
Economia compartilhada:
aspectos contábeis e tributários



Economia 
 colobarativa

Variedade de significados
Atividades econômicas

desenvolvidas a partir da

coordenação e cooperação

entre empresas escolhidas por

afinidade. 
(OLAVE; AMATO NETO) 

Economia em
rede

Conjunto de empresas cujas

competências individuais geram um

sistema que pode ser visto como um

organismo economicamente mais

eficiente do que a simples soma das

partes e unidas por acordos que

variam em grau de formalidade, mas

que mantêm relações estáveis e

significativas 
(ZAWISLAK; RUFFONI; VIEIRA, ROWLEY et. al,) 

 

Economia 
 compartilhada



 

1.Modelos mediados
pela tecnologia

Uso da plataforma digital como um
meio para que pessoas negociem
diretamente umas com as outras.
Economia ponto a ponto ou “peer-

to-peer economy”
 

 

5. Escala exponencial e
margem de lucro

diminuta por transação
(relevante por causa da

escala)
 
 
 

Características

 

4.Concentração do fluxo
de pagamentos em torno
da empresa proprietária
da plataforma digital 

 

3. Compreensão limitada
do público em geral quanto
ao papel desempenhado
por cada parte do negócio 

2.Acesso e uso em substituição à
propriedade

Compartilhar:  alugar,

emprestar,  permutar, 

 comercializar, comprar de

segunda mão

 

6. Expressivos intangíveis 
 desenvolvidos internamente  86%

Unicórnios na
Asia60%

Unicórnios nos
USA



Características

dos Unicórcios n Asia

Fonte: Why Business Models Fail: Pipes vs. Platforms. Disponível em https://medium.com/@scanpayasia/why-business-models-fail-pipes-vs-platforms-
964e3488e924. Acesso em 20 de abril de 2020.

Modelo tradicional

Modelo triádico
 

Uso da plataforma digital
como um meio para que

pessoas negociem
diretamente umas com as

outras.
Economia ponto a ponto

ou “peer-to-peer economy”
 
 
 



Fonte: Jochen Wirtz, Kevin Kam Fung So, Makarand Amrish Mody, Stephanie Q. Liu, HaeEun Helen Chun . Journal of Service Management. Platforms in
the peer-to-peer sharing economy. Disponível https://www.researchgate.net/publication/331907029_Platforms_in_the_Peer-to-Peer_Sharing_Economy..
Acesso em 20 de abril de 2020.

Características

Figuras atuantes na economia
compartilhada

 
 

Coexistência de diversas partes
em torno de uma transação,
responsáveis por frações das

atividades necessárias ao
fornecimento das utilidades

desejadas pelo
consumidor/usuário final ”

 
Modelo que agrega valor ao

serviço principal

https://www.emerald.com/insight/search?q=Jochen%20Wirtz
https://www.emerald.com/insight/search?q=Kevin%20Kam%20Fung%20So
https://www.emerald.com/insight/search?q=Makarand%20Amrish%20Mody
https://www.emerald.com/insight/search?q=Stephanie%20Q.%20Liu
https://www.emerald.com/insight/search?q=HaeEun%20Helen%20Chun
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1757-5818
https://www.researchgate.net/publication/331907029_Platforms_in_the_Peer-to-Peer_Sharing_Economy


Fonte:https://www.escpeurope.eu/news/new-framework-better-understand-sharing-economy-business-models. Acesso em 1 de fevereiro de 2020.
 

Fluxo de relações jurídicas e fluxos financeiros de negócios por meio de plataformas :  Aibnb

Características

HóspedeAnfitrião

https://www.escpeurope.eu/news/new-framework-better-understand-sharing-economy-business-models


Aspectos Contábeis e Tributários 

 
Formatação dos negócios  Reconhecimento de

receita própria
Emissão de

documentos fiscais 
Identidade
Cadastral



mudanças no
conteúdo das
atividades

Estrutura do
Negócio

mudança na
ligações ou
sequência de
atividades

Governança do
negócio

Qual a parte do todo
que cada um controla

mudança sobre quem
executa as atividades,
que riscos correm e

que benefícios esperam
 

Cadeia de Conexão
mudança na forma como

uma empresa está
conectada às suas partes
interessadas, como se
envolve em trocas

econômicas e como cria
valor para todos os

parceiros

Aspectos Contábeis e Tributários 

Conteúdo

 (Zott e Amit, 2010) 

Reconhecimento de
Receita Contábil e
tributária própria

Identidade
Cadastral

Emissão de
documentação 
 fiscal suporte

Rebates (charge
backs), parcerias,

profit sharing, "as a
services"



Aspectos Contábeis e Tributários 

Identidade
Cadastral

Entender como definir a atividade para fins de registros é
essencial para o cumprimento das obrigações tributárias
(ISSQN principalmente)

1.CNAE* principal e secundários aplicáveis (ex. intermediação)
2.Cadastro Municipal
3.Códigos de prestação de serviços aplicáveis (Lista Anexa à LC
116/2003)
4.NCM (tratando-se de mercadoria)



Aspectos Contábeis e Tributários 

 
Formatação dos negócios

Entender na “rede de colaboração”
qual o papel da entidade para
definir:

 
1.Natureza de suas obrigações e
direitos

2. Riscos e benefícios que cada parte
assume

3.Qual é a sua receita própria e quais
são fluxos meramente financeiros
que não se coadunam com conceito
jurídico de receita

 
 
 

Definir o modelo de
negócios, conhecendo os

potenciais reflexos
tributários

Direito de usar um recurso
Direito de adquirir o domínio
de um recurso para explorá-lo
Direito de transferir o recurso
e seus direitos (propriedade)

Negócios Possíveis:

 
 
 



Fonte: The sharing economy: A comprehensive business model
frameworkhttps://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652618338642

Aspectos Contábeis e Tributários 
 

A formatação dos negócios é essencial para determinar as fontes de receitas



Aspectos Contábeis e Tributários 

 
Formatação dos negócios

Negócios realizados no
âmbito de um arranjo de

pagamento

 
Regulado



Aspectos Contábeis e Tributários 

Plataforma
 

Intermedia a venda
 x 

Adquire e vende o conteúdo 

Cliente 
(estudante)

Autor

 
Formatação dos negócios

 
Riscos e Benefícios muito distintos



Aspectos Contábeis e Tributários 

O Principal controla o bem ou o serviço que é
transferido ao cliente.  O controle se
caracteriza quando o Principal:

(i) adquire o bem e, em seguida, transfere
para o seu cliente;
(ii) detém o direito ao serviço a ser executado
por outra parte, assumindo a capacidade de
dirigir essa parte para prestar o serviço ao
cliente em seu nome; 
(iii) adquire bem ou serviço da outra parte e,
em seguida, combina-os com outros bens ou
serviços no fornecimento especificado ao
cliente. (CPC47, B35)

 

 Reconhecimento de
Receita

 

Principal
O Agente tem por obrigação de
performance providenciar o
fornecimento de bens ou serviços
especificados por outra parte (o
Principal).
O Agente não controla o bem ou o
serviço fornecido antes que o bem ou o
serviço seja transferido ao cliente.
(CPC47, B36)

 

Agente

Os papéis assumidos pelas diversas
partes nem sempre óbvios

 Essencial definir a natureza jurídica
dos direitos e obrigações assumidos

por cada um
“The assessment is harder to navigate when the arrangement doesn’t involve a tangible good.” (PwC)

 

 CPC 47
 



Aspectos Contábeis e Tributários 

Quando (ou como) o Principal
satisfaz à obrigação de performance,
deve reconhecer como sua receita 

montante bruto da contraprestação 
 que espera ter direito.
(CPC47, B35) 

 Reconhecimento de
Receita

 

Principal
Quando (ou como) o Agente satisfizer a obrigação
de performance, ele deve reconhecer como sua
receita 

montante equivalente ao valor de taxa ou comissão
sobre a qual espera ter direito por providenciar
que a outra parte forneça seus bens ou serviços
especificados, que serão fornecidos por essa outra
parte. 
A taxa ou a comissão pode ser o valor líquido da
contraprestação que a entidade retiver após
pagar à outra parte a contraprestação recebida
pelos bens ou serviços a serem fornecidos por
essa outra parte (CPC47, B36)

 

Agente

 

 CPC 47
 



Aspectos Contábeis e Tributários 

We evaluate whether it is appropriate to record the
gross amount of product sales and related costs or
the net amount earned as commissions. Generally,
when we are primarily obligated in a transaction, are

subject to inventory risk, have latitude in
establishing prices and selecting suppliers, or have
several but not all of these indicators, revenue is

recorded at the gross sale price. 
 
 

Therefore, the Company accounts for such sales on a
net basis by recognizing in net sales only the

commission it retains from each sale. The portion of
the gross amount billed to customers that is
remitted by the Company to third-party app

developers and certain digital content owners is
not reflected in the Company’s Consolidated

Statements of Operations.
 
 

Diferença Receita e Ingresso de Recursos
 

 

 Reconhecimento de
Receita

 



Aspectos Contábeis e Tributários 
Diferença Receita e Ingresso de Recursos

 

 

 Reconhecimento de
Receita

 “We define Core Platform Adjusted Net Revenue as Core Platform
revenue (i) less excess Driver incentives, (ii) less Driver referrals, (iii)

excluding the impact of legal, tax, and regulatory reserves and
settlements recorded as contra-revenue, (...). 

We believe that Core Platform Adjusted Net Revenue is informative of
our Core Platform top line performance because it measures the
total net financial activity generated by our Core Platform after

taking into account all Driver and restaurant earnings, Driver
incentives, and Driver referrals.” 

Disponível em https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1543151/000119312519103850/d647752ds1.htm. Acesso
em 29  de fevereiro de 2020.



Aspectos Contábeis e Tributários 

 Receita de Receita

Diferença Receita e Ingresso de Recursos
 Art. 12.  A receita bruta compreende:                     

I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria                        
II - o preço da prestação de serviços em geral                     
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia* (....)             

Produto das operações de conta alheia: efetuadas com bens e
serviços de outras empresas, que por acordo contratual ficam à
disposição da empresa contratante para a realização das vendas

(consignação mercantil, representação comercial, etc.)



Aspectos Contábeis e Tributários 

 Agente de seguros de viagens
nota fiscal contra a seguradora

Empresa de Turismo
encaminha vouchers, passagens e apólice

Emissão de
documentos fiscais 

A ditadura da Nota Fiscal

Seguradora
apólice



Aspectos Contábeis e Tributários 

Adquirente
Emissão de

documentos fiscais 

A ditadura da Nota Fiscal



Obrigada!

Linkedin: // https://www.linkedin.com/in/luciana-aguiar-66909121/
Platform latteshttps://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=38A6935BF2DF54CC67D65720E6B9E038

Graduada em Direito, Ciências Contábeis e Economia. Mestre em
Direito Tributário pela FGV-SP. 

Mais de 25 anos de experiência profissional, com perfil
multidisciplinar. Por 18 anos atuou em grande empresa de auditora
onde foi sócia de consultoria tributária e de auditoria de tributos. 

Professora em cursos de Direito Tributário e Direito Societário na
FGV Direito-SP, APET e outras escolas. 

Autora do livro “Governança Corporativa Tributária: Aspectos
Essenciais” (2015, Ed. Quartier Latin) e de diversos artigos
acadêmicos publicados em revistas e periódicos.

https://doa.re/ctp
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