra (método da percentagem completada – POC). 

 

 

 

Sobre as transferências continuas de riscos das unidades imobiliárias vendidas, 

benefícios e controle sobre Venda, a mesma nota descreve que o tratamento será analisado 

pelo IFRIC International Financial Reporting Interpretation Committee, e remete uma 

informação sobre análise: “Os resultados dessa análise podem fazer com que a 
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Companhia tenha que revisar suas práticas contábeis relacionadas ao 

reconhecimento de receitas”. 

 

Nota 2 políticas Contábeis letra (e) Custos orçados dos empreendimentos, descreve: 

 

 

 

 
Os custos orçados totais, compostos pelos custos incorridos e custos previstos a 

incorrer para o encerramento das obras, são regularmente revisados, conforme a 

evolução das obras, e os ajustes com base nesta revisão são refletidos nos 

resultados da Companhia, os quais são base para o cálculo do percentual para o 

reconhecimento de receita. 

 

 

 
 

As receitas de prestação de serviços são apropriadas de acordo com 

acompanhamento das obras pela medição dos serviços, e consistem em recebimento de 

parcelas de clientes conforme contrato realizado, o pronunciamento Técnico para tais 

interpretações tanto das receitas quanto dos custos adotado foi o ICPC 02 parágrafos 20 e 

21. 

Sobre adoção inicial das normas internacionais de relatório financeiro, a nota 3, 

descreve as medidas elaboradas pela empresa:  

 

 

A Companhia adotou todos os pronunciamentos, orientações e interpretações do 

CPC, emitidos até 31 de dezembro de 2010. Consequentemente, as 

demonstrações financeiras consolidadas estão de acordo com as IFRS, como 

aprovadas no Brasil pelo CPC, CVM e CFC. As principais diferenças entre as 

práticas contábeis atuais e anteriores adotadas na data de transição, incluindo as 

reconciliações do Patrimônio Líquido e do Resultado, estão descritas nesta nota 

explicativa, no item 3.2.  

As demonstrações contábeis da controladora, para o exercício findo em 31 de 

dezembro de 2010, são as primeiras apresentadas considerando a aplicação 

integral das normas emitidas pelo CPC e de acordo com as Normas 

Internacionais de Relatório Financeiro – IFRS adotadas no Brasil. Conforme 

facultado pela Deliberação nº 656/2011, que altera a Deliberação CVM nº 

603/2009, a Companhia optou por reapresentar seus ITRs de 2010 e 2009 com a 

plena adoção das normas de 2010 até a data da apresentação do 1º ITR de 2011. 
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A administração estabelece ainda que não existem normas que não foram adotas 

que possa causar efeitos negativos ou maiores reflexos nas suas demonstrações contábeis e 

relatório financeiro divulgado pela companhia até a presente data, e não espera impactos 

significativos sobre as demonstrações financeiras consolidadas após adaptação de outras 

interpretações. 

O imposto de renda e a contribuição social diferido têm a seguinte origem, 

conforme nota nº 16 letra (ii): A apuração fiscal da Companhia é efetuada com base no 

reconhecimento de resultados na proporção do recebimento de vendas contratadas, 

conforme disposições da Secretaria da Receita Federal através da Instrução nº 84/79, a qual 

difere da apuração da receita contábil com base dos custos incorridos versus custo orçado. 

A tributação ocorrerá no prazo médio de quatro anos, considerando-se o prazo de 

recebimento das vendas realizadas e a conclusão das obras correspondentes. 

 

 

Análise das notas explicativas ano 2011 

 

 

Para apresentação das demonstrações financeiras e resumo das principais práticas 

contábeis não há nenhuma mudança com relação às práticas já adotadas no ano 2010 

conforme descrição em nota pela empresa, entretanto em função do projeto para uma nova 

revisada no reconhecimento da receita a empresa Gafisa publica em nota n.2.1 que o 

assunto está sendo discutida pelo IFRIC essa revisão já foi solicitada por alguns países 

inclusive pelo Brasil, sendo assim, a Gafisa espera um melhor entendimento sobre o 

assunto, para só então adotar em suas demonstrações. 

Com finalidade de melhor apresentar as demonstrações financeiras a empresa fez 

alguns ajustes nas demonstrações comparativas em 31 de dezembro de 2010 para 31 de 

dezembro de 2011, de acordo com o item 2.1.3: 

 

a) Reclassificação de imposto de renda e contribuição social diferidos sobre 

tributação de receita entre regime de caixa e competência, apurados de acordo 

com o regime de tributação presumido, para a rubrica de “Impostos e 

contribuições” no curto e longo prazo; 
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c) Reclassificação das despesas de corretagem, de deduções da receita, para a 

rubrica “Despesas com vendas”. 

 

 

 

Sobre o assunto a empresa informa que os ajustes não afetaram o patrimônio 

líquido e o lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e 2010. No item nº 

2 da mesma nota a empresa trata sobre julgamento, estimativa e premissas contábeis, na 

letra (e) e (f) há a seguinte nota: 

 

e) Custos orçados dos empreendimentos 

 

Os custos orçados, compostos, principalmente, pelos custos incorridos e custos 

previstos a incorrer para o encerramento das obras, foram revisados na 

preparação dessas demonstrações financeiras, e pode ocasionar alterações nas 

estimativas iniciais. Os efeitos de tais revisões nas estimativas afetam o 

resultado, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 23 - Políticas 

Contábeis, Mudança de Estimativas e Retificações de Erros. 

 

f) Impostos 

 

Existem incertezas em relação à interpretação de regulamentos tributários 

complexos e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. A Companhia e 

suas controladas estão sujeitas no curso normal dos nossos negócios a 

investigações, auditorias, processos judiciais e procedimentos administrativos em 

matérias tributária e trabalhista. Dependendo do objeto das investigações, 

processos judiciais ou procedimentos administrativos que seja movidas contra a 

Companhia e controladas poderão ser adversamente afetados, 

independentemente do respectivo resultado final. 

 

 

 

 

O esclarecimento da nota citada é importante para análise, pois o julgamento das 

questões inerentes aos lançamentos contábeis e fiscais conforme alguns pronunciamentos e 

legislação vigente são atribuídos aos administradores e nem sempre remete ao que de fato 

melhor representa as políticas Contábeis adotadas pela empresa. 

 

Nota 2.2.16 letra (i) Imposto de renda e contribuição social corrente: 

 

 

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber/compensar esperado sobre o 

lucro ou prejuízo tributável do exercício. Para o cálculo do imposto de renda e 

contribuição social sobre o lucro corrente, a Companhia adota o Regime 

Tributário de Transição – RTT, que permite expurgar os efeitos decorrentes das 
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mudanças promovidas pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, da base de cálculo 

desses tributos. 

 

 

 

Para apuração do resultado não houve modificação das notas já apresentadas em 

2010. O regime de tributação também é o mesmo dos anos anteriores, com bases no regime 

caixa respeitando as normas fiscais. 

A nota nº 3 explica sobre os novos pronunciamentos emitidos pelo IASB, conforme 

segue:  

 

As normas e alterações das normas existentes a seguir foram publicadas e são 

obrigatórias para períodos contábeis subsequentes. Não houve adoção antecipada 

dessas normas e alterações de normas por parte da Companhia. 

Cumprem destacar que não existem IFRSs ou IFRICs, inclusive aprimoramentos 

aos IFRSs ou IFRICs já existentes, que sejam efetivos para adoção inicial no 

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011 e que sejam relevantes para a 

Companhia e para suas controladas. 

 

 

 

 

As normas pelas quais a nota publicada faz referencia são: IFRS 7, 9 e 10, da 

mesma forma em nota nº 3 remete sobre os pronunciamentos pelo IASB: 

 

 

Não existem outras normas e interpretações emitidas até a emissão dessas 

demonstrações financeiras. 

A Companhia não espera impactos significativos sobre as demonstrações 

financeiras consolidadas na adoção inicial dos novos pronunciamentos e 

interpretações, exceto pelo IFRS 11, uma vez que a Companhia consolida 

proporcionalmente investimentos de controle compartilhado, os que poderão não 

ser mais consolidados. A Companhia está avaliando os potenciais impactos em 

suas demonstrações financeiras. 

 

 

 

 

O IFRS 11 citado na nota nº 3 conceitua dos tipos de classificação para acordos: 

Joint operations ocorre quando as partes controlam em conjunto com ativos e passivos, 

independentemente de estes ativos estarem em uma entidade à parte, de acordo com os 

dispositivos estabelecidos nos contratos e essência da operação, e Joint Ventures quando as 

partes controlam em conjunto os ativos líquidos de um acordo, estruturado através de uma 

entidade a parte e os respectivos resultados desses ativos são divididos entre as partes 
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participantes. Nesses acordos, a participação da entidade deve ser contabilizada pelo 

método de equivalência patrimonial e apresentado na rubrica investimentos. 

 

4.1.9 Rossi Residencial S.A 

 

 

Breve histórico da empresa Rossi Residencial S.A 

 

 

A empresa Rossi residencial S.A domiciliada no Brasil sede na cidade de São Paulo 

– SP tem como atividade econômica incorporação, construção, comercialização de imóveis 

residenciais e comerciais, loteamentos de terrenos e prestação de serviços de engenharia 

civil, por meio das operações próprias, por participações em Sociedades de Propósito 

Específicas (SPE) e por consórcios. Ações negociadas na BM&FBOVESPA e registro na 

Comissão de Calores Mobiliários (CVM) desde 1997. 

 

 

Análise das notas explicativas ano 2009 e 2010 

 

 

O Balanço patrimonial do exercício 2009 com data de abertura em 1º de janeiro foi 

publicado de acordo com IFRS 1, adotou as exceções obrigatórias e certas isenções 

opcionais, as demonstrações financeiras foram aprovadas pela administração, em nota nº 2 

trata das principais políticas contábeis, conforme informa: 

 

 

As demonstrações financeiras da controladora para os exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2010, 2009 e 1º de janeiro de 2009 foram preparadas de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as normas da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos, interpretações e 

orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), (...) incluindo a 

Orientação OCPC 04 - Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades 

de Incorporação Imobiliária Brasileiras - no que diz respeito ao reconhecimento 

de receitas e respectivos custos e despesas decorrentes de operações de 

incorporação imobiliária durante o andamento da obra (método da percentagem 

completada – POC). 
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São as primeiras demonstrações publicadas em conformidade com IFRSs. Sobre os 

assuntos relacionados a transferências de riscos, benefícios e controle das vendas da 

atividade imobiliária não foi detalhado pela empresa em nota, a empresa Rossi Residencial 

S.A descreve que deverá ser adaptado após a análise do IFRIC, porém desde já em nota nº 

2 explica que os resultados advindos das interpretações sobre reconhecimento das receitas, 

podem fazer com que a companhia tenha que revisar as suas práticas contábeis. 

 

Sobre o reconhecimento de receita e custo item 2.19, letra (a) descreve a forma pelo 

qual foi apurado o resultado de incorporação e venda de imóveis: 

 

 

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios 

econômicos serão gerados e quando possa ser mensurada de forma confiável. 

 

Nas vendas a prazo de unidade concluída, o resultado é apropriado no momento 

em que a venda é efetivada, independentemente do prazo de recebimento do 

valor contratual. 

 

Os juros pré-fixados e as variações monetárias de IGPM e INCC são apropriados 

ao resultado na rubrica “Venda de imóveis”, observando-se o regime de 

competência. 

 

Nas vendas de unidades não concluídas, o resultado é apropriado de acordo com 

os critérios estabelecidos pelas orientações contidas no OCPC 01, (...) 

 

 

 

 

 

Para reconhecimento das despesas em sequencia a empresa adotou o regime de 

competência na medida da sua ocorrência, são classificadas como despesas de publicidade 

e propaganda e comissões com vendas. Os contratos das unidades vendidas foram 

avaliados de acordo com OCPC 04 dentro do escopo do CPC 17 que trata sobre contrato de 

construção, à medida que a obra for realizada são transferidos os riscos e benefício de 

forma continua ao promitente comprador do imóvel. 

 

Sobre os novos pronunciamentos emitidos pelo IASB com obrigatoriedade a partir 

de janeiro de 2011, a nota nº 2.22 explica sobre a possível interferência nas demonstrações 

individuais e consolidadas: 
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A administração da Companhia está analisando os impactos decorrentes à 

aplicação dessas normas, emendas e interpretações. Baseando-se em análises 

preliminares. A Companhia não espera impactos significativos sobre as 

demonstrações financeiras na adoção inicial dos novos pronunciamentos e 

interpretações. 

 

 

 

 

Para elaboração das demonstrações financeiras é necessário interpretações para 

fazer estimativas e contabilizar acertos, riscos reconhecimento da provisão dos tributos, 

orçamento dos custos e acompanhamento do andamento da obra, no entanto os resultados 

reais podem apresentar diferenças na comparação com o que foi estimado. 

 

A nota nº 5.4 descreve quais as práticas contábeis modificadas e demonstração dos 

efeitos no resultado do exercício e no patrimônio líquido uma conciliação entre BRGAAP 

anterior e CPCs/IFRSs, conforme resumo: 

 

 

(a) Despesas antecipadas 

 

A Companhia efetuou a reversão das despesas com comissões de vendas, 

anteriormente capitalizadas e reconhecidas ao resultado pelos mesmos critérios 

de reconhecimento das receitas. 

 

 

A empresa Rossi Residencial S.A afirma em nota que na adoção inicial, o ajuste 

citado não teve efeitos fiscais. 

 

 

Análise das notas explicativas ano 2011 

 

 

As principais políticas contábeis foram às mesmas utilizadas no ano 2010 conforme 

divulgada em nota, para consolidação das demonstrações financeiras foi utilizado o CPC 

37 em observância a Deliberação CVM 609 que determina as mesmas práticas contábeis 

que a empresa utiliza em suas demonstrações individuais. 
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A nota nº 2.23 explica sobre os novos pronunciamentos emitidos pelo IASB, no 

qual entre os descritos nesta nota, a empresa fez a seguinte observação para a pauta sobre o 

tratamento das receitas nas atividades imobiliárias: 

 

 

Dentre esses assuntos, está aquele referente ao reconhecimento de receita na 

atividade de incorporação imobiliária, principalmente no que diz respeito ao 

conceito de controle de um ativo e as especificidades de sua transferência 

contínua. O IASB pautou a discussão de um tópico do IFRIC 15 referente ao 

esclarecimento sobre a transferência contínua de controle. A expectativa dos 

agentes de mercado brasileiro é que o produto dessa reunião possibilite um 

direcionamento mais efetivo quanto ao entendimento do IASB sobre a questão. 

 

 

 

A empresa espera um melhor pronunciamento sobre o assunto reconhecimento de 

receita, e está analisando os impactos decorrentes a aplicação dessas normas, ementas e 

interpretações. 

 

4.1.10 Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A 

 

Breve histórico da empresa Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A 

 

 

A empresa Camargo Corrêa é sediada na cidade de São Paulo, com atividade 

econômica focada no desenvolvimento, incorporação, prestação de serviços de assessoria, 

locação e construção de imóveis residenciais ou comerciais, diretamente ou por meio de 

participações em Sociedades de Propósito Específico – SPEs, consórcios e outras 

sociedades.  

Conforme nota explicativa nº 1, que trata sobre o contexto operacional, dispõe da 

seguinte informação: Atualmente, a Companhia desenvolve empreendimentos residenciais 

e comerciais, e atua na região metropolitana da cidade de São Paulo, no litoral e no interior 

do estado de São Paulo, e nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e 

Paraná. É, desde outubro de 2008, controladora integral da HM Engenharia e Construções 
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S.A. (“HM”), empresa especializada no desenvolvimento e construção de unidades 

habitacionais, horizontais e verticais, destinadas ao segmento de baixa renda. A HM tem 

operações concentradas no interior do estado de São Paulo. 

 

Análise das notas explicativas ano 2009 

 

 

Nota nº 2 apresentação das demonstrações financeiras, a nota explica: 

 

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a 

legislação societária brasileira, os pronunciamentos, as orientações e as 

interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e as 

normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 

 

 

 

 

 

A empresa informa em nota que não antecipou a aplicação de alguns CPCs 

emanados pelas novas normas e pronunciamentos técnicos contábeis, expedidas em 

consonância com os padrões internacionais de contabilidade com obrigação a partir de 

janeiro de 2010 que poderão ser aplicados à companhia considerando suas operações. 

 

   Entre os CPCs que poderão ser utilizados pela a empresa a nota nº 2 destaca:  

 

A Administração da Companhia está analisando os impactos decorrentes da 

aplicação dos novos pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC, assim como 

efetuando a análise da Interpretação Técnica ICPC 02 – Contrato de Construção 

do Setor Imobiliário, uma vez que a forma de registro das receitas de contratos 

de venda decorrentes da incorporação de unidades imobiliárias poderá ser 

substancialmente alterada. 

Devido ao possível impacto significativo desta norma, que envolve a 

mudança de sistemas e recálculos da receita e custos de anos anteriores, o 

efeito da adoção não é conhecido. 
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A nota nº 2 também destaca que de acordo com ICPC 02, a companhia deverá 

analisar qual a forma para reconhecimento da Receita de acordo com o pronunciamento 

Técnico CPC 30 – Receitas ou adotar o CPC 17 – Contrato de Construção, até o exercício 

2009 a empresa adotou os critérios que mais se aproximam ao CPC 17. 

 

Análise das notas explicativas ano 2010 

 

 

Em nota 2.2 sobre base de elaboração das demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas, a nota traz a seguinte informação: 

 

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com 

base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma. Essas demonstrações 

financeiras consolidadas são as primeiras elaboradas de acordo com as IFRSs. 

Na elaboração das demonstrações financeiras individuais, a Companhia adotou 

as mudanças nas práticas contábeis adotadas no Brasil introduzidas pelos 

Pronunciamentos Técnicos CPC 15 a 40. 

 

 

 

 

Para reconhecimento da receita a nota 2.16 na letra (a) esclarece sobre a apuração 

do resultado de incorporação e venda de imóveis que detalhas sobre os seguintes critérios: 

 

A receita do contrato compreende o valor inicial acordado no contrato acrescido 

de variações decorrentes de solicitações adicionais, as reclamações e os 

pagamentos de incentivo contratual, na condição em que seja provável que elas 

resultem em receita e possam ser mensuradas de forma confiável. Tão logo o 

resultado de um contrato de construção possa ser estimado de maneira confiável, 

a receita do contrato é reconhecida no resultado na medida do estágio de 

conclusão do contrato. 

 

Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apropriado no 

momento em que a venda é efetivada, independentemente do prazo de 

recebimento do valor contratual. Os juros pré-fixados são apropriados ao 

resultado observando o regime de competência, independentemente de 

recebimento. 

 

Nas vendas de unidades não concluídas, a receita é apropriada de acordo com o 

critério estabelecido pela Orientação Técnica OCPC 04, detalhado a seguir: 
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As receitas de vendas e os custos de terrenos e construção e as comissões de 

vendas são apropriados ao resultado utilizando o método do percentual de 

conclusão de cada empreendimento, sendo esse percentual mensurado em razão 

do custo incorrido em relação ao custo total orçado dos respectivos 

empreendimentos. 

 

 

 

 

O assunto relacionado à aplicação de transferência de risco, assim como benefícios 

e controle da venda de unidades imobiliárias, não foi detalhado em nota, mesmo que tenha 

sido comentado quanto à preocupação dos Administradores no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2009. A nota explicativa do ano 2010 nº 2.16 na letra (b) decorre sobre o 

assunto: 

 

Quando o resultado de um contrato de construção não pode ser medido de 

maneira confiável, a receita do contrato é reconhecida até o limite dos custos 

reconhecidos na condição de que os custos incorridos possam ser recuperados. 

Perdas em um contrato são reconhecidas imediatamente no resultado. 

 

 

 

 

Sobre os efeitos da adoção dos novos pronunciamentos emitidos pelos CPC nas 

demonstrações financeiras individuais em nota 3.1.2 a empresa reconhece: Considerando a 

aplicação dos novos Pronunciamentos, Interpretações e Orientações Técnicas por parte do 

CPC, aplicáveis à Companhia e às suas controladas, não há efeitos sobre o resultado do 

exercício findo em 31 de dezembro de 2009. 

 

Análise das notas explicativas ano 2011 

 

 

Para o tratamento das receitas as notas explicativas do exercício findo em 31 de 

dezembro de 2011 trazem o mesmo tratamento que das notas explicativas do ano 2010, 

sendo que no item 2.15 detalha o reconhecimento das receitas dos custos na venda de 

unidades não concluídas da seguinte forma: 
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O custo orçado é revisado periodicamente, e pode ocasionar alterações nas 

estimativas iniciais. Os efeitos de tais revisões afetam o resultado 

prospectivamente, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 23 - Políticas 

Contábeis, Mudança de Estimativas e Retificações de Erros. 

 

 

Para esse reconhecimento da Receita e Custos a empresa adotou os critérios 

estabelecidos pela orientação técnica OCPC 04. Quanto às estimativas a empresa informa 

em nota que está aguardando a discussão pelo IASB que até o presente momento o assunto 

se encontra em minuta e que o resultado dessa análise pode fazer com que as empresas do 

ramo imobiliários efetuem revisões significativas quanto ao tratamento das receitas. 

 

Item 2.21 Normas e interpretações revisadas emitidas e ainda não adotadas, 

conforme abaixo: 

 

 

Os pronunciamentos contábeis do “International Accounting Standards Board - 

IASB” a seguir foram publicados e/ou revisados, mas ainda não têm adoção 

obrigatória, além de não terem sido objeto de normatização pelo CPC e pela 

CVM e, dessa forma, não foram aplicados antecipadamente pela Companhia em 

suas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 

2011. A Companhia implementará tais pronunciamentos à medida que suas 

aplicações se tornarem obrigatórias, não sendo esperados efeitos relevantes para 

as demonstrações financeiras. 

 

 

Os pronunciamentos e interpretações IFRIC que entraram em vigor no ano 2010 e 

foram adotados pela empresa são eles: IAS 32 – Instrumentos financeiros Classificação dos 

Direitos, IFRIC 19 – Extinção de passivos Financeiros com Instrumentos de Capital e 

IFRIC 14 – Pagamentos Antecipados de Exigência Mínima de Financiamento, em nota 

2.21 sobre os pronunciamentos adotados a empresa afirma: “Os referidos pronunciamentos 

e interpretações não causaram efeitos relevantes nas presentes demonstrações financeiras”. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

A pesquisa foi realizada através de dados secundários, sendo eles as Notas 

Explicativas das empresas do ramo imobiliário listadas na CVM. 

 Após o processo de convergência das normas internacionais IFRS, e emissão de 

CPCs as atividades do ramo imobiliário, tiveram que adotar alguns pronunciamentos 

específicos para reconhecimento das suas receitas e despesas, com essa adoção foi 

realizado ajustes em suas demonstrações consolidadas, na tentativa de melhor representar 

os padrões internacionais em obediência as normas Brasileiras.  

O exercício de 2009 tem seu grau de importância para pesquisa, neste exercício às 

empresas imobiliárias já estava adaptada ao IFRS, essa obrigatoriedade teve inicio a partir 

de 2008. 

O exercício de 2010 apresenta uma contribuição relevante para análise, devido à 

obrigatoriedade do uso dos CPCs específicos a construção civil para o ramo imobiliário, 

emitido pelo CPC e aprovados por Deliberação da CVM, com aplicação obrigatória a partir 

de 2010. 

O exercício de 2011 demonstra os efeitos da aplicação dos CPCs pela adoção do 

ano anterior, assim como reflexo no ano atual. 

 

5.1 APRESENTAÇÕES DO RESUMO DOS DADOS COLETADOS E ANALISADOS 

 

O quadro 14 representa 10 empresas selecionadas na CVM no ramo de atividade 

imobiliária, os dados apresentados foram extraídos das Notas Explicativas, referentes aos 

exercícios de 2009, 2010 e 2011. 

 Foi observada a aplicação das normas e interpretações técnicas para 

reconhecimento da Receita, Despesas, e forma de divulgação das Demonstrações 

Contábeis, conforme se pode ver: 
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Quadro 14 

Resumo da Análise das Notas Explicativas 

 

N° DESCRIÇÃO ANO 2009 ANO 2010 ANO 2011 

RESUMO DO 

RESULTADO 

  Receita com  Resolução CFC n. 963/03 OCPC 04 OCPC 04   

  Imóveis vendidos       Não impactou 

  Custo Resolução CFC n. 963/03 OCPC 04 OCPC 04   

1 com imóveis       Não impactou 

  Divulgação das Lei n. 11.638/07 OCPC 37 CPC 23 
Incertezas no 

julgamento sem 

  Demonstrações Lei n. 11.941/09     Impacto 

 
Receita com  Resolução CFC n. 963/03 sem  Sem Pouca informação 

 
Imóveis vendidos   Informação Informação Não impactou 

 
Custo Resolução CFC n. 963/03 sem  Sem Pouca informação 

2 com imóveis   Informação Informação Não impactou 

 
Divulgação das Lei n. 11.638/07 sem  Sem Pouca informação 

  Demonstrações Lei n. 11.941/09 Informação informação Não impactou 

  Receita com    BR GAAP ICPC 02 
Alterou as Políticas 

Contábeis 

  Imóveis vendidos BR GAAP IFRS   Sem impacto 

  Custo   BR GAAP ICPC 02 
Alterou as Políticas 

Contábeis 

3 com imóveis BR GAAP IFRS   Sem impacto 

  Divulgação das IFRS, CPC 43 CPC 43 sem 
Alterou as Políticas 

Contábeis 

  Demonstrações CPC 38 CPC 38 informação Sem impacto 

 
Receita com  Resolução CFC n. 963/03 Resolução  sem 

 

 
Imóveis vendidos   CFC n. 963/03 informação 

Analisando 
Impactos 

 
Custo Resolução CFC n. 963/03 Resolução  sem 

 
4 com imóveis   CFC n. 963/03 informação 

Analisando 
Impactos 

 
Divulgação das Lei n. 11.638/07 BR GAAP e IFRS BR GAAP 

 
  Demonstrações Lei n. 11.941/09 CPC 15 a 40 IFRS 

Analisando 
Impactos 

  Receita com  Resolução CFC n. 963/03 OCPC 01 OCPC 01   

  Imóveis vendidos OCPC 01     Não impactou 

5 Custo Resolução CFC n. 963/03 OCPC 01 OCPC 01   

  com imóveis OCPC 01     Não impactou 

  Divulgação das Lei n. 11.638/07 e 11.941 IFRS IFRS   

  Demonstrações Inst. N. CVM n. 480/09 CPC 26 CPC 26 Não impactou 

 
Receita com  BR GAAP e IFRS ICPC 02 ICPC 02 

 

 
Imóveis vendidos   OCPC 04 OCPC 04 

Não espera 
impacto 
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6 Custo BR GAAP  ICPC 02 ICPC 02 
 

 
com imóveis   OCPC 04 OCPC 04 

Não espera 
impacto 

 
Divulgação das BR GAAP / IFRS IFRS IFRS 

 

  Demonstrações   CPC 37   
Não espera 

impacto 

  Receita com  sem informação sem informação sem   

  Imóveis vendidos     informação Não há informação 

7 Custo sem informação sem informação sem   

  com imóveis     informação Não há informação 

  Divulgação das BR GAAP / IFRS IFRS IFRS   

  Demonstrações       Não há informação 

 
Receita com  Resolução CFC n. 963/03 ICPC 02 ICPC 02 

 

 
Imóveis vendidos       

Não espera 
impacto 

 
Custo Resolução CFC n. 963/03 ICPC 02 ICPC 02 

 

8 com imóveis       
Não espera 

impacto 

 
Divulgação das BR GAAP / IFRS IFRS IFRS 

 

  Demonstrações     CPC 23 
Não espera 

impacto 

  Receita com  Resolução CFC n. 963/03 ICPC 02  
OCPC 04, 
ICPC 02   

  Imóveis vendidos OCPC 01 
CPC 17, OCPC 

01  
CPC 17, 
OCPC 01 Não impactou 

  Custo Resolução CFC n. 963/03 
OCPC 04, ICPC 

02 
OCPC 04, 
ICPC 02   

9 com imóveis OCPC 01 
CPC 17, OCPC 

01 
CPC 17, 
OCPC 01 Não impactou 

  Divulgação das IFRS 1 IFRS IFRS, CPC 37   

  Demonstrações Inst. N. CVM n. 247/96 CVM N. 656/11 CVM N. 609 Não impactou 

  Receita com  Resolução CFC n. 963/03 OCPC 04 OCPC 04   

  Imóveis vendidos   ICPC 02 ICPC 02 Não há efeitos 

10 Custo Resolução CFC n. 963/03 OCPC 04 OCPC 04   

  com imóveis   ICPC 02 ICPC 02 Não há efeitos 

  Divulgação das BR GAAP BR GAAP BR GAAP   

  Demonstrações Lei n. 11.638/07 IFRS IFRS Não há efeitos 
 

Fonte: Próprio autor 

 

A análise limitou-se apenas ao que estava descrito em notas explicativas, a intenção 

foi de demonstrar a forma de divulgação da informação contábil no reconhecimento das 

receitas e despesas, se as notas divulgaram com clareza quais os CPCs utilizados nas 

demonstrações consolidadas. 
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Conforme pode ser visto no ‘quadro 15’ será apresentado um resumo dos impactos 

para a informação contábil, após adoção do IFRS e CPCs pelas 10 empresas apresentadas 

da amostra. 

 

Quadro 15 

Resumo da análise dos impactos nas sobre as Demonstrações 

 

EMPRESAS RESULTADO DOS IMPACTOS NAS DEMONSTRAÇÕES 

Construtora Tenda S.A Existe incerteza quanto ao julgamento sobre o regulamento Tributário, a 

empresa está sujeita a investigação, auditorias, processos judiciais. Afirma que 

não causaram impactos significativamente nas Demonstrações, exceto pelo 

IAS 11 essa adoção a companhia está avaliando os impactos. 

Construtora Beter S.A As demonstrações contábeis foram feitas com ajustes, estimativas e 

julgamento, sobre tudo para registrar Receitas e Despesas. Os resultados reais 

podem ser divergentes do que foi estimado. 

A empresa relata que para algumas áreas requer muita complexidade no 

julgamento, não teve impacto nas Demonstrações. 

Brasil Brokes 

Participações S.A 

A adoção das ementas causou alteração às políticas contábeis, porem não 

impactou o desempenho das Demonstrações ou a situação financeira da 

empresa nos últimos anos. 

LPS Brasil Consultoria 

de Imóveis S.A 

A administração da companhia está analisando os impactos das alterações 

introduzidas e adaptadas por estes novos pronunciamentos, até o momento 

foram feitos ajustes em seu Balanço Patrimonial e Resultado. 

Multiplan 

Empreendimentos 

Imobiliários S.A 

A empresa efetuou uma rigorosa análise dos seus contratos para 

reconhecimento das Receitas, embasada nos CPC’s 17 e 30, e concluiu que 

será reconhecida pelo OCPC 04, ou seja, com base no percentual de evolução 

da obra. 

A revisão das normas não impactou nas Demonstrações financeiras da 

Companhia. 

Viver Incorporadora e 

Construtora S.A 

A empresa informa que em 2009 para 2010 não houve diferença entre as 

práticas contábeis adotadas na data de transição com aquelas adotadas na 

apresentação das demonstrações financeiras comparativas e que os ajustes não 

afetaram a qualidade das informações.  

Para análise do ano 2011 a companhia está analisando os impactos decorrentes 

da aplicação das normas, ementas e interpretações. Com base em análises 

preliminares a empresa não espera impactos significativos sobre as 

Demonstrações Financeiras consolidadas. 

WTC Rio 

Empreendimentos e 

Participações S.A 

Não há informações sobre impactos nas Demonstrações após adaptação das 

novas normas e pronunciamentos. 

Gafisa S.A A companhia está avaliando os reflexos nas Demonstrações Contábeis, e até o 

momento esclarece em nota que não é possível avaliar e qualificar com 

razoável segurança os eventuais efeitos nas demonstrações Contábeis. 

A companhia não espera impacto, exceto pela aplicação do IAS 11, uma vez 

que a companhia consolida proporcionalmente investimentos de controle 

compartilhado, os que poderão não ser consolidados. 

Rossi Residencial S.A A companhia está avaliando os reflexos nas suas Demonstrações Contábeis, 

não espera impactos significativos na adotação inicial dos novos 

pronunciamentos e interpretações. A empresa informa que a adoção do IAS 11 

pode levar a mudanças significativas Patrimoniais e de Resultado. Não há 

impactos nas demonstrações com os CPC’s já adotados. 
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Camargo Corrêa 

Desenvolvimento 

Imobiliário S.A 

A adoção dos referidos pronunciamentos e interpretações não causam efeitos 

relevantes nas presentes demonstrações financeiras e contábeis. 

 

Fonte: Próprio autor. Disponível em: www.cvm.gov.br. Acesso em 28 de jun. 2012. Coletado das Notas 

Explicativas. 

 

 

Entre as empresas analisadas não foi divulgado impacto nas demonstrações 

contábeis ao adotarem os CPCs que trata sobre o reconhecimento da receita e despesa de 

vendas imobiliárias. 

 De acordo com o que foram publicadas em notas explicativas as demonstrações 

consolidadas foram ajustadas aos CPCs e normas internacionais sem que houvesse 

mudanças significantes nas demonstrações contábeis, as empresas reconheceram que foi 

necessário um rigoroso controle, interpretação e julgamento para reconhecimento dos 

contratos de construção. 

 

5.2 AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE EVIDENCIAÇÃO E 

MENSURAÇÃO DOS CPCs EM NOTAS EXPLICATIVAS 

 

 

Lima (2010: p. 92, 103) contribuiu para a construção do subtópico apresentado, a 

idéia de demostrar a evidenciação dos CPCs aplicada em sua dissertação foi adaptada a 

pesquisa com o propósito de atender as necessidades das empresas imobiliárias. 

 

A avaliação das características das informações divulgadas tem como proposta 

identificar dentre os Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo CPC com uso obrigatório a 

partir do ano 2010 a 2011, pois em 2009 não foi considerado obrigatório o uso dos CPCs 

para o ramo da construção civil. 

 

Aqueles CPCs que intensificam a evidenciação no seu propósito por meio de 

informações qualitativas e quantitativas não financeiras, apresentadas em Notas 

http://www.cvm.gov.br/
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Explicativas, dentre eles, verifica-se, aspectos inerentes à mensuração de receitas, despesas 

e custos na atividade de Construção Civil. 

 

 

Quadro 16 

Características de mensuração e evidenciação nos CPCs aplicados a Construção 

Civil. 
 

 

NÚMERO 

 

PRONUNCIAMENTOS APLICADOS A 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

MENSURAÇÃO 

 

EVIDENCIAÇÃO 

 

CPC 17 Contratos de Construção Sim Sim 

CPC 30 Receitas Sim Sim 

OCPC 01 Entidade de Incorporação Imobiliária Sim Sim 

OCPC 04 Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às 

Entidades de Incorporação Imobiliaria Brasileiras 

Sim Sim 

OCPC 02 Contrato de Construção do setor Imobiliário Sim Sim 

Fonte: Lima (2010, p. 92) adaptado pelo autor. 

 

 

Conforme pode ser observado os Pronunciamentos Técnicos aplicados a construção 

civil têm em seu escopo a elevação do nível de evidenciação nas informações contábeis, 

infatizando o nível de exigência de informações adicionais publicadas em notas 

explicativas por esse ramo de atividade. 

 

Essa verificação se faz necessária, proporciona um suporte para averiguação das 

informações prestadas em notas explicativas. 

 

Para Lima (2010, p. 94): 

 

A classificação das informações nos Grupos de Evidenciação tem a intenção de 

facilitar à análise e promover uma melhor visualização do quadro analítico, além 

de evidenciar a obrigatoriedade da divulgação de informações, a percepção da 
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diretoria empresarial no tocante à como essas informações devem ser publicadas, 

e, se existe algum tipo de carência informacional no mercado a qual apresente 

uma necessidade de se adicionar ao modelo legal informações suplementares. 

 

 

Para a contabilidade o modelo da evidenciação é determinado em função dos 

diferentes interesses e características dos usuários da informação contábil, prevalecendo os 

conceitos de materialidade e relevância. 

 

 A evidenciação precisa ser justa, adequada e completa, para então permitir uma 

melhor compreensão satisfatória de todos os elementos que possam influenciar as decisões 

a serem tomadas. Enquanto que a mensuração tem como função medir a quantidade, valor 

dos itens descritos. 

 

Nas notas explicativas analisadas pela pesquisa foi verificada a divulgação dos 

CPCs apropriados ao ramo imobiliário. 

  

A seguri será demostrado quais das empresas da amostra do ramo imobiliário 

utilizaram os CPCs aplicáveis à construção civil no ano de 2010 e 2011: 

 

 

Quadro 17 

Aplicação dos CPCs na construção civil Ano 2010. 

 

N. Lista de Empresas CPC 17 CPC 30 OCPC 

01 

OCPC 

04 

ICPC 02 

1 Construtora Tenda S.A     X 

2 Construtora Beter S.A      

3 Brasil Brokes 

Participações S.A 
     

4 LPS Brasil – Consultoria 

de imóveis S.A 
     

5 Multipan Empreendimento 

Imobiliários S.A 
  x   

6 Viver Incorporadora e 

Construtora S.A 
   x X 
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7 WTC Rio 

Empreendimentos e 

Participações S.A 

     

8 Gafisa S.A     X 

9 Rossi Residencial S.A x  x  X 

10 Camargo Corrêa 

Desenvolvimento 

Imobiliário 

   x X 

Fonte: Próprio autor 

 

 

Não foi analisada nesse subtópico a aplicação dos CPCs para o ano de 2009, pois os 

mesmos não correspondiam a sua obrigação para aplicação do referido ano. 

 

 

Quadro 18 

Aplicação dos CPCs na construção civil Ano 2011. 

 

N. Lista de Empresas CPC 17 CPC 30 OCPC 

01 

OCPC 

04 

ICPC 02 

1 Construtora Tenda S.A    x  

2 Construtora Beter S.A      

3 Brasil Brokes 

Participações S.A 
    X 

4 LPS Brasil – Consultoria 

de imóveis S.A 
     

5 Multipan Empreendimento 

Imobiliários S.A 
  x   

6 Viver Incorporadora e 

Construtora S.A 
   x X 

7 WTC Rio 

Empreendimentos e 

Participações S.A 

     

8 Gafisa S.A     X 

9 Rossi Residencial S.A x  x x X 

10 Camargo Corrêa 

Desenvolvimento 

Imobiliário 

   x X 

Fonte: Próprio autor 
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De acordo com o que podem ser observadas, poucas empresas divulgaram a 

aplicação dos CPCs correspondentes a romo imobiliário, e essa informação não 

corresponde favoravelmente à transparência e evidenciação das informações contábeis 

exigidas pela Lei das Sociedades Anonimas, e pelo Comitê de Pronunciamento Contábil. 

Os quadros 17 e 18 serão explicados no resultado da amostra em forma de gráficos. 

 

5.3 RESULTADO DA AMOSTRA 

 

 

Os gráficos 10 a 15 demonstram o resultado comparativo das empresas 

relacionadas na pesquisa, para melhor exemplificar os resultados da amostra é importante 

citar que a análise dessas comparações se deu apenas em observar qual a forma de 

reconhecimento das receitas e custos de venda de imóveis, divulgadas em notas 

explicativas, assim como o tratamento das demonstrações consolidadas. 

Para apresentação do resultado dos gráficos a pesquisa não teve a intenção de 

buscar a interpretação contida nos números apresentados, nem a realização de calculo de 

índices, absteve-se ao que foi claramente divulgado. O objetivo seria de demonstrar qual o 

grau de detalhamento e transparência emitida nas notas, e quais os reflexos para as 

informações contábeis. Conforme se vê a seguir: 

 

Gráfico 10 

Reconhecimento das Receitas/Custos Ano 2009 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 
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De acordo com o gráfico 10, 50%, as empresas obedeceram aos critérios da 

Resolução CFC N° 963/03 aplicável até o exercício findo em 31/12/2009, a Resolução 

dispõe que as receitas com imóveis vendidos sejam contabilizadas ao resultado de acordo 

com o percentual de evolução financeira da obra, e quanto aos custos, à mesma Resolução 

descrevem que sejam contabilizados ao resultado, quando incorrido, na proporção das 

unidades vendidas. Dos 30% que não apontaram qual a norma utilizada, as notas 

explicativas induziram a adoção ao CFC n° 963. E o percentual de 20% demonstrou 

utilizar tanto a Resolução CFC quanto as orientações do OCPC 01 que tem interpretação 

similar. 

O ‘gráfico 11’ representa a adoção integral do IFRS na elaboração das 

demonstrações consolidadas no exercício findo em 2009: 

 

Gráfico 11 

Demonstrações Consolidadas Ano 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

Todas as empresas listadas na CVM obrigatoriamente precisam estar em 

conformidade com os padrões IFRS a partir do dia 1° de janeiro do exercício 2009, 

portanto está justificada a adoção unânime de 100% das empresas representas pela 

amostra. 
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O ‘gráfico 12’ demonstra uma adoção mais acentuada no ano 2010 aos 

pronunciamentos e interpretações técnicas: 

 

Gráfico 12 

Reconhecimento das Receitas/Custos Ano 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

Segundo o gráfico 12, 30% das empresas não divulgaram o uso dos CPCs para 

tratamento da receita e do custo, a partir de 2010 alguns CPCs inerentes à atividade de 

construção civil seriam obrigatórios para adoção, na tentativa de melhor representar a 

realidade das empresas aos padrões internacionais, apenas 10% da amostra não adaptou os 

CPCs, deve ser considerado que as notas explicativas publicadas por essas empresas 

compreenderam a dois exercícios sendo eles 2009 e 2010, o que talvez seja o motivo da 

falta de informação detalhada de um exercício a outro. 

 

O ‘Gráfico 13’ evidncia a divulgação das demonstrações consolidadas referentes ao 

ano 2010: 
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Gráfico 13 

Demonstrações Consolidadas Ano 2010 

 

 

 
 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

Está em evidência a falta de informação quanto aos pronunciamentos utilizados 

para divulgação das demonstrações contábeis consolidadas pelas empresas do ramo 

imobiliário, o percentual de 40% é, no entanto bem representativo considerando o tamanho 

da amostra. Ora se essas empresas listadas na CVM estão expondo as suas demonstrações 

e ainda assim não detalham com precisão o uso dos pronunciamentos, ementas e 

interpretações técnicas, imagina-se que as empresas que não estão obrigadas a divulgarem 

suas demonstrações não estão adotando os pronunciamentos obrigatórios. Apenas 20% da 

amostra divulgaram o CPC 37 – Adoção inicial das Normas internacionais de 

Contabilidade. E 10% publicaram que estava em concordância na adoção integral dos 

CPCs que vai do número 15 ao n° 40, ou seja, são revisados e julgados para adaptação em 

conformidade com negócio da empresa. 

 

O ‘gráfico 14’ trata do reconhecimento da Receita e Custos para o ano de 2011: 
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Gráfico 14 

Reconhecimento das Receitas / Custos Ano 2011 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

De acordo com o gráfico 14, 30% publicaram o uso da interpretação técnica - ICPC 

02- Contrato de Construção do Setor Imobiliário (IFRIC 15). 20% estavam em 

conformidade com as observações do OCPC 04, ICPC 02, CPC 17 e OCPC 01, dos 30% 

que não divulgaram informações quanto aos pronunciamentos técnicos adotados, foi 

possível observar em notas que os critérios para tratamento das receitas e despesas estavam 

comparados a Resolução CFC N° 963/03, onde as receitas com imóveis vendidos foram 

contabilizadas ao resultado de acordo com o percentual de evolução financeira da obra. 

As demonstrações consolidadas para 2011 foram elaboradas de acordo os dados do 

gráfico 15: 
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Gráfico 15 

Demonstrações Consolidadas Ano 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Conforme ‘gráfico 15’, pode-se observar que 20% apresentaram o uso do CPC 23 

que trata sobre – Políticas Contábeis, mudanças de estratégicas e retificação de erros, 10% 

utilizaram o CPC 26 – Apresentação das demonstrações contábeis, e as que não detalharam 

informação específica quanto aos CPCs, mais uma vez representou um percentual bem 

acentuado diante da amostra, sendo 60% do universo pesquisado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A pesquisa contribuiu ao demonstrar os relatórios descritos em Notas Explicativas, 

divulgadas pelas empresas do ramo imobiliário, no que se refere ao comportamento das 

demonstrações financeiras e contábeis, adaptadas ao novo padrão internacional com 

aplicação obrigatória e outras opcionais de alguns pronunciamentos técnicos e orientações, 

focados apenas na Construção Civil, se tratando do reconhecimento das receitas e 

despesas. Dependendo da forma com que o contrato de construção é analisado pelas 

empresas, é possível destacar o reconhecimento das Receitas, e assim sendo, há um reflexo 

direto nas informações contábeis. 

De outra forma a pesquisa também teve como contribuição ao abordar o assunto de 

forma comparativa entre as empresas citadas na amostra para possibilitar o 

aprofundamento do conhecimento por parte daquelas empresas que pretendem negociar 

seus títulos em bolsa ou simplesmente adotar em suas demonstrações as novas normas 

internacionais padronizadas (CPC/IFRS), é importante considerar as limitações da 

pesquisa. 

A pesquisa teve algumas limitações, em primeiro lugar pela extensão da atividade 

de construção civil que é uma atividade ampla envolvendo vários tipos de construções se 

restringiu apenas ao ramo imobiliário, com registro na CVM e que publicaram as suas 

demonstrações financeiras ajustadas às normas internacionais e CPCs nos três últimos 

anos, podendo não representar a realidade de todas as empresas do ramo no Brasil, as 

dificuldades em obter informações das empresas de capital fechado, empresas de sociedade 

limitada, ou de médio e pequeno porte impediram o enriquecimento do resultado da 

pesquisa. 

Os três últimos anos 2009, 2010 e 2011 pesquisados representam a adoção integral 

do IFRS, assim como adoção de novos pronunciamentos técnicos e interpretação, diferente 

de outras pesquisas que elucidaram apenas o período inicial de adoção, ou seja, o período 

de transição das normas internacionais. 
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Para que sejam apresentadas as devidas considerações é necessário rever o problema 

em questão: De que forma podem ser afetadas as informações contábeis elaboradas por 

empresas de construção civil no ramo imobiliário de acordo com os CPCs e as normas 

internacionais de contabilidade no que se refere ao tratamento das receitas e despesas? 

 

Para responder a questão importante lembrar que o processo de convergência para 

as normas internacionais teve inicio no Brasil com a Lei n° 11.638/07, onde determinou a 

padronização das normas de contabilidade embasadas no modelo internacional. Com essa 

mudança o Banco Central emitiu um comunicado de número 14.259 que teve como 

objetivo convergir também às normas de auditoria aos novos padrões, em concordância 

com os órgãos responsáveis IASB e o IFAC, em consequência da adoção do IFRS nas 

divulgações das informações contábeis até o exercício de 2010.  

Para as demonstrações financeiras consolidadas obrigatórias a partir de 2010, a 

CVM através da Instrução Normativa de n° 457 dispôs sobre a elaboração e divulgação das 

demonstrações consolidadas. A aplicação antecipada é permitida. 

 A partir de então foram adotados os CPCs para atividade de construção civil, para 

melhor representar a realidade das empresas brasileiras em conformidades com as normas 

internacionais.  

A aplicação dos novos CPCs pelas empresas imobiliárias listadas na CVM causou 

dúvidas quanto ao tratamento dos contratos de unidades imobiliárias, assim como os 

julgamentos, estimativas e interpretações dos pronunciamentos, além de incertezas.  

O IASB em novembro de 2011 convocando uma audiência pública que durou até o 

dia 13 de março de 2012, para receber comentários evidenciando a importância e 

diversidade de opiniões sobre assuntos apontados nas diversas jurisdições participantes. 

Nos quais teve como pauta o reconhecimento das Receitas na atividade de incorporação 

imobiliária, assunto já tratado no IFRIC 15, sobre tudo a discussão se estendeu ao conceito 

de controle de um ativo e as particularidades de sua transferência contínua. Essa última 

discussão causou expectativa nos agentes do mercado Brasileiro de que os efeitos da 

reunião possibilitassem melhores resultados quanto ao entendimento do IASB sobre o 

assunto, já que esse não foi bem entendido até então pelas empresas. 
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Em atendimento a um dos objetivos específicos da pesquisa que teve como 

pretensão demonstrar a aderência ao IFRS nas empresas de Construção Civil do ramo 

imobiliário, a amostra das 10 (dez) empresas listadas na CVM, apresentou em sua 

totalidade um resultado insatisfatório quanto à aderência das normas internacionais. 

 Pela obrigatoriedade a aderência ao IFRS já estava adaptada nas demonstrações 

contábeis de 2009, com os ajustes feitos a partir de 1° de janeiro para efeito de 

comparações e divulgação das demonstrações, a publicação das notas explicativas das 

empresas listadas pela CVM obedecem alguns pré-requisitos para divulgação das 

informações contábeis, um deles seria aderência às normas internacionais com 

transparência nas divulgações.  

Nas demonstrações contábeis das empresas citadas no ‘quadro 10’ da amostra 

divulgam em nota o seguinte texto em comum: “As demonstrações foram elaboradas e 

estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

requeridas e observadas a partir dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2009, as quais 

levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 

6.404/76 alteradas pelas Leis nº
s
 11.638/07 e 11.941/09, nos Pronunciamentos, nas 

Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC), homologados pelos órgãos reguladores”. 

Segue o resultado obtido através da análise das notas explicativas conforme dados 

comparavitos da pesquisa:  

* A aderência e a conformidade aos CPCs/IFRS pelas empresas de construção civil 

do ramo imobiliário, é uma obrigatoriedade das normas legais e contribui efetivamente 

com a transparência das demonstrações contábeis. 

 

A pesquisa levantou através da análise de notas explicativas publicadas que as 

empresas da amostra concluiram que não acusam impacto nas demonstrações efetuadas 

após a adoção do IFRS e dos CPCs.  

 

Há inúmeras implicações na composição Patrimonial e de Resultado Contábil de 

empresa por conta da postergação do reconhecimento da receita que compromete a 

apuração do resultado, mas ainda assim as empresas argumentaram que, após a adoção do 
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IFRS e dos CPCs, apenas ocorreram mudanças nas políticas contábeis gerando dúvidas 

quanto ao julgamento e estimativas de ativos e passivos.  

 

 Observa-se contradição no que foi divulgado nas notas e no que se constata na 

prática, haja vista que os CPCs requerem muita complexidade no julgamento, e de fato 

altera as políticas contábeis. A pesquisa conclui que a adoção do CPC causa impactos nas 

demonstrações contábeis. 

 

* Não houve transparência satisfatória na divulgação dos CPCs. Os CPCs 17, CPC 

30, OCPC 01, OCPC 04 e ICPC 02 são exclusivos para a aplicação na atividade de 

Construção Civil. Eles facilitam o entendimento da complexibilidade de um contrato de 

construção de venda imobiliária, estabelece critérios quanto o reconhecimento da receita e 

despesa além de ser um requisito legal quanto à edivenciação das informações, que por lei 

devem ser fidedignas ao que se propõe a apresentar. Conforme a pesquisa apresentou nos 

quadros 14 e 15, e nos gráficos 10 a 15, há reflexo resultante da ausência dessas 

informações nas Notas Explicativas que induzem o usuário a dúvidas, e podem 

comprometer a qualidade das informações divulgadas; 

*A forma de tratamento das receitas e despesas pelas empresas é divulgada por 

meio de notas explicativas e apresentadas conforme segue: 

 √ Em 2009 as Receitas foram contabilizadas ao resultado de acordo com o percentual 

da evolução da obra, conforme Resolução CFC n° 963/03, os custos e despesas, 

foram contabilizados ao resultado, quando incorrido, na proporção das unidades 

vendidas. Não houve modificações apresentadas nas informações contábeis na adoção 

da Resolução. 

 

√ Em 2010 ocorreu uma mudança significante para o tratamento das receitas, 

despesas e custos, o resultado da pesquisa apontou que foi observado por algumas 

empresas o ICPC 02, os contratos de venda imobiliária tiveram que submeter a uma 

rigorosa análise e interpretação, para poder contabilizar as receitas ao resultado da 

transferência da posse, dos riscos e dos benefícios ao comprador do imóvel (na 

entrega das chaves do imóvel), para tanto, só então após a análise do contrato as 
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empresas entenderam que não seriam viáveis o uso deste CPC em conformidade com 

o negocio da empresa. 

 

 Quanto aos custos e despesas foram contabilizados ao resultado na proporção das 

unidades vendidas de acordo com o OCPC 01, aplicável a qualquer situação de 

elementos de custeio. Essa prática foi observada em Notas Explicativas ainda que não 

divulgada a orientação quanto ao pronunciamento. 

 

√ Em 2011 mantiveram-se os mesmos critérios de adotação do exercício anterior, sem 

contemplar ação antecipada de qualquer pronunciamento que tenha como 

obrigatoriedade no exercício subsequente. 

 

A pesquisa apontou que a partir de 2010 as determinações do ICPC 02 causaram 

dúvidas quanto ao controle dos contratos, o que pode justificar ausências de informações 

nas notas explicativas de algumas empresas sobre a forma pela qual reconheceram a receita 

e o custo das unidades vendidas. O mesmo motivo pode explicar porque poucas empresas 

adotaram a contabilização das receitas conforme Resolução do CFC. 

 

Algumas empresas justificaram em notas explicativas que não adotaram o controle 

da transferência da posse dos riscos e dos benefícios ao comprador na entrega das chaves, 

por que esperam em 2012 o resultado da discussão do IASB sobre o assunto. Para essas 

empresas o resultado pode causar impacto significante nas demonstrações. 

O trabalho buscou contribuir para o estudo da contabilidade no período em que as 

informações emitidas pelas demonstrações contábeis estão se internacionalizando. O 

processo das mudanças para os novos padrões têm contribuído com a captação de 

investimentos para o Brasil à medida que investidores internacionais confiam na 

veracidade das informações publicadas. O resultado pode ser observado nos índices de 

crescimento do ramo imobiliário confrontado com PIB, conforme demonstrado pela 

pesquisa. 

Cabe mencionar que o desafio das adaptações às mudanças na legislação pode 

desencadear um cenário promissor para o profissional da contabilidade. A pesquisa aponta 

uma grande abertura de mercado de trabalho aos profissionais da área, pois existe muito a 



164 
 

 

ser pesquisado sobre a padronização das normas em diferentes tipos de atividades 

econômicas.  

Segue algumas recomendações para futuras pesquisas: 

*Ampliar a amostra para as empresas de médio e pequeno Porte; 

*Aplicar uma formula para encontrar índice de evidenciação dos CPCs voltados para 

a Construção Civil e comparar com a evidenciação das Notas Explicativas publicadas 

pelas empresas do ramo imobiliário; 

*Pesquisar o tratamento dos Ativos conforme IFRS/CPCs na atividade da Construção 

Civil; 

*Testar a melhor maneira de divulgação das demonstrações para atrair investimentos. 
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