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Apresentação
Esta cartilha foi desenvolvida durante a Bolsa de Produtividade
CNPq-DT-1D n°313532/2019-2, coordenado pela profª. Maria Augusta
S. N. Nunes, desenvolvidas no Departamento de Informática Aplicada
(DIA)/ Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) e Programa de PósGraduação em Informática (PPGI) da Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro (UNIRIO). Está também vinculado a projetos de extensão,
Iniciação Científica e Tecnológica para Popularização de Ciência da
Computação apoiada pela UNIRIO. O público-alvo das cartilhas são jovens
e pré-adolescentes. O objetivo é fomentar ao público nacional o interesse
pela área de Ciências, Matemática, Filosofia da Ciência e Pensamento
Computacional.
As cartilhas da série sobre Gestão Financeira têm como principal
objetivo apresentar os conceitos de Contabilidade e Finanças para crianças
e adolescentes, através de uma linguagem de fácil entendimento, trazendo
uma breve visão que direciona para essa área, permeando a compreensão
e promovendo o maior interesse dos jovens ao mundo financeiro,
empreendedor e de negócio.
Este volume tem a proposta de apresentar, de forma ilustrativa, uma
situação em que o aprendizado do tema possa ser percebido pelo leitor
de uma forma aplicada, podendo ser percebida a sua importância na
capacitação pessoal na vida cotidiana. De maneira leve e descontraída,
em um capítulo no cenário carioca, aborda-se os conceitos fundamentais
de Ponto de Equilíbrio e Margem de Contribuição. A história se desenvolve
a partir da conversa de três jovens que iniciam a sociedade em um
empreendimento de hambúrgueres veganos e, depois da pandemia do
Coronavírus, percebem a importância de terem mapeado essas variáveis
do negócio. Desfrute de mais uma agradável leitura.

(os Autores)

Enquanto isso em Copacabana, bairro
da Zona Sul do Rio de Janeiro …
Um dos bairros mais tradicionais do
Rio de Janeiro.

Estou aqui, pensando...
O que acham de
montarmos um negócio?

Alan, Tereza e Aline, estudantes de
Gastronomia, conversam sobre um
projeto para colocar em prática o
que estão aprendendo.

Sim, mas
que tipo de
negócio?

O que acham de
vendermos hambúrgueres
veganos?

Mas onde
iríamos
vender?

Poderíamos alugar
uma pequena loja
aqui em Copacabana
ou, até mesmo, um
quiosque em uma
galeria comercial.

E temos de nos posicionar
bem nas redes sociais.
Isto é importante. E mais, de
onde virão esses recursos.

É fundamental que façamos
um planejamento dos
desembolsos necessárias
para montar o negócio.

5

Poderíamos oferecer
um kit com um
hambúrguer e um
suco. Estou fazendo as
contas aqui e o custo
deste combo seria de
R$ 8.

O aluguel de um quiosque é de uns R$ 5.000
por mês. E, ainda tem a legalização da empresa,
o maquinário e a montagem do quiosque, o que
poderá custar uns R$ 100.000.

Esse é o custo, o valor que gastamos
para preparar um hambúrguer vegano
e um suco. Ainda não é o preço final
que venderemos o combo.

O preço inclui outros desembolsos como o aluguel
do quiosque, despesas com energia, propaganda,
remuneração da mão de obra e demais itens.

Além da remuneração do capital investido
por nós e do nosso lucro, também. Afinal,
não trabalhamos de graça, né?!

E qual a diferença?
Considerando o preço praticado
pelos concorrentes e a nossa
estrutura, acho que o preço do
combo (Hamburguer Vegano +
Suco) seria de R$ 25.

R$ 8 não seria
barato demais?

Então, temos um preço de R$ 25 com custo unitário de
R$ 8. Além disso temos despesas fixas de R$ 12.000 por
mês (incluído o aluguel de R$ 5.000 e demais gastos de R$
7.000), além de imposto de 20% por cada combo vendido.

Então, Tereza e Aline, temos
elementos para calcular o Ponto
de Equilíbrio.
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Mas, Alan;
Ponto de Equilíbrio? O
que é isso?

Interessante termos esse
valor, afinal, é uma forma
de pensarmos nos riscos do
negócio.

Também conhecido, em inglês, como
Break Even Point, é a quantidade
necessária para que o negócio consiga
cobrir os custos do negócio.

Ou seja, a quantidade
mínima, a partir de
quantas vendas tem-se
lucro.

Temos de observar as
seguintes nomenclaturas.

Receita = Preço * Quantidade
Custos Variáveis = Custo Unitário * Quantidade
Impostos = Valor do Imposto por mercadoria * Quantidade
Custos Fixos= valor por mês que a empresa tem que pagar de
aluguel, parcela de empréstimo obtido para montar o quiosque,
entre outros gastos.

Calculando teríamos um Ponto de Equilíbrio de 1.000
combos por mês, ou seja, cerca de 40 combos por dia
(considerando 25 dias de atividade por mês).

Receita – Custos Variáveis – Custos Fixos = 0 (Ponto de Equilíbrio)
25.Q (Preço * Quantidade) – 8.Q (Custo Unitário * Quantidade) – 5.Q (Imposto *
Quantidade) - 12.000 = 0
12 Q = 12.000
Q = 1.000 combos
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Então, Alan, teremos
de vender cerca 40
combos por dia?

A venda de 1.000 combos
está sem o lucro. Teremos
de vender mais do que isso.
Vamos?!

Vamos conseguir sim!! Montaremos
uma escala juntos - noite e dia - nos
negócios sem prejudicar os estudos.

Mas... E o
lucro?

Estamos juntos!!! Vem aí a ATA Lanches.

Algum tempo
depois... (e muito
trabalho)

Nossa, quanta gente nessa última semana
desde a reportagem na TV local e ação nas
redes sociais.
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Que sucesso! Estamos vendendo 150
combos por dia, o que está gerando um
bom lucro que podemos aplicar no negócio.
O que acham de expandirmos o negócio?!

Nossos custos estão
aumentando. O preço do pão
e das frutas para fazer os
sucos estão maiores. Nosso
custo unitário hoje está em
R$ 12. Além disso, querem
aumentar o aluguel. Entre
outros gastos, os custos
fixos totalizam R$ 16.000
por mês.

Ótimo. Já estamos nos
formando e assim teremos
mais tempo.

Não se preocupem, embora o Ponto de Equilíbrio tenha dobrado,
vendemos cerca de 3.600 combos por mês, aproximadamente.

Receita – Custos Variáveis – Custos Fixos = 0 (Ponto de Equilíbrio)
25.Q (Preço * Quantidade) – 12.Q (Custo Unitário * Quantidade) – 5.Q (Imposto * Quantidade) – 16.000 = 0
8.Q = 16.000
Q = 2.000 combos

Com os 3.600 combos vendidos ainda teríamos
lucro de R$ 30.800 por mês.
Receita: 3600 * 25 = R$ 90.000
Custos Fixos: R$ 16.000
Custos Variáveis: 3600 * 12 = R$ 43.200
Lucro = R$ 90.000 – R$ 16.000 – R$ 43.200 = R$ 30.800

E se aumentarmos o preço
em 10%?

Neste caso nossa Margem de Contribuição passaria de R$
46.800 para R$ 55.800, um aumento de R$ 9.000 no lucro se
continuarmos com este mesmo nível de vendas.

O que seria Margem de
Contribuição?
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Também temos a Margem de Contribuição
Unitária que é a diferença do preço e o custo
variável unitário da mercadoria vendida. Assim,
com o aumento de 10%, o preço passaria para
R$ 27,50 e o custo variável unitário de R$ 12,
gerando uma Margem de Contribuição de R$
15,50 por combo.

É a diferença entre a receita gerada
e o total de custos variáveis. Facilita
o entendimento do quanto cada combo
contribui para a formação do lucro, uma
vez que o custo fixo continuará sem se
alterar em relação à quantidade vendida.

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO =
RECEITA – CUSTO VARIÁVEL
TOTAL

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA
= PREÇO – CUSTO VARIÁVEL UNITÁRIO

Por mais que o reajuste de 10% no preço
possa refletir negativamente na ampliação
do negócio, também pode nos trazer mais
segurança. Acho que devemos reajustar o
preço.

Realmente, Tereza.

Meses depois... A pandemia do coronavírus, causador da COVID-19,
se espalha pelo mundo, e as pessoas têm de ficar em casa.
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Estamos com um grande problema. Ficaremos
sem faturamento e tendo que honrar os
gastos fixos de R$ 16.000 por mês.

Que nada!! Temos uma oportunidade.
Pensei em baixar o preço para os antigos
R$ 25 e, ao mesmo tempo, aderir ao
aplicativo de entregas LEVA E TRÁS, que
cobra 10% pela entrega.

Teremos de fechar nosso
negócio?!

Nosso Ponto de Equilíbrio aumentou
consideravelmente, no entanto, temos chances de
manter nosso negócio em atividade, e assegurar
algum lucro.

Receita – Custos Variáveis – Custos Fixos = 0
(Ponto de Equilíbrio)
25Q (Preço * Quantidade) – 12Q (Custo Unitário
* Quantidade) – 5Q (Imposto * Quantidade) –
2,5Q (Aplicativo * Quantidade) – 16.000 = 0
5,5 Q = 16.000
Q = 2.909 combos

Entendi. Por mais que o aumento no Ponto de Equilíbrio seja
ruim, estamos num momento que exige o sacrifício de todos para
continuarmos no mercado.
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O que eles não esperavam é que as vendas
aumentaram, e muito, durante a pandemia.

Excelente notícia para vocês!!!
Com o aplicativo, quase
dobramos nossas vendas.

Parabéns Tereza!! Conseguimos este resultado graças
a sua capacidade de adaptação às mudanças. Confesso
que estava com medo de não dar certo. Porém, correu
tudo bem.

E, também, a capacidade de perceberem
as oportunidades.

Nossa!!!! Que legal!!! vendas.

Além de aprendermos sobre os cálculos
de Ponto de Equilíbrio e Margem de
Contribuição, sobraria algum “tempo de
equilíbrio” para marcarmos de comer uma
pizza gigante?

Claro!!! Vamos
comemorar!!!!

FIM!!!
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PASSATEMPOS
caça palavras
as pAlavras deste caça palavras estão escondidas na horizontaL
E verticaL, sem palavras ao contrário.

PASSATEMPOS
palavras cruzadas

PASSATEMPOS
criptograma

Anotações

Anotações
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