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CAPEX & OPEX
CAPEX é a sigla da expressão inglesa “Capital Expenditure”
(em português, despesas de capital ou investimento em
bens de capital) que indica a quantidade de dinheiro gasto
na compra de bens de capital ou na introdução de
melhorias de uma determinada empresa. Então, é o
montante de investimento realizado em instalações e
equipamentos para seguir fazendo o negócio evoluir e
trabalhando. O cálculo de CAPEX é importante por estar
relacionado a um custo de investimento que melhora a
capacidade da empresa em gerar dinheiro. São calculados
gastos de capitais ocorridos quando uma empresa investe
na compra, melhoramento, desenvolvimento ou extensão
da vida de ativos corpóreos, tais como infraestrutura,
equipamento, sistemas, propriedades, etc. que tenham um
período de vida útil (produzam benefícios) superior ao
exercício (um ano); e, portanto, sujeito a reconhecimento
do respectivo custo via amortizações.
Por outro lado, há o OPEX (sigla da expressão Operational
Expenditure, em português, despesas operacionais), que se
refere ao custo associado à manutenção dos equipamentos,
despesas operacionais e gastos consumíveis; que são
necessários para o funcionamento do produto/serviço do
negócio.
Um exemplo para diferenciar ambos conceitos é: quando se
compra um produto para uma empresa, entraria no cálculo
de CAPEX; e os custo de manutenção deste mesmo produto
seria OPEX.
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Trabalhando com OPEX
Uma alternativa para reduzir custos e aumentar a
produtividade.
Pontos positivos:
 Manter o valor em caixa e usar o orçamento para
outro fim sem precisar descapitalizar
 Aumento da flexibilidade de custo
 Reduz a necessidade de financiamento (pois ficam
mais diluídas ao longo do tempo)
 A finalidade da contratação da OPEX é de realizar de
forma uma diferenciada o pagamento dos serviços
agregados
 Ao comprar um equipamento, com a OPEX a garantia
de que todos os recursos estejam disponíveis, com
assistência técnica, implantação e monitoramento
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Foco no futuro
Quando se realiza um investimento planejando o
crescimento médio/longo prazo, é necessário saber que
normalmente a receita aparece bem depois da despesa e
a empresa, enquanto isso, precisa trabalhar muitas vezes
com fluxo de caixa.
É muito comum o erro do cálculo entre a diferença de
CAPEX para OPEX, através da multiplicação do valor
mensal do serviço prestado comparando-o com o valor
do equipamento. Nesse tipo de cálculo, não se
contabiliza os custos indiretos, que dá uma grande
diferença no resultado final. Então é necessário ir além,
calculando a durabilidade do produto comprado, prazos e
adicionar despesas gerais, incluindo gastos futuros que
vão pesar nos resultados do investimento.
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Fontes
http://teltecsolutions.com.br/mundo/capex-por-opex/
https://www.binarionet.com.br/blog/a-diferenca-entrecapex-e-opex/
http://www.acionista.com.br/mercado/entenda-omercado.html
http://www.acionista.com.br/mercado/entenda-omercado.html#capex
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