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IFRS 9

Classificação: Modelo de 
negócio: desconto de 
recebíveis 



Classificação: 
Modelo de negócio: desconto de recebíveis

Modelo de negócio Características-chave
Categoria de 
mensuração

Mantidos para receber os fluxos de 
caixa contratuais

▪ O objetivo do modelo de negócio é manter ativos para 
receber seus fluxos de caixa contratuais

▪ Vendas são secundárias ao objetivo do modelo

▪ Normalmente vendas não são frequentes ou em alto 
volume 

Custo 
Amortizado

Mantidos tanto para coleta de 
fluxos de caixa contratuais e 
também para venda

▪ Tanto receber fluxos de caixa contratuais como de venda 
do instrumento são integrais ao objetivo do modelo de 
negócio

▪ Vendas são mais frequentes e com volume maior do que 
no modelo anterior

VJORA

Outros modelos de negócio, 
incluindo:

▪ Negociação
▪ Gestão com base no valor justo
▪ Maximização dos fluxos de 

caixa por vendas

▪ Obter fluxos de caixa contratuais é secundário ao objetivo 
do negócio

VJR



Classificação: 
Modelo de negócio: desconto de recebíveis
QUIZ

Custo Amortizado

VJORA

1 

2 

VJR3 

• A Entidade X frequentemente transfere contas a receber de clientes que atendem a determinados 
critérios para um FDIC. A estrutura de securitização é continuamente renovada.

• X não retém os riscos e benefícios desses recebíveis após a transferência e os desreconhece. O FDIC é 
controlado por um banco.

• Os recebíveis dessa carteira atendem aos critérios de SPPI.

• De acordo com o IAS 39, essa carteira foi classificada como empréstimos e recebíveis e está 
mensurada pelo custo amortizado.

Qual é a categoria apropriada para este portfólio de acordo com o IFRS 9?



IFRS 9

Impairment: Matriz de 
provisão para perdas 
esperadas



Impairment: 
Matriz de provisão para perdas esperadas

Exemplo da aplicação do expediente prático da matriz de provisão

▪ A companhia M opera somente no mercado brasileiro e possui uma carteira de recebíveis 

comerciais de um grande número de clientes (pulverizada), que não possuem um componente de 

financiamento significativo.

▪ M escolheu usar a abordagem simplificada para mensurar as perdas de crédito esperadas da sua 

carteira de recebíveis, aplicando uma matriz de provisão.

▪ M segrega a carteira em grupos de recebíveis com características comuns de risco, a serem 

avaliados de forma coletiva, com base na região e no risco de crédito (fornecida por uma empresa 

terceirizada).

▪ Análises de correlação mostram que a taxa de desemprego por região é o principal fator 

macroeconômico que impacta as taxas de inadimplência. 

Quais são os principais passos para mensurar as perdas de crédito de cada 

grupo de recebíveis com características comuns de risco?



Classificação: Modelo de negócio: desconto 
de recebíveis

Cálculo das taxas de inadimplência histórica por faixa de atraso para o grupo, baseado nas 

insuficiências de caixa históricas

Segregação do grupo por faixa de atraso atual e histórico (em mil R$)

Não vencido
1-30 dias

vencidos

31–60 dias 

vencidos

61–90 dias 

vencidos

Mais de 90 dias 

vencidos

t
0

15.000 7.500 4.000 2.500 1.000

t
-1

14.500 7.400 4.500 2.800 1.400

... … … … … …

Não vencido
1-30 dias

vencidos

31–60 dias 

vencidos

61–90 dias 

vencidos

Mais de 90 dias 

vencidos

t
-1

0,28% 1,45% 3,4% 6,2% 10,1%

t
-2

0,25% 1,44% 3,3% 6,3% 9,5%

... … … … … …

Ø 0,26% 1,41% 3,1% 5,9% 9,8%



Classificação: Modelo de negócio: desconto 
de recebíveis

Cálculo do ajuste das taxas de inadimplência, baseado na expectativa dos fatores econômicos futuros e 

na correlação entre esses fatores e as taxas de inadimplência, e cálculo da taxa de inadimplência final

Principais cenários macroeconômicos futuros para o grupo 

Taxa de desemprego projetada para 

a região

Probabilidade de ocorrência do 

cenário

Cenário 1 4% 30%

Cenário 2 5% 55%

Cenário 3 6% 15%

Não 

vencido

1-30 dias

vencidos

31–60 dias 

vencidos

61–90 dias 

vencidos

Mais de 90 dias 

vencidos

Ajuste 0,04% 0,19% 0,5% 0,7% 0,8%

Taxa histórica 0,26% 1,41% 3,1% 5,9% 9,8%

Taxa final 0,30% 1,60% 3,6% 6,6% 10,6%



Classificação: Modelo de negócio: desconto 
de recebíveis

Cálculo da perda esperada do grupo usando a matriz de provisão

Valor contábil 

bruto

Taxas de 

inadimplência

Provisão para perdas 

esperadas

Não vencido R$ 15.000.000 0,3% R$ 45.000

1–30 dias vencidos R$ 7.500.000 1,6% R$ 120.000

31–60 dias vencidos R$ 4.000.000 3,6% R$ 144.000

61–90 dias vencidos R$ 2.500.000 6,6% R$ 165.000

>90 dias vencidos R$ 1.000.000 10,6% R$ 106.000

R$ 30.000.000 R$ 580.000



IFRS 15

Principal versus agente



Principal vs agente

Concluir, considerando a necessidade de 

divulgar eventual julgamento significativo

Considerar se a avaliação é clara pelos 

critérios de transferência de controle

Se não, considerar os indicadores de 

principal ou agente

Identificar o bem ou serviço específico

Risco de estoque

Liberdade em
estabelecer preços?

Primariamente responsável para
cumprir o contrato?

Qual o bem ou serviço a ser 
entregue ao cliente final?



Principal vs agente
Fabricante M Revendedor R

Descrição do caso (Revenda no comércio)
O Revendedor R entra em um contrato para a venda de 1.000 vestidos fabricados pelo Fabricante 
M. Os vestidos são entregues para R no início do contrato.

R paga um valor fixo por vestido para M, por cada vestido vendido. 

R possui a liberdade de estabelecer o preço ao cliente final.

R decide como e onde disponibilizar os vestidos, e seus funcionários fazem o atendimento de venda 
ao cliente.

R é responsável pelas perdas e danos aos vestidos mantidos em sua loja, e paga seguro.

O cliente pode devolver os vestidos para R em até 10 dias; porém, se há defeito de fabricação, M é 
responsável.

M mantém a titularidade legal do vestido, que é passado para R apenas no momento da venda 
final.

R tem o direito de devolução dos vestidos não vendidos para M (ex. em uma mudança na coleção).



Principal vs agente

Descrição do caso (agência de viagens)
A Agência compra passagens de companhias aéreas por uma tarifa reduzida em comparação ao 

preço da passagem vendido diretamente ao cliente final; a redução é acordada antes da compra.

A Agência concorda em comprar um número de passagens e deve pagar por essas independente de 

conseguir revender ao cliente; ou seja, as companhias aéreas não devolvem o dinheiro das 

passagens não revendidas pela Agência.

A Agência tem o poder de decisão sobre o preço de venda que irá praticar ao cliente final.

A Agência auxilia seus clientes em quaisquer reclamações sobre o serviço fornecido pela

companhia aérea.

Companhias 
aéreas

Agência Compra de 
passagem aérea

Compra de 
assentos

Vôo



IFRS 15

Componente de 
financiamento significativo



Componente de financiamento significativo

Se em um contrato há componente de financiamento 
significativo, então a entidade deverá avaliar a taxa de 
desconto que estaria refletida em uma transação de 
financiamento separada entre ela e o cliente no INÍCIO do 
contrato.

Pagamento 
do cliente

Expectativa
Contrato 
finalizado

(REAL)
Contrato 
finalizado

Ajuste a Valor Presente 
(AVP)≠

CPC 47≠IFRS 15

CPC 47 não considera o expediente 
prático – não ajustar preço transação 
para períodos inferiores a 12 meses



Componente de financiamento significativo
Descrição do caso (alteração do período)

A Companhia K entra em um contrato com o cliente para 
construir e entregar uma peça de um determinado 
equipamento. A receita é reconhecida em um momento 
específico no tempo – quando o equipamento é entregue ao 
cliente. A expectativa de entrega é em 2 anos. 

A contraprestação paga pelo cliente, no início do 
contrato, foi de R$80.

A taxa de desconto é de 12%.

A Companhia K espera reconhecer

– Despesa de juros no valor de R$20, ao longo de 2 anos; e

– A receita de R$100 (R$80 x 1.12 x 1.12) na data da entrega

Período esperado de 
financiamento

Pagamento integral 
de R$ 80

Reconhece a receita 
de R$ 100

Reconhecimento dos juros 
de R$ 20 ao longo de 2 

anos

Início do 
contrato

Expectativa da 
data de entrega



Componente de financiamento significativo

Pagamento integral 
de R$ 80

Reconhece a receita 
de R$ 100

Início do 
contrato

Expectativa da 
data de entrega

Período de financiamento real

Reconhecimento dos juros de R$ 20 
ao longo do período

Mudança na 
expectativa

(REAL)
Contrato 
finalizado

O preço de transação – a contraprestação recebida ($80) 
ajustada pelo componente de financiamento significativo 
($20) – não deve ser revisada como efeito da alteração no 
período esperado entre o pagamento e a performance 
(entrega) ao cliente.

No entanto, a entidade deve revisar o período durante o 
qual serão reconhecidos os juros referentes à diferença 
entre o preço de transação e a contraprestação recebida do 
cliente.

Ao final do Ano 1, a entidade K nota que a construção irá 
demorar 3 anos, ao invés de 2.

Qual o impacto dessa mudança?



IFRS 16

Impostos indiretos sobre 
passivo de arrendamento



Impostos indiretos sobre passivo de 
arrendamento

• [IFRS 16.B33] O contrato pode incluir o valor a pagar pelo 
arrendatário por atividades e custos que não transferem o bem ou 
serviço ao arrendatário. (...) Esses valores a pagar não resultam em 
componente separado do contrato, mas devem ser considerados 
parte da contraprestação total que é alocada aos componentes 
separadamente identificáveis do contrato.

Valor presente

dos pagamentos 

esperados no 

final do 

arrendamento

Valor presente 

dos pagamentos 

de 

arrendamento

+=Passivo de 

arrendamento



Impostos indiretos sobre passivo de 
arrendamento

Arrendatário X paga para arrendador Y 
valores cobrados em contrato de 

arrendamento imobiliário. Montantes 
contém PIS e Cofins (valores podem ser 

embutidos ou explícitos).

O PIS e Cofins é recolhido pelo arrendador 
Y para a autoridade fiscal em um momento 

subsequente.

1

2



Impostos indiretos sobre passivo de 
arrendamento

QUIZ

PIS e Cofins devem ser considerados como parte dos passivos de arrendamento 

pelo arrendatário X?

SIM

NÃO

1 

2 

DEPENDE3 



Impostos indiretos sobre passivo de 
arrendamento

1

Aparentemente, quando o valor de VAT é devido pelo arrendatário 
e recolhido pelo arrendador, que está atuando como um agente 

para a autoridade fiscal, este não é um pagamento de 
arrendamento ou um componente de não arrendamento. 

No Brasil, essa visão atinge PIS e Cofins (considerando consistência 
com a visão de “agente” já aplicada atualmente para fins de receita)

VISÃO KPMG:
[Real estate leases – The tenant perspective – 6.4]

Isso porque o pagamento não é realizado em troca do direito de 
uso do ativo. Nesse caso, acreditamos que o arrendatário deve 

contabilizar o VAT de acordo com o IFRIC 21 / ICPC 19.



IFRS 16

Atualização de passivo de 
arrendamento por índices 
inflacionários



Atualização de passivo de arrendamento por 
índices inflacionários
Pagamentos variáveis do arrendamento

Pagamentos com base em 

um índice ou uma taxa 
[IFRS 16.27(b)]

Pagamentos com base na 

rotatividade ou uso
[IFRS 16.BC168-BC169]

Quais pagamentos variáveis do arrendamento são incluídos no passivo?

[IFRS 16.BC190] Pagamentos variáveis com base em índice ou taxa são 
incluídos no passivo de arrendamento, inicialmente usando a taxa ou 

índice da data de início do arrendamento.



Atualização de passivo de arrendamento por 
índices inflacionários

QUIZ
Em março de 2018, o Arrendatário A entra em um contrato de arrendamento que prevê 

atualização anual para os pagamentos do arrendamento. Portanto, em março de 2019, o 

valor do passivo de arrendamento deverá sofrer uma correção pelo IGP-M. O pagamento 

considerando o valor atualizado será realizado apenas a partir de abril de 2019.

Para fins de mensuração na IFRS 16, em 31/12/2018, o passivo de arrendamento 

deveria ser atualizado considerando a variação do IGP-M de março à dezembro de 

2018?

Sim1 

Não2



Atualização de passivo de arrendamento por 
índices inflacionários

Os passivos de arrendamento são atualizados se houver...

(a) alteração nos valores que 
se espera que sejam pagos de 

acordo com a garantia de 
valor residual

(b) alteração nos pagamentos 
futuros de arrendamento 

resultante de alteração em 
índice ou em taxa utilizada 

para determinar esses 
pagamentos

O arrendatário deve remensurar o passivo de arrendamento para refletir 
esses pagamentos de arrendamento revisados somente quando houver a 

alteração nos fluxos de caixa. 

IFRS 16.42



Atualização de passivo de arrendamento por 
índices inflacionários

Direito de uso $ 55.588

Passivo de arrendamento ($ 55.588)

Reconhecimento do direito de uso e passivo de arrendamento:

• Data início: 1º de janeiro

• Período: 30 meses

• Pagamento: $ 60.000 ($ 2.000/mês) – pagamentos no final de cada mês

• Atualização: A cada ano, pelo índice acumulado do IGP-M no ano anterior
• Taxa de financiamento incremental: 0,5% a.m.
• Valor presente no início do contrato: VP(0,5%;30;2000) = $ 55.588



Atualização de passivo de arrendamento por 
índices inflacionários

Despesas de Juros (0,5%a.m. sobre saldo passivo em aberto) $ 2.757

Passivo de arrendamento $ 2.757

Reconhecimento de juros

Depreciação ($ 55.588 ÷ 30 x 12 meses) $ 22.235

Direito de uso $ 22.235

Passivo de arrendamento ($ 2.000 x 12) $ 24.000

Caixa $ 24.000

Pagamentos

Reconhecimento de depreciação



Atualização de passivo de arrendamento por 
índices inflacionários

Passivo de arrendamento inicial $ 55.588

Amortização (12 x $ 2.000) ($ 24.000)

Despesas de juros $ 2.757

Passivo de arrendamento atual $ 34.345

No final de dezembro, o saldo antes da atualização pelo índice de preços ao consumidor é 

de $ 34.345

• Data início: 1º de janeiro

• Período: 30 meses

• Pagamento: $ 60.000 ($ 2.000/mês) – pagamentos no final de cada mês

• Atualização: A cada ano, pelo índice acumulado do IGP-M no ano anterior
• Taxa de financiamento incremental: 0,5% a.m.
• Valor presente no início do contrato: VP(0,5%;30;2000) = $ 55.588



Atualização de passivo de arrendamento por 
índices inflacionários

No ano anterior, o IGP-M foi de 7,5521%

Parcela de arrendamento [$2.000 x 1,075521] $ 2.151

Caixa $ 2.151

Como houve alteração nos fluxos de caixa futuros pela mudança no IGP-M, o arrendatário 

deve remensurar o passivo de arrendamento, ou seja, o passivo passa a ser de 18 

pagamentos de $ 2.151.

Considerando a taxa de 0,5% a.m., o valor presente atualizado dos pagamentos futuros é 

de $ 36.939.

• Data início: 1º de janeiro

• Período: 30 meses

• Pagamento: $ 60.000 ($ 2.000/mês) – pagamentos no final de cada mês

• Atualização: A cada ano, pelo índice acumulado do IGP-M no ano anterior
• Taxa de financiamento incremental: 0,5% a.m.
• Valor presente no início do contrato: VP(0,5%;30;2000) = $ 55.588



Atualização de passivo de arrendamento por 
índices inflacionários

O direito de uso e passivo de arrendamento são então atualizados

Passivo de arrendamento ($36.939- $34.345) $ 2.594

Direito de uso $ 2.594

• Data início: 1º de janeiro

• Período: 30 meses

• Pagamento: $ 60.000 ($ 2.000/mês) – pagamentos no final de cada mês

• Atualização: A cada ano, pelo índice acumulado do IGP-M no ano anterior
• Taxa de financiamento incremental: 0,5% a.m.
• Valor presente no início do contrato: VP(0,5%;30;2000) = $ 55.588
• Valor presente no final do ano: VP(0,5%;18;2151) = $ 34.345



IFRS 16

Contratos com prazo 
indeterminado e 
considerações legais



Contratos com prazo indeterminado e 
considerações legais

QUIZ
Arrendatário A aluga um galpão por 5 anos. A opera com vendas online de móveis e está 
testando o uso de galpões como showroom.

De acordo com o contrato, tanto A como o Arrendador B podem cancelar o contrato a 
cada data de aniversário, ou seja, anualmente. 

Para fins de mensuração na IFRS 16, qual é o prazo desse arrendamento?

1 ano1 

Requer análises adicionais2



Contratos com prazo indeterminado e 
considerações legais

Com o término prematuro do arrendamento, qual o impacto 
econômico (carteira de clientes, mercado etc.)?

Visão KPMG: Aparentemente, a definição de “penalidade” deve ser 
aplicada amplamente, e inclui desincentivos econômicos para exercer 
uma opção de término. Exemplos de considerações econômicas:
[Real estate leases – The tenant perspective Example 12]

Qual o valor das benfeitorias realizadas pelo arrendatário?

Qual  o custo para restaurar o ativo à condição original?

Qual o custo de remover as benfeitorias?



Contratos com prazo indeterminado e 
considerações legais

IMPORTANTE!

Um direito exclusivo do ARRENDADOR de encerrar o contrato a qualquer 
momento é ignorado para fins da determinação do período de 
arrendamento. 

[B35, BC128 IFRS 16]

Esse entendimento considera que nesses cenários o ARRENDATÁRIO tem 
uma obrigação incondicional de pagar pelo direito de uso do ativo pelo 

período de arrendamento.



Contratos com prazo indeterminado e 
considerações legais

A Lei do Inquilinato prevê aos inquilinos de imóveis comerciais a 
possibilidade de ajuizar AÇÃO RENOVATÓRIA de contrato de locação, 
que constitui meio de garantir a renovação do contrato.

Art. 51: Requisitos mínimos e cumulativos:

prova de ter celebrado contrato por escrito e com prazo determinado;

prova de que o prazo mínimo (ou a soma de prazos ininterruptos, 
por escrito) seja de 5 anos ou mais;

exploração do comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo de 3 anos.



Contratos com prazo indeterminado e 
considerações legais

A Lei do Inquilinato prevê aos inquilinos de imóveis comerciais a 
possibilidade de ajuizar AÇÃO RENOVATÓRIA de contrato de locação, 
que constitui meio de garantir a renovação do contrato.

Art. 57 e 72 - Situações em que o arrendador pode negar a renovação:

Arrendador precisa realizar obras, por determinação do Poder Público, que 
alterem radicalmente o ativo e aumentem seu valor comercial;

Se o imóvel vier a ser utilizado pelo próprio arrendador, seu cônjuge, 
ascendente ou descendente;

quando o arrendador apresentar uma proposta de terceiro melhor e 
o arrendatário não está disposto a cobrir.



Contratos com prazo indeterminado e 
considerações legais

Longa discussão em 
curso...

IMPORTANTE!
Em contratos de arrendamento regidos pela lei do Inquilinato 
deve-se considerar que o arrendatário tem um direito de 
renovação, mesmo quando não previsto formalmente no 
contrato?



IFRS 16

Key money

Luvas / fundo de comércio



Key money (luvas / fundo de comércio)

É comum identificar arrendamentos que incluem:

➢ luvas: para garantir uma reserva de imóvel (ex.: shopping)

➢ fundos de comércio: atividade comercial (ex.: localização/ponto, clientela etc.)

“KEY MONEY”

Tais pagamentos de arrendamentos são também conhecidos como key money.



Key money (luvas / fundo de comércio)

QUIZ
Cia A firma um contrato de arrendamento de um espaço onde será implantada uma de 
suas lojas. O contrato prevê o pagamento do valor referente ao “ponto comercial” para o 
arrendatário anterior.

Na Cia A, como deve ser registrado contabilmente o valor pago pelo “ponto comercial”?

Ativo de direito de uso do arrendamento1 

Intangível2

Exige análises adicionais3



Key money (luvas / fundo de comércio)
• Custos diretos iniciais

A IFRS 16 introduziu o conceito de “custos diretos iniciais”, que não existia 
na norma anterior. 

Custo incremental de obtenção do arrendamento que não teria sido incorrido se 
o arrendamento não tivesse sido obtido, exceto para os custos incorridos por 
arrendador fabricante ou revendedor associados ao arrendamento financeiro.

IFRS 16 - Apêndice A

O IFRS 16.IE13 inclui um cenário similar e demonstra a contabilização dos 
custos diretos iniciais em contrapartida ao direito de uso do arrendamento.



Key money (luvas / fundo de comércio)

Com a introdução da IFRS 16, em geral, os 
pagamentos de key money devem ser 

considerado como parte dos custos diretos 
iniciais para obter o arrendamento.

O arrendatário deve incluir quaisquer custos iniciais 
incorridos no custo do direito de uso do ativo na data 

de início do arrendamento (commencement date).



Key money (luvas / fundos de comércio)

Key money – Componente separado

A IFRS 16 orienta que a mensuração subsequente do direito de uso deve 
aplicar os requerimentos do IAS 16/CPC 27. 
[IFRS 16.31]

Se o arrendatário tem direito e previsão de realizar a 
venda do key money (durante ou ao final do contrato), 
esses valores devem ser tratados como “componentes 

separados” de arrendamento, considerando a 
amortização durante o período de uso e o valor 
residual ao final do contrato de arrendamento.



IFRS 16

Direito de direcionar o uso



Arrendamento (IAS 17 x IFRS 16)

Ativo identificado?

Arrendatário obtém substancialmente 
todos benefícios econômicos?

Arrendatário direciona o uso?

Contrato é ou contém um 
arrendamento

Contrato não contém um 
arrendamento

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim



Gerenciamento do direito de uso

Cliente

Predeterminado

Cliente opera o 

ativo ou direciona 

outros a fazê-lo

Cliente 

projetou o 

ativo

Contrato é ou contém um arrendamento*
Contrato não contém um 

arrendamento

Quem toma as decisões de “como e para qual finalidade” durante todo o período de uso?

Fornecedor

Outros

Direitos de proteção do arrendador



Direitos relevantes x protetivos
Cliente aluga uma máquina para uso em seu processo produtivo. 
Quais são as decisões e/ou direitos relevantes para avaliar o 
direcionamento do direito de uso? 

a) Opções de extensão do contrato para o cliente.

b) Configuração do cronograma e escolha do prestador do 
serviço de manutenção.

c) Decisão de funcionamento ou não da máquina.

d) Limitar o uso da máquina a 12 horas por dia.

e) Determinar o que é produzido na máquina.

f) Determinar a capacidade da máquina.
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