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1. Visão geral
2. Escopo da norma
3. Modelo de 5 etapas
4. Divulgações e abordagem de transição
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Visão geral
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Adoção antecipada permitida IFRS (não CPC) Relatório Trimestral (ITR)

2014 2016 2017 2018 Mar Jun Set Dez

Data efetiva
1 Janeiro 2018

Relatório Anual
31 Dezembro 2018IFRS 15 emitida Esclarecimentos 

da IFRS 15

CPC correspondente (CPC 47)



Qual é a mudança?
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 Requerimentos da IFRIC 15 removidos e substituídos por um novo critério de avaliação de 
reconhecimento ao longo do tempo.

 Mais orientação sobre separação de bens e serviços agregados em um contrato.
 Mais orientação sobre mensuração do preço da transação.
 Sem orientação equivalente ao IAS 11 quando a receita é reconhecida ao longo do tempo.

Antes da IFRS 15 IFRS 15

IAS 18, IFRIC 13, 15
IAS 11

Orientação de 
consolidação

Venda de bens e serviços

IAS 16 IAS 40 Orientação 
consolidada

Ganhos e perdas Vendas para não-clientes

Venda para clientes

IFRS 15 Orientação de 
consolidação

IAS 16 IAS 40 Orientação de 
consolidação



Escopo
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Outras 
IFRSIFRS 15

Parte do contrato Carteira de contratos
Contrato 1
Contrato 2
Contrato 3
Contrato 4

Contrato de 
arrendamento

Contrato de seguro
Direitos e obrigações 

contratuais no 
escopo de outras 

IFRSs

Certos tipos de 
permutas não 

monetárias

 









Principais setores impactados
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SoftwareSetor imobiliário e 
construção civil

Licenciadores –
farmacêutico, 

cinematográfico, 
entretenimento e 
franqueadores

Telecomunicações

Aeroespacial e 
defesa

Administradores 
de fundos

Fabricantes sob 
contrato



Resumo do modelo de 5 etapas
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Etapa

1
Identificar o contrato com o cliente

Etapa

2
Identificar as obrigações de desempenho

Etapa

3
Determinar o preço da transação

Etapa

4
Alocar o preço da transação

Etapa

5
Reconhecer receita



Identificar o contrato

8

Etapa
1

... o recebimento da 
contraprestação é provável.

... direitos aos bens ou serviços 
e condições de pagamento 

podem ser identificados.

... ele possui substância 
comercial.

... ele é aprovado e as partes 
estão comprometidas com as 

suas obrigações.

Um contrato 
existe se...



Combinar contratos
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Contratos podem ser combinados e contabilizados como um único 
contrato.

Contratos são combinados se iniciados no mesmo tempo, ou próximo do 
mesmo tempo, com o mesmo cliente e um ou mais dos seguintes critérios 
atendidos:

Contrato 1 Contrato 2

IFRS 15

Negociados como um 
pacote com um 

objetivo comercial 
único.

Consideração em um 
contrato depende do 

outro contrato.

Bens e serviços são 
uma única obrigação 

de desempenho.

Etapa
1



Resumo do modelo de 5 etapas
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Etapa

1
Identificar o contrato com o cliente

Etapa

2
Identificar as obrigações de desempenho

Etapa

3
Determinar o preço da transação

Etapa

4
Alocar o preço da transação

Etapa

5
Reconhecer receita



Identificar as obrigações de desempenho
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Obrigação de desempenho distinta Não distinta – combinar com outros 
bens e serviços

Sim Não

+

Obrigação de desempenho (OD) = promessa de entregar um bem ou prestar um serviço que 
atende ambos os critérios:

Critério 1:
Capaz de ser distinto 

O cliente pode se beneficiar do bem ou 
serviço por conta própria ou juntamente 
com outros recursos que estão 
prontamente disponíveis para ele?

Critério 2: 
Distinta dentro do contexto do 

contrato

A promessa da entidade de transferir o 
bem ou serviço para o cliente é 
identificável separadamente de outras 
promessas no contrato?

Etapa
2



Identificando as obrigações de desempenho
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Indicadores que duas ou mais promessas não são separáveis:

 Fornecedor presta um serviço significativo de integração o bem ou serviço em um pacote que 
representa a produção combinada para a qual o cliente contratou

 O bem ou serviço significativamente modifica ou personaliza outro bem ou serviço prometido

 O bem ou serviço é altamente dependente ou altamente inter-relacionado com outros bens ou 
serviços prometidos
o Cada bem ou serviço é significativamente afetado por outro(s) bem(ns) ou serviço(s);
o Por exemplo, o fornecedor não poderia cumprir sua promessa transferindo cada um dos bens 

ou serviços independentemente.

Etapa
2



Única obrigação de desempenho?
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Os produtos e serviços 
individualmente 
atendem quais 
critérios?

Critério 1 – Benefício por conta 
própria ou com outros recursos

Cada material poderia ser usado 
com outro item prontamente 
disponível.

Critério 2 – Bem ou serviço 
identificável separadamente

Entidade está fornecendo um 
serviço de integração 
significativo.

 

contrato para 
construir uma 
casa

tijolos janelas acabamentos serviço de 
construção

= + + +

Etapa
2



Múltiplas obrigações de desempenho?
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Serviços de instalação podem ser 
oferecidos por terceiros.

Instalação padrãoMáquina

+

Contrato

A máquina é uma 
obrigação de 
desempenho 
separada?

Critério 1 – Benefício por conta 
própria ou com outros recursos

Máquina pode ser usada com um 
outro insumo disponível –
instalação por terceiros

Critério 2 – Bem ou serviço 
identificável separadamente

Não há serviço de integração 
significativo, pois o serviço de 
instalação é padrão.
.

 

Etapa
2



Bens ou serviços fornecidos a um cliente do cliente
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A oferta para dois serviços de revisão gratuitos é uma obrigação de desempenho para a 
montadora?

Sim, porque:
 o carro atende a definição de uma obrigação de desempenho; e
 o direito de ofertar o serviço de revisão gratuito pode ser utilizado com o ativo que a 

concessionária já obteve (o carro).

Etapa
2

Carro

A montadora fornece um incentivo as 
concessionárias na compra de cada 
carro:
 A concessionária poderá oferecer 

dois serviços de revisão gratuitos 
para os seus clientes. Serviços gratuitos

+
No final o cliente recebe



Resumo do modelo de 5 etapas

16

Etapa

1
Identificar o contrato com o cliente

Etapa

2
Identificar as obrigações de desempenho

Etapa

3
Determinar o preço da transação

Etapa

4
Alocar o preço da transação

Etapa

5
Reconhecer receita



Determinar o preço da transação
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Contraprestação não               
monetária

Contraprestação a pagar a um clienteValor da contraprestação variável (e o 
fator limitante)

Componente de financiamento 
significativo

Preço da 
transação

…mensurada ao valor justo exceto se 
não pode ser mensurado 
confiavelmente

…redução no preço da transação, 
exceto se for pagamento para um 

bem ou serviço distinto

Etapa
3



Contraprestação variável
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Créditos IncentivosDescontos Bônus de 
desempenho outros...

Contraprestação variável pode ser

Contraprestação variável é estimada utilizando o mais apropriado entre os 
seguintes métodos:

Valor esperado Valor mais provável

Etapa
3



Sim porque… 

Componente de financiamento significativo

19

O preço da 
transação 
inclui um 
componente 
financeiro 
significativo?

Período 
significativo entre 

entrega e 
pagamento.

Preço à vista é 
diferente do 

preço da 
transação.

Sem indicadores 
que 

adiantamento é 
para outra razão.

Etapa
3

Contrato para 
construir um 
equipamento

Preço da 
transação: R$80 
pago na assinatura 
do contrato

Data de entrega esperada:
2 anos a partir da 
assinatura do contrato

Preço à vista: R$100 
caso pagamento na 
entrega. 



Resumo do modelo de 5 etapas
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Etapa

1
Identificar o contrato com o cliente

Etapa

2
Identificar as obrigações de desempenho

Etapa

3
Determinar o preço da transação

Etapa

4
Alocar o preço da transação

Etapa

5
Reconhecer receita



Estimando preço de venda
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Métodos para 
estimar os 
preços de venda 
individuais

Custo mais 
margem 

Preço 
observável Residual

Preço da transação alocado ao celular = R$650 x (R$350/R$710) = R$320 
Preço de transação alocado ao plano = R$650 x (R$360/R$710) = R$330

Etapa
4

Contrato de 2 anos – R$650

Celular Plano de dados, 
ligações e texto

Entidade vende celular e plano separado

R$350 Plano de 12 meses por R$15 
por mês – R$360 (24 x R$15)

Mercado 
ajustado  



Resumo do modelo de 5 etapas
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Etapa

1
Identificar o contrato com o cliente

Etapa

2
Identificar as obrigações de desempenho

Etapa

3
Determinar o preço da transação

Etapa

4
Alocar o preço da transação

Etapa

5
Reconhecer receita



Obrigação de desempenho cumprida em um momento 
específico no tempo
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Reconhece receita quando o cliente obtém controle do ativo prometido.
Indicadores de que o controle foi transferido inclui o cliente ter… 

Aceite do 
ativo

Uma 
obrigação 
presente a 

pagar

Título legal Posse física

Propriedade 
de riscos e 
benefícios

Etapa
5



Divulgações antes da data efetiva
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Considerações sobre divulgações de pré-adoção (IAS 8.30):

 Área de foco para os reguladores.

 Mais detalhes de como será a abordagem na data da adoção da entidade.

 Atender expectativas de partes externas (ex. investidores).



Abordagens de transição 

Abordagem de efeito cumulativo: entidade também precisa divulgar os montantes de receita que 
seriam apresentados de acordo com a IAS 18/IAS 11.

Retrospectiva completa–
sem expedientes práticos

Retrospectiva completa–
com expedientes práticos

Efeito cumulativo

IAS 11/18

IAS 11/18

IAS 11/18

IFRS 15

Requerimentos 
mistos

IFRS 15

IFRS 15

1 Janeiro 2017

1 Janeiro 2017

1 Janeiro 2018

Abordagem 2016 2017 2018 Data do ajuste no PL

IFRS 15IAS 11/18
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