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1. OBJETIVO 

Definir quais operações de venda deverão ser reconhecidas como Faturamento da 

empresa para atendimento ao CPC 47 – Receita de contrato com cliente (equivalente 

ao IFRS 15), responsabilidades e controles dessas contabilizações. 

 

2. ABRANGÊNCIA 

Esta Política se aplica a todas as áreas da Dexco, seus administradores e colaboradores.   

 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Incoterms 

Os termos FOB, CIF, CFR, FCA, CPT, EXW, DAP citados no documento referem-se 

à abreviação do termo em inglês International Commercial Terms, ou Termos 

Internacionais de Comércio, e são termos padrão que devem ser adicionados em 

contratos de venda que incluem um transporte de carga internacional para 

estabelecimento das responsabilidades entre vendedor e comprador, assim como 

respectivos riscos. No anexo está uma breve descrição destes. 

3.2. Bill of Lading (B.L.) 

Conhecimento de embarque que compõe o manifesto de carga. Documento emitido 

pelo agente da empresa de transporte ou pela própria empresa de transporte. Registra o 

proprietário da carga exportada na sua consignação. Nele são informados: o 

destinatário, o consignatário, a quem deve ser notificada chegada da carga, o tipo de 

carga, quantidade, peso, tipo de acondicionamento, número de cada contêiner, se for 

utilizado, selo, declaração de que foi embarcada a bordo, se frete pré-pago ou a pagar 

no destino. 

3.3. Contrato 

Um contrato cria direitos e obrigações com força legal. Ele pode ser por escrito, verbal 

ou subentendido pelas práticas empresariais costumeiras. Nos contratos são 

estabelecidas obrigações a cumprir, que são promessas de transferência de mercadorias 

ou serviços, inclusive aqueles que um cliente pode revender ou prestar para seu próprio 

cliente. 

3.4. Receita de Vendas de Produtos - CPC 47  

Vigente a partir de 2018, revogou o CPC 30 (receitas) e estabeleceu uma série de 
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normas sobre o reconhecimento de receitas, principalmente sobre o momento de 

reconhecimento. A norma contábil impõe o reconhecimento da receita no momento 

em que houver transferido o controle do ativo para o cliente e destaca a necessidade 

de separar a receita de acordo com a obrigação de desempenho. 

A entrega do bem pode ser feita de uma única vez e, consequentemente, o 

reconhecimento de receita refletirá apenas um lançamento contábil, ou pode se dar 

por meio de entregas contínuas, hipótese em que o reconhecimento de receita 

deverá ser feito em cada uma das etapas em que ocorrer o cumprimento da 

obrigação de desempenho. 

De uma maneira geral a pessoa jurídica deve reconhecer receita sempre que cumprir 

a obrigação estipulada no contrato firmado com o cliente ou quando fizer a transição 

completa do bem. 

Para reconhecer a receita de acordo com o CPC 47, uma entidade aplica as seguintes 

5 (cinco etapas): 

1. identificar o (s) contrato (s) com um cliente. 

2. identificar as obrigações de desempenho no contrato. As obrigações de 

desempenho são promessas em um contrato para transferir para um cliente bens ou 

serviços que são distintos. 

3. determinar o preço da transação. O preço da transação é o valor da contrapartida 

a que uma entidade espera ter direito em troca da transferência de bens ou serviços 

prometidos para um cliente. Se a contrapartida prometida em um contrato incluir 

um valor variável, uma entidade deve estimar o montante da contrapartida a que 

espera ter direito em troca de transferir os bens ou serviços prometidos para um 

cliente. Da mesma forma, o preço da transação precisa ser desmembrado em seus 

componentes, de modo a claramente refletir o valor de cada componente de uma 

transação, como por exemplo a alocação do preço de uma garantia estendida 

oferecida junto à aquisição de um produto, ou mesmo acesso a um determinado 

serviço mediante à aquisição de um produto. Os ajustes de bonificações e garantias 

contratuais são efetuados diretamente pela contabilidade de acordo com as 

características contratuais informadas pelas áreas comerciais e/ou jurídico. 

4. alocar o preço da transação para cada obrigação de desempenho com base nos 

preços de venda relativos a cada bem ou serviço distinto prometido no contrato. 

5. reconhecer a receita quando uma obrigação de desempenho é satisfeita através 

da transferência de um bem ou serviço prometido para um cliente (quando o cliente 

obtém o controle desse bem ou serviço). Uma obrigação de desempenho pode ser 

satisfeita em um determinado momento (geralmente para promessas de 

transferência de mercadorias para um cliente) ou ao longo do tempo (geralmente 

para promessas de transferência de serviços para um cliente). Para uma obrigação de 

desempenho satisfeita ao longo do tempo, uma entidade selecionaria uma medida 

adequada de progresso para determinar a quantidade de receita que deve ser 

reconhecida como a obrigação de desempenho é satisfeita. 

 

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES 

4.1. Reconhecimento das Receitas 

As receitas da Dexco são substancialmente relacionadas à venda de produtos e o seu 

reconhecimento inicial é feito da seguinte forma, sujeito às considerações contábeis 

apresentadas na sequência:  

 Vendas Nacionais – no momento da emissão das notas fiscais e expedição física dos 

produtos pela fábrica ao cliente. As vendas estão concentradas nas modalidades CIF 

e Entrega Futura. 

 Exportações Marítimas - no momento da emissão das notas fiscais e expedição 

física dos produtos. As exportações estão concentradas nos Incoterms FOB, FCA, 

EX WORKS, CFR,CIF e DAP. 

 Exportações Rodoviárias – no momento da emissão das notas fiscais e expedição 

física dos produtos ao cliente independente do “cruze” ou da entrega do produto. As 

exportações estão concentradas nos Incoterms FCA e CPT. 

No caso de condições contratuais diferentes do padrão de venda de produtos (venda 

condicionada às condições dos Incoterms), como por exemplo sujeito a obrigações por

  parte do cliente ou por parte da Dexco, a Contabilidade deverá ser consultada 

quanto ao correto tratamento contábil e efetivo acompanhamento. Isto inclui, por 

exemplo, vendas de terras, florestas ou permutas. 

4.2. Procedimento das Vendas Nacionais/Exportações 

Para fins de registro contábil, serão consideradas como Vendas Nacionais: 

a) as vendas para entrega futura (comumente chamadas FOB fábrica), que representam 

vendas efetivamente concluídas, e que por conveniência ou necessidade do cliente as 

mercadorias são efetivamente entregues/retiradas em data posterior; e 

b) as vendas CIF cuja entrega ao cliente tenha ocorrido dentro do mês, sendo a mesma 

aferida pelo recebimento do canhoto de entrega da mercadoria ao cliente ou, na 

ausência desse, pelos dias de itinerário previsto para entrega. 

As Exportações Marítimas e Rodoviárias serão reconhecidas no momento do BL (Bill 

of Lading) ou cruze. 
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OBS: O faturamento antecipado não será reconhecido, pois trata-se de vendas paras 

as quais o vendedor ainda não dispõe das respectivas mercadorias devendo ser ainda 

produzidas. Contabilmente, os valores faturados nestas circunstâncias serão 

tratados como “Adiantamentos de Clientes” no passivo, e no momento da emissão 

das notas fiscais e expedição física dos produtos pela fábrica ao cliente serão 

reconhecidos como “Vendas”. 

4.3. Controle e Contabilização 

A área de Controladoria será responsável pela contabilização dos ajustes contábeis 

necessários ao reconhecimento da receita de acordo com os critérios contidos nessa 

norma. Para tanto, executará os seguintes procedimentos ao final de cada mês: 

(a) levantamento dos volumes e valores faturados pelo sistema SAP/BI, 

referente aos produtos que não tenham sido entregues;  

(b) cálculo da margem desses produtos: Receita Líquida (-) custos de produção 

(-) despesas com fretes e comissões (-) Imposto de Renda e Contribuição 

Social; e 

(c) estorno dos valores calculados no mês anterior e contabilização dos valores 

calculados no mês relativos as vendas não entregues e não embarcadas nas 

respectivas contas de Resultado e Balanço. 

Se existir direito de devolução contratual (ex.: por insatisfação ou avaria), a receita 

não deve ser reconhecida para os produtos que se espera que sejam devolvidos. Para 

isso a Companhia necessita mensurar o impacto esperado com base no histórico por 

produto vendido. Da mesma forma, o histórico de devoluções precisa ser 

considerado para fins de provisionamento. 

 

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Não aplicável. 

 

6. ANEXOS 

Principais Incoterms aplicáveis à Dexco 

FOB – Free on Board / Livre a Bordo 

O vendedor encerra suas obrigações quando a mercadoria transpõe a amurada do 

navio no porto de embarque indicado e, a partir daquele momento, o comprador 

assume todas as responsabilidades quanto a perdas e danos. 

CIF – Cost, Insurance and Freight / Custo, Seguro e Frete 

A responsabilidade sobre a mercadoria é transferida do vendedor para o comprador no 

momento da transposição da amurada do navio no porto de embarque. 

O vendedor é o responsável pelo pagamento dos custos e do frete necessários para levar 

a mercadoria até o porto de destino indicado. 

CFR – Cost and Freight / Custo e Frete 

O vendedor é o responsável pelo: 

(i) pagamento dos custos necessários para colocar a mercadoria a bordo do navio; 

(ii) pagamento do frete até o porto de destino designado; e, 

(iii) desembaraço da exportação. 

Os riscos de perda ou dano da mercadoria, bem como quaisquer outros custos 

adicionais serão transferidos do vendedor para o comprador no momento em que a 

mercadoria cruze a amurada do navio. 

FCA – Free Carrier / Livre no Transportador 

O vendedor completa suas obrigações quando entrega a mercadoria desembaraçada 

para a exportação aos cuidados do transportador internacional indicado pelo comprador 

no local determinado. 

A partir daquele momento, cessam todas as responsabilidades do vendedor, ficando o 

comprador responsável por todas as despesas e por quaisquer perdas ou danos que a 

mercadoria possa vir a sofrer. 

CPT – Carriage Paid to / Transporte pago até 

O vendedor contrata e paga o frete para levar as mercadorias ao local de destino 

designado. 

A partir do momento em que as mercadorias são entregues à custódia do transportador, 

os riscos por perdas e danos se transferem do vendedor para o comprador, assim como 

possíveis custos adicionais que possam incorrer. 

EX-WORKS – A disposição no local designado 

A mercadoria é colocada à disposição do comprador no estabelecimento do vendedor, 

ou em outro local nomeado (fábrica, armazém, etc.), não desembaraçada para 

exportação e não carregada em qualquer veículo coletor. 
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DAP – Delivered at Place – Entregue no Local 

O vendedor deverá desembaraçar a mercadoria para exportação no seu País, fazer 

o transporte internacional e levá-la até o local combinado. O desembaraço de 

importação no local de destino, bem como a descarga da mercadoria fica a cargo 

do comprador. 

 

7. SANÇÕES  

Descumprimentos às diretrizes desta Política estarão sujeitos à aplicação das 

medidas disciplinares cabíveis. 

 

8.VIGÊNCIA 

Esta Política passará a vigorar a partir da sua data de publicação e deve ser 

revisada a cada 3 (três) anos ou a qualquer tempo, sempre que necessário. 

 

9. APROVAÇÃO 

Esta Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Dexco. 
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