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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi demonstrar a importância de controles internos para classificação 

dos dispêndios em Capex ou Opex. Foi realizado um estudo de caso em uma multinacional de 

tecnologia, em que parte considerável dos ativos são gerados internamente. Os métodos 

adotados foram: análise bibliográfica, estratégia de coleta de dados, entrevista e pesquisa-ação. 

Por meio do levantamento do cenário anterior foi possível identificar possibilidades de 

melhorias, em que a mais relevante era a inserção do departamento contábil no fluxo de 

avaliação para uma classificação mais adequada dos dispêndios incorridos pela companhia. A 

ausência de controles internos para avaliação dos dispêndios, implicava no não reconhecimento 

de ativos intangíveis, assim sendo considerados como Opex. Com a implantação dos controles 

internos, propostos com base neste trabalho, a companhia identificou novas oportunidades de 

capitalização, como de parte da folha de pagamento alocada no desenvolvimento de projetos 

internos e na revisão de gastos com fornecedores, resultando assim em um montante de 2,3 MM 

(milhões) para o ano de 2019, o que contribuiu para a valoração do seu patrimônio e tornou seu 

resultado do exercício mais favorável, estando em compliance com os normativos internos e 

externos. Como sugestões para pesquisas futuras, aplicar este estudo em empresas de ramos 

que não de tecnologia e realizar um estudo quantitativo do ativos intangíveis para os preços das 

ações de empresas do ramo de tecnologia. 

Palavras-chave: Ativo Intangível.Capex e Opex.Controles Internos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to demonstrate the importance of internal controls for Capex 

or Opex resource classification. A case study was conducted in a technology multinational, in 

which part of the assets are internally generated.The methods adopted were: bibliographic 

analysis, data collection strategy, interview and action research. Through the survey of the 

previous scenario, it was possible to identify the improvements, in which it was more relevant 

to include the accounting department in the valuation flow for a more appropriate classification 

of the incorrect expenditure by the company.The absence of internal controls to evaluate 

devices implies non-recognition of intangible assets, being considered as Opex. With the 

implementation of internal controls, proposed based on this work, one company identified new 

capitalization opportunities, as part of the payroll allocated in the development of internal 

projects and review of supplier expenses, resulting in a value of 2.3 MM (million) for 2019, 

which contributed to the appreciation of its equity and resulted in its most favorable exercise, 

observing compliance with internal and external regulations. As suggestions for future research, 

apply this study to non-technology companies and conduct a quantitative study of intangible 

assets for technology company stock prices. 

Key words: Intangible Assets. Capex and Opex. Internal Controls. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O mercado competitivo, produto da globalização e dos avanços tecnológicos, faz com 

que as empresas procurem cada vez mais formas para obterem vantagens competitivas sobre 

suas concorrentes. Desta forma, o desempenho empresarial está correlacionado à capacidade 

de geração de riqueza das empresas, o que vem sendo relacionado aos ativos intangíveis. 

Segundo o resultado obtido por Perez e Famá (2006): 

Pode-se concluir que os ativos intangíveis são relevantes no desempenho econômico 

da empresa e os resultados obtidos nesta pesquisa demonstram isso, pois ficou 

evidente que empresas com maior parcela de ativos intangíveis geraram mais valor 

para seus acionistas. (PEREZ; FAMÁ, 2006). 

Conforme definição do CPC 04 (2010, p.6), “Ativo intangível é um ativo não monetário 

identificável sem substância física”. Em empresas de tecnologia grande parte dos ativos são 

gerados internamente e por vezes torna-se difícil a avaliação destes para o reconhecimento 

como um ativo intangível, no que tange sua identificação e determinar de maneira confiável o 

seu custo. Conforme o CPC 04: 

51. Por vezes é difícil avaliar se um ativo intangível gerado internamente se qualifica 

para o reconhecimento, devido às dificuldades para: 

(a) identificar se, e quando, existe um ativo identificável que gerará benefícios 

econômicos futuros esperados; e 

(b) determinar com confiabilidade o custo do ativo. Em alguns casos não é possível 

separar o custo incorrido com a geração interna de ativo intangível do custo da 

manutenção ou melhoria do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura 

(goodwill) gerado internamente ou com as operações regulares (do dia-a-dia) da 

entidade. (CPC 04,2010, p.15). 

Nesse contexto, a ausência de processos internos bem estruturados para controle destes 

ativos gerados internamente pode acarretar em reconhecimento de dispêndios em Capital 

Expenditure (Capex), em português, despesas de capital ou investimento em bens de capital e 

Operational Expenditure (Opex), em português, despesas operacionais ou de manutenção de 

bens, de forma inapropriada e assim impactar no resultado da entidade.  

Assim, qual a importância dos controles internos de Capex e Opex para reconhecimento 

de ativos intangíveis gerados internamente em uma empresa de tecnologia? 
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1.1 OBJETIVOS  

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar criticamente pontos importantes relacionados 

aos controles internos de Capex e Opex para reconhecimento de ativos intangíveis e assim 

destacar a importância dos mesmos. 

           1.1.2   OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral dessa pesquisa é demonstrar para fins gerenciais a 

importância dos controles internos de Capex e Opex para reconhecimento de ativos 

intangíveis gerados internamente, em uma empresa de tecnologia. 

           1.1.3    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Comparar o normativo interno de Investimento em Projetos, com o 

pronunciamento técnico CPC 04 (R1) Ativo intangível; 

ii. Apontar ferramentas e recursos necessários para a implantação de controles 

internos; 

iii. Identificar a importância da segregação correta dos dispêndios em Capex e 

Opex; 

iv. Analisar o impacto dos controles para reconhecimento de ativos intangíveis 

gerados internamente. 

  1.2 JUSTIFICATIVA  

 

Esta pesquisa pode contribuir para evidenciar os benefícios da implantação de controles 

internos a fim de melhorar a análise de ativos gerados internamente e assim promover uma 

compreensão para uma avaliação mais criteriosa destes ativos para seu reconhecimento como 

ativo intangível. Espera-se fornecer evidências empíricas acerca da adoção de controles internos 

para reforçar sua importância e para atender o pronunciamento técnico CPC 04(R1) Ativo 

intangível. Além disso, contribuir para discussões acerca da segregação de Capex e Opex em 

ativos gerados internamente. 

A seguir serão apresentados o referencial teórico, a metodologia e apresentação e análise 

dos dados.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

       2.1 CONCEITO E DEFINIÇÃO DE ATIVO 

 

Os Ativos intangíveis estão cada vez mais cotados como fatores importantes de 

diferenciação e obtenção de vantagens competitivas. Conforme Kayo, Kimura, Martin e 

Nakamura (2006): 

Isso se deve à característica fundamental de todo ativo intangível: sua singularidade. 

Isto é, os ativos tangíveis como máquinas, equipamentos, fábricas, etc., são adquiridos 

com relativa facilidade, desde que a empresa possua os recursos financeiros para tal. 

Os ativos intangíveis, por outro lado, são únicos e de propriedade de uma única 

organização. (KAYO; KIMURA; MARTIN; NAKAMURA, 2006). 

No que tange a relevância de Ativos Intangíveis para precificação de ações, as 

conclusões obtidas por Magro, Silva, Padilha e Klann (2017), são de que “Empresas de alta 

tecnologia, quando possuíam ativos intangíveis, apresentaram maior preço da ação e, portanto, 

a relevância dos ativos intangíveis nas empresas de tecnologia influencia no aumento do preço 

da ação”. 

Por definição do CPC 04 (2010, p.6), “Ativo intangível é um ativo não monetário 

identificável sem substância física”. Gelbcke, Santos, Iudícibus e Martins (2018) “Os 

intangíveis são um ativo como outro qualquer. São agregados de benefícios econômicos futuros 

sobre os quais dada entidade detém o controle e exclusividade na sua exploração”. 

Ainda conforme Tinoco (2005) “o ativo humano (intangível), que agrega valor, 

constitui-se em alicerce das organizações, na busca da liderança e na alavancagem de valor, 

para os acionistas.” 

Assim, por não deter substância física, para reconhecimento de tais ativos faz-se 

necessário controles internos estruturados de maneira eficiente para resguardar a confiabilidade 

das informações contábeis. Para empresas de capital aberto, tais controles são essenciais, já que 

deslizes podem prejudicar o desempenho do valor de mercado das mesmas. Ainda assim, 

embora tais necessidades sejam reconhecidas, de acordo com Martin, Santos e Filho (2004): 

Na maior parte das discussões sobre o papel da governança, muito pouco foi escrito 

até o momento sobre a necessidade de que o Conselho de Administração garanta a 

existência e o correto funcionamento dentro da empresa de um sistema de controles 

internos para que suas atribuições legais possam ser desempenhadas de acordo com 

as expectativas dos acionistas/proprietários, cujos interesses eles representam. 

(MARTIN; SANTOS; FILHO,2004). 

 Em empresas de tecnologia, grande parte dos ativos são gerados internamente e por 

vezes o reconhecimento de tais ativos, bem como a determinação confiável de seu custo é 
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dificultada pela ausência de controles estruturados de forma eficiente, prejudicando na tomada 

de decisões e na classificação correta dos recursos.  

Para avaliar se um ativo intangível está de acordo com os critérios de reconhecimento a 

entidade deverá identificar a fase deste (CPC 04 – R1). São elas: 

a) Fase de Pesquisa; 

b) Fase de Desenvolvimento. 

Assim, conforme o CPC 04: 

56. São exemplos de atividades de pesquisa: 

(a) atividades destinadas à obtenção de novo conhecimento; 

(b) busca, avaliação e seleção final das aplicações dos resultados de pesquisa ou outros 

conhecimentos; 

(c) busca de alternativas para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou 

serviços; e 

(d) formulação, projeto, avaliação e seleção final de alternativas possíveis para 

materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços novos ou 

aperfeiçoados. (CPC 04, 2010, p.16). 

Ainda de acordo com o CPC 04(2010, p.16) “Durante a fase de pesquisa de projeto 

interno, a entidade não está apta a demonstrar a existência de ativo intangível que gerará 

prováveis benefícios econômicos futuros. Portanto, tais gastos devem ser reconhecidos como 

despesa quando incorridos.” 

Fase de Desenvolvimento: 

57. (a) viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja 

disponibilizado para uso ou venda; 

(b) intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo; 

(c) capacidade para usar ou vender o ativo intangível; 

(d) forma como o ativo intangível deve gerar benefícios econômicos futuros. Entre 

outros aspectos, a entidade deve demonstrar a existência de mercado para os produtos 

do ativo intangível ou para o próprio ativo intangível ou, caso este se destine ao uso 

interno, a sua utilidade; 

(e) disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para 

concluir seu desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangível; e 

(f) capacidade de mensurar com confiabilidade os gastos atribuíveis ao ativo 

intangível durante seu desenvolvimento. (CPC 04, 2010, p.16). 

 

Durante a fase de desenvolvimento a entidade poderá identificar um ativo intangível, 

comprovando que este gerará benefícios econômicos futuros e os custos podem ser mensurados 
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confiavelmente (CPC 04 R1). Gelbcke, Santos, Iudícibus e Martins (2018) “Esses benefícios 

podem se materializar para a entidade por meio do incremento da receita de venda de produtos 

ou serviços ou da redução de custos.” 

Antunes e Leite (2008): 

Nesse contexto, entende-se que sendo os ativos intangíveis importantes para o 

desempenho empresarial é de se supor que as organizações façam uso desses 

elementos, que tenham estabelecido critérios para sua identificação e mensuração e, 

ainda, que utilizem alguma forma para divulgar aos usuários interessados esses 

investimentos. (ANTUNES; LEITES,2008). 

 

2.2 CAPEX  E OPEX 

 

Os dispêndios com iniciativas e projetos são realizados com a finalidade de melhoria do 

desempenho da companhia, mas a contabilização de tais eventos muitas vezes gera dúvidas 

quanto a sua classificação contábil. Neste contexto, faz-se necessário a definição das siglas 

Capex e Opex, originadas das expressões em inglês, Capital Expenditure e Operational 

Expenditure respectivamente, o equivalente em português para Capex seria despesas de capital 

ou investimento em bens de capital e para Opex, despesas operacionais ou de manutenção de 

bens.  

De acordo com o dicionário de Cambridge, Capital Expenditure em tradução livre seria 

“Despesa de Capital, dinheiro que uma empresa gasta em terrenos, edifícios e equipamentos 

que utiliza para produzir produtos e prestar serviços” e Operational Expenditure “Despesas 

Operacionais, todos os custos relacionados com a produção de bens e serviços de uma empresa” 

A classificação em Capex e Opex está diretamente relacionada a classificação contábil 

e seus impactos, caso seja Capex o montante irá configurar na estrutura do Balanço Patrimonial 

no grupo de Ativo Imobilizado ou Ativo Intangível e em caso de Opex irá configurar na 

Demonstração de Resultado de Exercício, no grupo de Despesas Operacionais, afetando o 

resultado do exercício de imediato. 

Para a classificação dos Ativos gerados internamente, além de observar as fases de 

pesquisa e desenvolvimento, a entidade deve atender também o que determina a lei: 

 Art. 15. O custo de aquisição de bens do ativo não circulante imobilizado e intangível 

não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver 

valor unitário não superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ou prazo de vida útil 

não superior a 1 (um) ano. (LEI 12.973, art. 15, 2014) 
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2.3 CONTROLES INTERNOS 

 

De acordo com Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO), o controle interno é “parte integrante do gerenciamento de riscos corporativos” e as 

atividades de controle são: 

As atividades de controle são as políticas e os procedimentos que contribuem para 

assegurar que as respostas aos riscos sejam executadas. Essas atividades ocorrem em 

toda a organização, em todos os níveis e em todas as funções, pois compreendem uma 

série de atividades – tão diversas, como aprovação, autorização, verificação, 

reconciliação e revisão do desempenho operacional, da segurança dos bens e da 

segregação de responsabilidades. (COSO, 2007, pg.67) 

 Gelbcke, Santos, Iudícibus e Martins (2018): 

Ressalte-se ainda que a questão do melhor tratamento contábil a ser dispensado aos 

intangíveis não se circunscreve tão-só ao momento inicial de seu reconhecimento. A 

mensuração subsequente e o acompanhamento periódico do intangível, além da 

definição da sua própria natureza, são etapas cruciais no processo de produção de 

informações pela Contabilidade. (GELBCKE; SANTOS; IUDÍCIBUS; 

MARTINS,2018)  

Em empresas de tecnologia, grande parte dos ativos são gerados internamente e por 

vezes torna-se difícil a avaliação destes para o reconhecimento como um ativo intangível, no 

que tange sua identificação e determinar de maneira confiável o seu custo. 

Assim, ausência de processos internos bem estruturados para controle destes ativos 

gerados internamente pode acarretar em reconhecimento de dispêndios em Capex e Opex de 

forma inapropriada e assim impactar no resultado da entidade, e promover distorções relevantes 

caso a empresa não esteja em compliance com os normativos internos e externos. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Este trabalho apresenta uma pesquisa que tem abordagem qualitativa e descritiva, que 

foi conduzida por meio de um estudo de caso, com estratégias de coleta de dados bibliográficos, 

documental, entrevista e pesquisa-ação.  

A pesquisa é qualitativa por abordar a importância dos controles internos para 

classificação de dispêndios como Capex e Opex de ativos gerados internamente em uma 

empresa de tecnologia, e descritiva, pois, tem a finalidade de entender melhor o tema e 

descrever resultados. 

Conforme Gil (2002, p. 42) “As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Foram empregadas as estratégias de coletas de dados e análise bibliográfica, com 

utilização de livros, teses, dissertações, artigos e Comitês de Pronunciamentos técnicos. Além 

disso, a técnica documental, com a utilização de normativos internos da empresa, relacionados 

ao tema proposto, que foram comparados ao CPC 04 (R1) Ativo Intangível. Sobre as técnicas 

bibliográficas e documentais: 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença 

essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica 

se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado 

assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos 

da pesquisa. (GIL,2002, p.45) 

 Foram realizadas entrevistas com pontos focais para levantamento de informações, 

afim de identificar ferramentas e recursos necessários para a implantação de controles internos, 

assim como melhorias. Conforme Lakatos (2003, p.199) “Quando o entrevistador consegue 

estabelecer certa relação de confiança com o entrevistado, pode obter informações que de outra 

maneira talvez não fossem possíveis”.   

A pesquisa-ação se deu por meio da implantação dos controles internos para a 

classificação mais assertiva dos dispêndios em Capex e Opex e posteriormente a análise do 

impacto dos controles para o reconhecimento dos ativos intangíveis gerados internamente, com 

o comparativo do cenário atual com o cenário anterior. Sobre a técnica de pesquisa-ação: 
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A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 

do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Na pesquisa-

ação os pesquisadores desempenham um papel ativo no equacionamento dos 

problemas encontrados, no acompanhamento e na avaliação das ações desencadeadas 

em função dos problemas. (THIOLLENT,1986, p.14-15) 

O estudo foi aplicado em uma multinacional de tecnologia, e foram implantados 

controles internos aos ativos intangíveis gerados internamente, acompanhando os projetos 

desenvolvidos pela companhia durante o período de pesquisa. 

Foi realizado o mapeamento das atividades internas no que tange o processo de origem 

e criação de um ativo intangível, o levantamento de requisitos e necessidades, participação de 

execução da rotina e análise do processo à luz da teoria no tópico de apresentação e análise dos 

dados. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

4.1 DESENHO DO CENÁRIO 

 

O estudo foi aplicado em uma multinacional de tecnologia, em que grande parte dos 

ativos são gerados internamente por meio de projetos estratégicos que visam proporcionar a 

manutenção das atividades da companhia, bem como seu crescimento no mercado. Foram 

implantados os controles internos aos ativos intangíveis gerados internamente, acompanhando 

os projetos desenvolvidos pela companhia durante o período de pesquisa. 

A primeira etapa foi a realização das entrevistas com os pontos focais das áreas 

envolvidas nas atividades de geração de ativos internos, para levantamento de informações e 

formalização do fluxo operacional a seguir: 

 

O mapeamento das atividades proporcionou base para aplicação dos controles internos, 

possibilitando a obtenção de uma visão ampla dos processos, para identificar onde estavam os 

principais ofensores e as oportunidades de melhorias. 

Fonte: Autora.

Figura 1 - Mapeamento das atividades 

Requisitante identifica a 
necessidade de uma nova 

aquisição.

Áreas técnicas realizam o 
escopo do projeto.

Área de Compras negocia 
com os fornecedores.

Portfólio faz o aporte de 
verba entre CAPEX ou 
OPEX e Compras cria a 

requisição de Compra e o 
pedido.

Ao término da prestação 
de serviço, a nota fiscal é 
emitida e encaminhada 

para a empresa.

A nota fiscal é lançada 
em conta genérica para 

análise da Contabilidade.

A área de Contabilidade 
cria o Imobilizado.

São apuradas as rotinas 
mensais de 

depreciações/amortizações 
dos ativos fixos.
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Em seguida foi importante evidenciar os principais impactos relacionados a 

contabilização em cada uma das situações. 

Os dispêndios classificados como OPEX: o montante impactará no resultado uma única 

vez, ou seja, o Resultado líquido será a subtração entre a despesa e o efeito tributário:  

Tabela 1 - Classificação OPEX             

EXERCÍCIO ANUAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

OPEX 1.500.000,00 - - - - - - - - - - - 1.500.000,00 

IRPJ (15%) 225.000,00 - - - - - - - - - - - 225.000,00 

Adicional do IRPJ (10%)* 150.000,00 - - - - - - - - - - - 150.000,00 

CSLL (9%) 135.000,00 - - - - - - - - - - - 135.000,00 

Efeito Tributário (34%) 510.000,00 - - - - - - - - - - - 510.000,00 

Total  990.000,00 - - - - - - - - - - - 990.000,00 

 

Impacto 1º Trimestre  990.000,00 

Impacto 2º Trimestre  - 

Impacto 3º Trimestre  - 

Impacto 4º Trimestre  - 

Impacto em 1 ano 990.000,00 

 

*Parcela do Lucro Real, presumido ou arbitrado que exceder ao valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se a incidência de adicional de 

imposto a alíquota de 10% (dez por cento).        

  

Fonte: Autora.  

Os Dispêndios classificados como CAPEX: o impacto será ao longo de sua 

depreciação/amortização, ou seja, o montante será diluído mensalmente de acordo com a vida 

útil pré-estabelecida: 

Tabela 2 - Classificação CAPEX 

Total do Bem 1.500.000,00 

Depreciação de 5 anos (60 meses) 60 

Total por mês  25.000,00 
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EXERCÍCIO 

ANUAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

CAPEX 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000 

IRPJ (15%) 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 45.000 

Adicional do 

IRPJ (10%)* 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 30.000 

CSLL (9%) 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 27.000 

Efeito 

Tributário 

(34%) 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 102.000 

Total  16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 198.000 

   

Impacto 1º Trimestre  49.500,00 Impacto 1º Trimestre  49.500,00 Impacto 1º Trimestre  49.500,00 

Impacto 2º Trimestre  49.500,00 Impacto 2º Trimestre  49.500,00 Impacto 2º Trimestre  49.500,00 

Impacto 3º Trimestre  49.500,00 Impacto 3º Trimestre  49.500,00 Impacto 3º Trimestre  49.500,00 

Impacto 4º Trimestre  49.500,00 Impacto 4º Trimestre  49.500,00 Impacto 4º Trimestre  49.500,00 

Impacto em 1 ano 198.000,00 Impacto em 2 anos 198.000,00 Impacto em 3 anos 198.000,00 

              

Impacto 1º Trimestre  49.500,00 Impacto 1º Trimestre  49.500,00 

Impacto 2º Trimestre  49.500,00 Impacto 2º Trimestre  49.500,00 

Impacto 3º Trimestre  49.500,00 Impacto 3º Trimestre  49.500,00 

Impacto 4º Trimestre  49.500,00 Impacto 4º Trimestre  49.500,00 

Impacto em 4 anos 198.000,00 Impacto em 5 anos 198.000,00 

 

Fonte: Autora. 

 

Comparando os dois cenários, é importante destacar que a longo prazo ambas as 

situações impactarão na mesma proporção o resultado.  

Á curto prazo, o reconhecimento como ativo promove a valorização da companhia, por 

figurar no Balanço Patrimonial da empresa. O que gera uma demonstração financeira mais 

robusta em termos de valores, além de que o impacto no resultado será diluído ao longo do 

tempo, e em casos de companhia de capital aberto, pode contribuir para atrair investidores. 
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4.2 REVISÃO DO CENÁRIO  

 

A primeira necessidade identificada foi a inserção do Departamento Contábil no 

fluxo de atividades, antes da realização do aporte de verba em Capex ou Opex. Com a 

ausência de análise técnica do Departamento Contábil para verificar a melhor tratativa, os 

dispêndios eram considerados como Opex, ou seja, eram registrados diretamente como 

despesa, o que limitava as ações do Departamento Contábil. Assim, após revisão das 

atividades, foi realizado um novo fluxo operacional: 

 

 

 

Com inserção a do Departamento Contábil no fluxo, foi necessário adicionar uma etapa 

de envio dos documentos formais dos projetos por parte dos fornecedores, como propostas 

comercias e técnicas, além dos contratos para uma análise mais criteriosa e técnica, podendo 

assim verificar se os serviços prestados poderiam se caracterizar como ativo intangível.  

Com a documentação necessária, o Departamento Contábil passou a emitir um 

formulário de parecer técnico com a classificação prévia dos dispêndios para que então, 

Portfólio realizasse o aporte de verba. Assim, para todas as contratações tornaram-se 

obrigatórias a análise prévia da Contabilidade, o que proporcionou que a classificação dos 

dispêndios ocorresse de maneira mais assertiva e que estivesse em compliance com normativos 

internos e externos. 

Fonte: Autora.

Figura 2 - Mapeamento das atividades revisado

Requisitante 
identifica a 

necessidade de uma 
nova aquisição.

Áreas técnicas 
realizam o escopo do 

projeto.

Área de Compras 
negocia com os 
fornecedores.

Os fornecedores 
enviam as  propostas 
técnicas e comerciais 
para o requisitante e 
para a Contabilidade.

A Contabilidade 
emite o parecer 

técnico e envia para 
Portfólio.

Portfólio faz o aporte 
de verba entre 

CAPEX ou OPEX e 
Compras cria a 
requisição de 

Compra e o pedido.

Ao término da 
prestação de serviço, 

a nota fiscal é 
emitida e 

encaminhada para a 
empresa.

A nota fiscal é 
lançada em conta 

genérica para análise 
da Contabilidade.

A área de 
Contabilidade cria o 

Imobilizado.

São apuradas as 
rotinas mensais de 

depreciações/amortiz
ações dos ativos 

fixos.
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Além das etapas acima inseridas, foi necessário parametrizar o módulo do Ativo 

Intangível no sistema Contábil da companhia. O sistema utilizado é o Systeme, Anwendungen 

und Produkte in der Datenverarbeitung (SAP). 

Foi criado um controle individualizado efetivo de cada projeto, por meio do elemento 

chave denominado Plano da estrutura do projeto (PEP), que passou a ser identificado no 

sistema. Outras parametrizações na criação dos ativos como inserção do documento fiscal e das 

denominadas Solicitações de Investimentos (SI) e Centros de Custos das respectivas áreas, para 

controle do orçamento, assim como revisão da vida útil dos mesmos. Estas parametrizações 

promoveram maior facilidade na identificação dos projetos e dos seus respetivos saldos. 

 

4.3 REVISÃO DO NORMATIVO INTERNO DE INVESTIMENTO EM PROJETOS 

 

A companhia detêm o normativo interno “Investimento em Projetos” com o objetivo de 

definir regras para controlar os gastos com projetos, bem como realizar a segregação destes 

entre Capex e Opex. 

Foi realizada a revisão da norma de projetos comparando-a com o CPC 04 (R1) Ativo 

Intangível. 

Seguem os principais pontos levantados: 

Quadro 1 -  Revisão do normativo interno    

CPC 04 Normativo Interno - Investimento em Projetos 

Não menciona valor mínimo de 

aquisição para capitalização. 

Menciona o valor mínimo de aquisição de R$ 

1.200,00.  

Não menciona vida útil mínima para 

capitalização. 

Menciona vida útil mínima de 1 (um) ano. 

Gastos reconhecidos como custo 

cessam quando o ativo está nas 

condições de uso. 

Alguns gastos após o ativo estar em condições de 

uso, como gestão de projetos, gerenciamento de 

ambiente e de sustentação de infraestrutura são 

considerados capitalizáveis. 

Não estabelece um prazo entre novos 

investimentos para projetos que estão 

em andamento. 

Estabelece um prazo de 60 (dias) corridos para 

previsão de novos investimentos e 180 (dias) para 

considerar como disponível para uso e iniciar sua 

amortização. 
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Prevê alteração pela Revisão do CPC 

03, que aborda sobre a presunção do 

valor residual de ativo intangível: 

(i) o valor residual possa ser 

determinada em relação a esse 

mercado; e 

(ii) seja provável que esse mercado 

continuará a existir ao final da vida 

útil do ativo. 

Não prevê a alteração pela Revisão do CPC 03. 

  

Fonte: Autora.     

 

Referente aos dois primeiros itens que abordam o valor mínimo de aquisição de R$ 

1.200,00 e a vida útil de 1 (um) ano, o normativo interno está de acordo com a Lei 12.973, art. 

15 de 2014. 

O item que aborda sobre o período entre novos investimentos para projetos em 

andamento e sua classificação como disponível para uso, está de acordo com estudo prévio 

realizado pela companhia para estimar os prazos. 

Os demais pontos citados foram alterados para atender o CPC 04. Itens não citados no 

quadro 1, estavam de acordo com o CPC 04. 

A revisão de normativos internos foi de extrema importância para verificar se a 

Companhia estava em compliance com regulamentos externos, e assim evitar distorções 

relevantes. 

4.4 COMPARATIVO DO CENÁRIO ANTERIOR COM O CENÁRIO ATUAL 

 

Por meio dos controles implantados, foi possível identificar oportunidades de 

capitalização, como por exemplo de parte da folha de pagamentos dos funcionários alocados 

no desenvolvimento de projetos internos e da revisão dos dispêndios com fornecedores. 

A Companhia possui diversos times denominados de Squad que detêm como 

finalidade, a realização de entregas ágeis na área de tecnologia da informação, juntamente 

com fornecedores contratados. 

Assim, a mão de obra interna alocada diretamente no desenvolvimento de projetos, 

passou a ter seu custo capitalizado, de acordo com o CPC 04, todos os dispêndios para 

deixar o ativo em condições de uso, devem ser capitalizados. 
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Além do mais, a revisão de fornecedores permitiu a capitalização de serviços que 

anteriormente eram classificados como Opex por não deter uma análise apurada. 

Com a obrigatoriedade do envio das propostas técnicas e comerciais, e do contrato 

dos fornecedores, foi possível atender aos critérios de capitalização como por exemplo a 

mensuração confiável dos custos. 

O comparativo abaixo dos cenários de 2018 e 2019, demonstra as principais ações 

efetivas: 

 

 

 

Figura 3 - Comparativo dos cenários

2018

2019

Fonte: Autora.

Internalização das atividades de gestão do ativo 

fixo com saving financeiro.

Capitalização de parte da folha de pagamento 

da mão de obra interna envolvida no 

desenvolvimento de projetos (ativo intangível).

Treinamento contábil para as áreas envolvidas 

com projetos e reuniões mensais , para 

melhorias, controle e avaliação para aporte de 

verba.

A luz das práticas contábeis, avaliação de 

novas oportunidades de CAPEX.

Revisão periódica dos ativos 

intangíveis.

Gestão do ativo intangível 

realizada por consultoria 

externa.

Mapeamento do processo de ativo fixo: novos 

fluxos e controles internos de ativo fixo.

Controle individualizado efetivo de projetos por 

meio de elemento chave e parametrizações no 

sistema contábil.

Criação de célula contábil especializada e 

dedicada ao ativo fixo.

Emissão de parecer técnico para aquisições e  

bens gerados internamente (CAPEX).

Gastos com projetos 

registrados diretamente como 

despesa (OPEX) - exceto 

gastos com plataformas 

estratégicas da companhia.

Fluxo e procedimentos formais para avaliação 

dos gastos de projetos entre CAPEX  e 

OPEX.

Controles pontuais sobre o 

orçamento e saldo de ativos 

intangíveis gerados 

internamente (projetos 

capitalizados).
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Em números efetivos a Capitalização da Folha de Pagamentos dos Squads, foi de 

aproximadamente a R$ 700 M (mil) por trimestre e R$ 2,1MM (milhões) para o ano de 

2019.A revisão dos gastos com fornecedores implicou na capitalização de R$ 190 M (mil) 

para o ano de 2019. 

 

Gráfico 1 – Ações efetivas de Capitalização 

 

Fonte: Autora. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo deste estudo foi demonstrar a importância dos controles internos para Capex 

e Opex para o reconhecimento de ativos intangíveis gerados internamente em uma empresa de 

tecnologia, para tanto foi realizado um mapeamento das atividades para formalização do fluxo 

operacional, identificando os principais ofensores e as oportunidades de melhorias. Em segundo 

plano foi realizado um levantamento dos impactos contábeis relacionados a cada uma das 

situações.  

Foi possível identificar que a ausência do Departamento contábil no fluxo operacional, 

impedia que ocorresse uma classificação mais assertiva e os dispêndios eram considerados 

como despesas em sua maioria, portanto após a inserção da Contabilidade, que passou a exigir 

os documentos comprobatórios dos benefícios econômicos futuros e para mensuração confiável 

dos custos, passou a emitir um parecer técnico para estes dispêndios.  

Adicionalmente, com o levantamento dos impactos contábeis a companhia teve uma 

visão clara da importância da classificação correta dos dispêndios, já que quando considerado 

como Opex o impacto no resultado ocorre em sua totalidade na competência em que o fato 

gerador ocorre, na classificação como Capex o impacto é diluído de acordo com a vida útil pré-

estabelecida. 

Foram realizadas parametrizações no módulo de Ativo Intangível no sistema contábil 

da companhia, dentre elas, a inserção do Plano da Estrutura do Projeto (PEP), o que promoveu 

um controle individualizado do orçamento e do saldo para cada projeto. 

Em seguida foi realizada a revisão do normativo interno da companhia, Investimento 

em Projetos comparando com o CPC 04 (R1) Ativo Intangível. Foi possível verificar que em 

grande parte o normativo interno refletia o CPC 04. Os itens levantados com diferenças, foram 

ajustados para que a empresa estivesse em compliance com os normativos externos. 

Por fim, com a aplicação destes controles internos, foi efetuado um comparativo entre 

o cenário anterior e o cenário atual, e as principais ações efetivas foram: a oportunidade de 

capitalização de parte da folha de pagamento dispendida com times internos, os Squads, que 

participam do desenvolvimento dos projetos da companhia que se tornam ativos intangíveis e 

da revisão dos gastos com fornecedores, que em conjunto promoveram um montante de R$ 2,3 

MM (milhões) para o ano de 2019. 
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 Para atingimento de tais metas, foi necessário uma mudança da cultura empresarial, que 

foi possível pela comoção das equipes internas e disponibilidade para participar de treinamentos 

que foram concedidos para disseminação de conhecimento. 

Como limitações para este estudo, deve ser citado o fato da companhia estudada se tratar 

de uma multinacional de capital aberto, o que restringiu a utilização de demais levantamentos 

realizados internamente, que agregaram muitas outras melhorias com a aplicação dos controles 

internos, mas que se tratavam de estratégias internas da companhia e que por isto não puderam 

ser utilizados neste estudo, para não tornar a empresa passível de identificação, já que poderiam 

prejudicar sua posição de mercado. 

Por fim, como sugestões para pesquisas futuras, aplicar este estudo em empresas de 

ramos que não de tecnologia e realizar um estudo quantitativo do ativos intangíveis para os 

preços das ações de empresas do ramo de tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

REFERÊNCIAS 
 

ANTUNES, M. T. P.; LEITE, R.S.; Divulgação de Informações sobre Ativos Intangíveis e 

sua utilidade para Analistas de Investimentos. Brasil: Furb, 2008. Disponível em: 

< https://proxy.furb.br/ojs/index.php/universocontabil/article/view/1058/775>. Acesso em: 18 

nov 2019. 
 

BRASIL. LEI Nº 12.973, DE 13 DE MAIO DE 2014. 

 

(COSO). Gerenciamento de Riscos Corporativos - Estrutura Integração. EUA. 

Disponível em:< https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary-

Portuguese.pdf>. Acesso em: 22 set 2019. 

 

CAMBRIDGE DICTIONARY. Dicionário. Reino Unido. Disponível em: 

<https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/capital-expenditure>. Acesso em: 22 

set 2019. 

 
 

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC). Pronunciamento Técnico CPC 

04 (R1). Brasil: CPC, 2010. Disponível em: 

<http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-

Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=35>. Acesso em: 07 abr 2019. 

 

 

GELBCKE, E. R; SANTOS, A.; IUDÍCIBUS, S.; MARTINS, E.. Manual de Contabilidade 

Societária; GELBCKE, E. R; SANTOS, A.; IUDÍCIBUS, S.; MARTINS, E.;Ativo 

Intangível.São Paulo: Atlas, 2002.p.849. 

 

GIL, A. C.. Como Classificar as pesquisas? Pesquisas descritivas; GIL,A. C.;Como elaborar 

projetos de pesquisas.São Paulo: Atlas, 2018.p.42 e 45. 

 

 

KAYO, E. K.; KIMURA, H.; MARTIN, D. M. L.; NAKAMURA, W. T.. Ativos Intangíveis, 

Ciclo de Vida e Criação de Valor. Brasil: Revista de Administração Contemporânea, 2006. 

Disponível em: 

< Http://www.scielo.br/pdf/rcf/v17n40/v17n40a02.pdf >. Acesso em: 07 abr 2019. 

 

 

MAGRO, C. B. D.; SILVA, A.; PADILHA, D.; KLANN, R. C.. Relevância dos ativos 

intangíveis em empresas de alta e baixa tecnologia.Brasil:Nova Economia,2017. 

Disponível  em:  < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0103-

63512017000300609&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>.Acesso em: 07 abr 2019. 

 

MARCONI, M. A.; EVA, M. L.. Entrevista. Preparação da Entrevista; MARCONI, M. A.; 

EVA, M. L.;Fundamentos de Metodologia Científica.São Paulo: Atlas, 2003.p.199.  

https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary-Portuguese.pdf
https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary-Portuguese.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0103-63512017000300609&lng=en&nrm=iso&tlng=pt%3e.Acesso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0103-63512017000300609&lng=en&nrm=iso&tlng=pt%3e.Acesso


25 
 

 

 

 

MARTIN, N. C.; SANTOS, L. R.; FILHO, J., M. D. Governança Empresarial, riscos e  

controles internos: a emergência de um novo modelo de controladoria. Brasil: Revista 

Contabilidade & Finanças, 2004. Disponível em: 

< http://www.scielo.br/pdf/rcf/v15n34/v15n34a01.pdf>. Acesso em: 07 abr 2019 

 

PEREZ,M. M.; FAMÁ, R.. Ativos Intangíveis e o Desempenho Empresarial. Brasil: 

Revista Contabilidade & Finanças, 2006. Disponível em: 

< http://www.scielo.br/pdf/rcf/v17n40/v17n40a02.pdf >. Acesso em: 07 abr 2019. 

 

TINOCO,J. E.P.; R Gestão de Recursos Humanos. Uma abordagem contábil no contexto 

da gestão do conhecimento. Brasil: Revista Eletrônica de Gestão de Negócios, 2005. 

Disponível em: 

< https://www.unisantos.br/mestrado/gestao/egesta/artigos/26.pdf>. Acesso em: 19 nov 2019. 

 

THIOLLENT, M.. Estratégia de Conhecimento: Definições e Objetivos; THIOLLENT, 

M.;Metodologia da Pesquisa-ação.São Paulo: Atlas, 1986.p.14-15.  
 

http://www.scielo.br/pdf/rcf/v15n34/v15n34a01.pdf
https://www.unisantos.br/mestrado/gestao/egesta/artigos/26.pdf


26

ANEXO 1 - Formulário de Parecer Técnico Data:

Projeto:

Responsável:

Gerência:

Diretoria:

Compras:

No quadro abaixo, devem ser discriminados cada um dos gastos desembolsados no projeto.

N° do PEP Fornecedor Detalhes dos Gastos Montante Classificação Conta Contábil

*Classificação preenchida pela Gerência de Contabilidade.

Documentação:

Contrato e Aditivo

Proposta Comercial

Nota Fiscal

Conclusão:

CAPEX

OPEX

Classificação dos Gastos - Projetos/Iniciativas

Etapa 1 - Avaliação da viabilidade do Projeto/Iniciativa

Descrição do objetivo do Projeto/Iniciativa:

Benefícios esperados (inclusive econômico):

Gastos previstos:

Etapa 2 - Avaliação individualizada dos gastos

(data e assinatura do Demandante) (data e assinatura da Contabilidade)

Demandante 

Obs: Um  único contrato, pode apresentar gastos de diferentes naturezas, como por exempo, aquisição de software e gastos com deslocamentos.Dessa forma, devem ser 

segregados cada um dos gastos para melhor avaliação.

Etapa 3 - Parecer Técnico (Contabilidade)

Descritivo detalhado da conclusão da Contabilidade.

Obs: As documentações anexadas ao Parecer Técnico são de responsabilidade dos demandantes.Em caso de qualquer inconsistência, favor comunicar a Gerência de Contabilidade para reavaliação.Toda

avaliação é realizada com base nas informações disponibilizadas nesse arquivo (pelo demandante) e com as respectivas documentações (Contrato/Proposta/NF).Antes de qualquer classificação de gastos, o

demandante deve garantir que as documentações utilizadas na análise são as vias finais/corretas,assim como as informações presentes nesse formulário.

Etapa 4 - Assinaturas
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1 Como ocorre a aprovação de projetos?

2 Como é realizado o escopo/arquitetura do projeto? É contratado uma consultoria externa?

3 Qual área negocia com os fornecedores?

4 Qual área faz a liberação de verba ?

5 Qual área formaliza a compra via requisição de compras e pedido?

6 Em que momento a nota fiscal é recebida ?

7 Em que momento a nota fiscal é lançada em conta genérica?

8 Qual área cria os imobilizados no sistema?

9 Qual área realiza as rotinas mensais de depreciação, baixas e transferências ?

Resultado obtido:

O questionário á seguir foi aplicado ás áreas de Portfólio, Compras, Solução de Arquitetura, Backoffice, Tecnologia da

Informação, Projetos de Infraestrutura, Gestão de Fornecedores e Contabilidade, com intuito de realizar o mapeamento

das atividades, Figura 1 do estudo.

ANEXO 2 -  Questionário aplicado para Mapeamento das atividades

Requisitante identifica a 
necessidade de uma nova 

aquisição.

Áreas técnicas realizam o 
escopo do projeto.

Área de Compras negocia 
com os fornecedores.

Portfólio faz o aporte de 
verba entre CAPEX ou 
OPEX e Compras cria a 

requisição de Compra e o 
pedido.

Ao término da prestação de 
serviço, a nota fiscal é 

emitida e encaminhada para 
a empresa.

A nota fiscal é lançada em 
conta genérica para análise 

da Contabilidade.

A área de Contabilidade 
cria o Imobilizado.

São apuradas as rotinas 
mensais de 

depreciações/amortizações 
dos ativos fixos.


