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A presente cartilha foi desenvolvida pela OUPS! - Organização 
Universitária de Apoio às Entidades Públicas-Sociais para a 
Associação Beneficente Amigos do Noivo.

O que você vai encontrar aqui?
1. Para quê serve esta cartilha?
2. O que é educação financeira? 
3. Por que planejar?
4. Será que estou fazendo certo?
5. Orçamento Familiar
6. Eu não sei o quanto gasto, o que fazer?
7. Já anotou seus gastos de hoje?
8. Anotei, e agora?
9. Vamos criar o hábito de poupar?

10. Que tal criar um cofrinho?
11. Preciso cuidar do meu dinheiro.
12. Mercado é lugar para economizar.

13. O perigo do fiado.
14. Você acha que lazer é um gasto extra?
15. Como gastar menos com lazer.
16. O que é empreendedorismo?
17. Riscos e vantagens de empreender.
18. O que meu negócio precisa?
19. Aprendendo a usar o Canvas.
20. Decidi empreender! O que faço agora?
21. Dando preço ao produto.
22. Como calcular Ponto de Equilíbrio.
23. O dinheiro do negócio e o dinheiro da casa.
24. O que é MEI? Devo criar?
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Para que serve esta cartilha?
Esta cartilha foi desenvolvida para ajudá-la em suas 
finanças, tanto pessoais quanto dos negócios. Você 
será estimulada a reconhecer sua situação 
financeira, se planejar e transformar alguns hábitos 
não tão saudáveis. Além disso, você vai aprender a 
utilizar de uma forma mais eficiente seu dinheiro. 
Também vai saber quais são os primeiros passos 
para abrir seu negócio e muito mais! 

O que é educação financeira?
A educação financeira não se resume a saber 
economizar, cortar gastos e acumular dinheiro. Ela é 
um processo de aprender a fazer escolhas 
conscientes e bem informadas, garantindo 
qualidade de vida e segurança material.
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Por que planejar?
O planejamento te ajuda a identificar onde você 
está gastando em excesso e de forma 
desnecessária;

Planejar te permite estabelecer estratégias para 
que o seu dinheiro seja melhor utilizado e, até 
mesmo, guardado ao final do mês;

Ele te auxilia no pagamento de dívidas;

Te ajuda a evitar surpresas com contas muito 
altas;
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Será que estou fazendo certo?
Liste abaixo três situações em que você acha que fez boas escolhas em relação às suas finanças (por 

exemplo: consegui juntar dinheiro para comprar um fogão novo; tinha guardado um fundo de emergência e, 
quando meu filho ficou doente, eu tive como comprar, etc) e três situações em que você acha que fez 
escolhas negativas (por exemplo: gastei com algo desnecessário e fiquei sem poder comprar algo que 

estava precisando muito.)

SITUAÇÕES POSITIVAS SITUAÇÕES NEGATIVAS

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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Agora reflita
Por que você tomou essas decisões negativas? 
Essas decisões foram estimuladas por um 
sentimento? Por impulso? O que você pode fazer 
para evitá-las?
Consegue perceber as consequências das 
decisões positivas em termos financeiros?
O que você pode fazer para tomar mais decisões 
positivas?
O que você pode fazer para conseguir fazer 
sobrar dinheiro no fim do mês?
Existe algo que você pode consumir menos?
O que você pode fazer para ganhar mais 
dinheiro?
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Orçamento Familiar
Orçamento nada mais é do que uma previsão das 
entradas e saídas de dinheiro (ganhos e gastos) de 
todas as pessoas que compõem a renda familiar 
em determinado período de tempo.  
Criar um orçamento familiar é o primeiro e o mais 
importante passo na gestão das suas finanças 
pessoais e de sua família. O orçamento é a 
ferramenta mais adequada para disciplinar os seus 
hábitos financeiros. Não existe um modelo ideal de 
orçamento cada um precisa descobrir o que 
melhor se encaixa ao seu perfil. Ao final desta 
cartilha você vai encontrar um modelo básico no 
qual pode se basear para começar a construir o 
seu!
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Eu não sei quanto gasto por 
ano, o que devo fazer?

Você consegue lembrar o quanto gastou com 
mercado na última semana, no último mês e no 
último ano? E quanto recebeu no último ano, você 
se lembra do valor exato? 
Inicialmente, pensar em gastos gerais parece ser 
algo muito difícil ou até mesmo impossível, mas 
tudo se torna muito fácil a partir do momento que 
criamos um hábito simples ANOTAR. 

Já anotou os seus gastos de hoje?
Tenha sempre por perto um caderninho para anotar 
todos os seus movimentos financeiros: o cafezinho 
que você tomou depois do almoço, o quanto gastou 
com ônibus, Uber, táxi ou carona, o lanche e o 
material escolar que comprou pro seu filho, o 
dinheiro que recebeu com aquele “bico” do fim de 
semana, ou seja, anote tudo. Por mais que pareça 
ser algo pequeno ou insignificante, cada centavo faz 
parte do seu orçamento e faz diferença no fim do 
mês. Nossas anotações diárias são a base necessária 
para criarmos um orçamento familiar.
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Faça do celular seu amigo!
Estamos sempre com o celular por perto, não é mesmo? Então vamos usar isso a nosso favor! Podemos usá-lo 

para anotar sempre que consumimos ou recebemos algo, seja no bloco de notas ou mandando para nós 
mesmas uma mensagem no whatsapp. Com isso, não precisamos sair sempre com um caderninho e uma 

caneta e também perdemos a desculpa de não ter onde anotar.
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Anotei, e agora?
Agora que já entendemos a importância de adquirir o hábito de anotar nossos gastos e recebimentos, 
vamos começar a construir nosso orçamento:

O primeiro passo é escolher o período para orçamento (anual, semestral ou mensal). É recomendável utilizar 
o orçamento anual, pois com ele conseguimos conhecer nosso perfil de consumo. Saber como gastamos 
nosso dinheiro é primeiro passo para definirmos nossas metas de economia. Mas isso não significa que não 
podemos começar agora planejando nosso próximo mês, antes de pensar em um ano.

Separe seus recebimentos por categorias (Salário, Vale alimentação, Vale Transporte, Pensão, Bicos...).

Identifique e estime seus gastos para o período escolhido (aluguel, água, luz, internet, telefone, 
alimentação, transporte, farmácia, material de limpeza, lazer...). Quando estamos criando um orçamento 
pela primeira vez é natural não sabermos quais os valores colocar em cada categoria, por isso usamos os 
dados que anotamos para estimar os valores de cada categoria. 
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Vamos criar o hábito de poupar? 
Todos nós sabemos que é bem difícil poupar, 
principalmente quando nosso dinheiro está 
apertado, mas também sabemos que é muito 
importante ter uma reserva para emergências. Por 
isso, vamos incluir em nosso orçamento uma meta 
de poupança para o mês,  mesmo que pequena.
Porém, não adianta nada definir uma meta e não 
cumprir! Portanto, comece com valores baixos e que 
sejam possíveis de alcançar.
Se você estiver fazendo um orçamento anual, pense 
na poupança como uma daquelas famosas metas de 
ano novo e defina um valor para poupar durante 
todo o ano com base no que você deseja alcançar.
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Que tal criar um cofrinho?
Ter um cofrinho parece coisa para criança, mas é 
uma ótima forma para começar a economizar. A 
dica aqui é começar a guardar as moedas que 
você levar pra casa no dia a dia.
E o mais legal é que você pode construir o seu 
próprio cofrinho decorando potes que iriam 
para o lixo. Assim, além de economizar, você 
estará ajudando o meio ambiente.
E se tiver filhos pode aproveitar o momento 
para construir os cofrinhos junto com eles numa 
brincadeira divertida e educativa.
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Preciso cuidar do meu dinheiro 
Nosso comportamento financeiro pode e provavelmente 
vai mudar de um mês para o outro, por isso é importante 
observar alguns fatos importantes na hora de construir o 
orçamento para que ele possa ser o mais fiel possível a 
nossa realidade.
Um exemplo simples de gastos que muitas vezes não 
damos a devida importância é o gás de cozinha. O danado 
sempre acaba na hora do almoço de domingo, não é 
mesmo? Porém, veja só: se observarmos o nosso 
consumo, vamos perceber que ele sempre acaba após um 
período de tempo que pode ser estimado e, assim, 
podemos prever aquele gasto sem sermos pegas de 
surpresa quando ele acabar! O mesmo serve para outros 
gastos não frequentes.
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Preciso cuidar do meu dinheiro 

Eu recebi tudo o que eu previ? 
Qual foi o meu maior gasto do mês?
Qual foi o meu menor gasto do mês?
Eu consegui atingir minha meta de economia para o 
mês? 
Qual será minha meta para o próximo mês? Vou 
manter a atual? Será que consigo aumentá-la? 
Preciso diminuí-la?

De nada adianta montar um orçamento e esquecer dele. Precisamos no fim do mês tirar um tempinho para 
comparar o que previmos com o que realmente gastamos. Nesse momento, precisamos responder algumas 

perguntas, como:

Todas as coisas com as quais gastei eram realmente 
necessárias?
Eu poderia ter economizado mais esse mês?
Eu fiz boas escolhas esse mês? 
Me arrependi de ter gastado com algo?
Qual gasto mais me deixou feliz esse mês?
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Agora vamos começar a praticar um pouco. Na tabela abaixo, anote quanto você acha que vai receber e gastar no próximo mês.

Total de ganhos

GANHOS VALOR GASTOS VALOR GASTOS VALOR GASTOS VALOR

Salário R$ Aluguel R$ Telefone/Celular R$ Higiene Pessoal R$

Bicos R$ Alimentação R$ Vestuário R$ Material de limpeza R$

Pensão R$ Luz R$ Gás R$ Vendinha R$

Bolsa Família R$ Água R$ Telefone/Celular R$ Lazer/cervejinha no 
fim de semana

R$

Doação (inclusive 
de cesta básica)

R$ IPTU R$ Vestuário R$ Cigarro R$

Outros R$ Internet R$ Transporte R$ Poupança R$

Lazer R$TOTAL DE 
GANHOS:

TOTAL DE 
GASTOS:
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Aqui você vai anotar quanto realmente recebeu e gastou para fazer uma comparação e começar a conhecer os seus hábitos 
financeiros.

Total de ganhos

GANHOS VALOR GASTOS VALOR GASTOS VALOR GASTOS VALOR

Salário R$ Aluguel R$ Telefone/Celular R$ Higiene Pessoal R$

Bicos R$ Alimentação R$ Vestuário R$ Material de limpeza R$

Pensão R$ Luz R$ Gás R$ Vendinha R$

Bolsa Família R$ Água R$ Telefone/Celular R$ Lazer/cervejinha no 
fim de semana

R$

Doação (inclusive 
de cesta básica)

R$ IPTU R$ Vestuário R$ Cigarro R$

Outros R$ Internet R$ Transporte R$ Poupança R$

Lazer R$TOTAL DE 
GANHOS:

TOTAL DE 
GASTOS:
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Mercado é lugar para economizar 
As compras do mercado tem um impacto relevante nas 
nossas despesas do mês. Por isso, é importante sempre 
pesquisar os preços antes de comprar. Hoje em dia, 
podemos saber das promoções dos maiores mercados 
de Juiz de Fora através de suas próprias redes sociais. 
Porém, devemos tomar cuidado para não cairmos na 
tentação do “isso está muito barato”, pois muitas vezes 
compramos coisas que não precisamos só porque está 
na promoção e, assim, gastamos um dinheiro que 
poderia ser usado para outra coisa que era realmente 
necessária. Por isso, se planeje! Antes de ir ao mercado 
faça uma lista com as coisas que precisa comprar e se 
mantenha firme a ela! Não se deixe levar pelo ambiente: 
ele é preparado para te induzir a comprar coisas que 
não precisa.
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Mercado é lugar para economizar 
Quando encontramos uma promoção boa, temos a tendência de querer comprar 
uma quantidade maior daquele produto. Na hora, essa pode parecer uma boa 
opção, uma vez que além de pagar menos poderemos ficar um tempo sem 
precisar comprar aquele produto de novo. Porém, essa atitude pode 
comprometer nosso orçamento. Assim, quando pensar em comprar mais 
quantidade para aproveitar uma promoção, pense no que terá que abrir por ter 
gasto aquele dinheiro. 
Algo para também se levar em consideração é que existem dias melhores pra 
comprar alguns produtos. Por exemplo:
No Bretas tem promoção de frutas, verduras e carnes de segunda a quarta-feira.
No Bahamas tem frutas e verduras em promoção as terças-feiras.
O fim de semana quase nunca é bom para comprar carnes, porém quase sempre 
tem produtos de limpeza em promoção.
Ou seja, para aproveitarmos uma promoção, não necessariamente precisamos 
comprar muito de um mesmo item; podemos comprar apenas o que precisamos 
aproveitando várias promoções. 
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Mercado é lugar para economizar 
Para encerrarmos as dicas sobre como economizar no mercado, 
vamos apresentar uma comparação dos valores médios para alguns 
itens básicos com base em uma pesquisa de preços feita nas duas 
maiores redes de supermercados de Juiz de Fora. 
Como podemos ver, o preço de alguns itens pode variar bastante 
dependendo do lugar ou da marca que escolhemos. Por isso, se 
queremos economizar, é importante pesquisarm os preços pra ver se 
certo produto está mesmo valendo a pena ou não.

Mas claro que essa escolha não deve ser feita apenas com base no 
preço dos produtos é sempre importante observar a qualidade, pois 
nem sempre o item mais caro do mercado é melhor, um exemplo 
simples para isso é o arroz, existem algumas opções com preços 
médios que apresentam rendimentos parecidos ou até mesmo 
melhores que aqueles considerados os melhores, que por sua vez tem 
um preço consideravelmente mais elevado. 
Por isso experimente, teste marcas novas e descubra quais se 
adequam melhor ao seu estilo de vida.
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O perigo do fiado
Sabe aquela vendinha do bairro que pertence ao seu 
colega? A tentação de levar e pagar depois é grande, 
não é mesmo? Mas você já percebeu que, quanto 
mais a gente vai pendurando na conta, mais fácil é 
de comprar sem pensar? Muitas vezes somos levadas 
pelo impulso, motivadas pelo “Ah, depois eu acerto”. 
E também, quando não entregamos o dinheiro na 
hora, perdemos a noção de quanto ainda está 
sobrando na carteira… Dessa forma, o fiado pode se 
tornar um perigo, pois podemos gastar mais do que 
temos. Então, cuidado! Não compre fiado!
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Você acha que lazer é um 
gasto extra?

Ninguém vive para trabalhar, certo? Todos nós 
precisamos fazer coisas que gostamos. Após uma 
semana inteira na atividade, é natural que nosso 
corpo e nossa mente queiram não só descanso, mas 
também diversão. Além do que, se nos privamos de 
momentos de lazer por muito tempo, é muito 
provável que, uma hora, a gente “exploda”. Porém, 
para que esse gasto com lazer não se torne um 
problema em sua vida, é preciso que ele também 
entre no seu planejamento mensal. Assim, você não 
tem surpresas ao final do mês gastando mais do que 
deveria com lazer.
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Como gastar menos com lazer
Em um mês mais apertado, você pode considerar fazer programas mais baratos para se divertir. 

Convide amigos e familiares para a sua casa;

Faça um piquenique na UFJF;

Alugue livros na Biblioteca Municipal;

Cheque a programação de teatros e festivais 
gratuitos pela cidade;

Divida a mensalidade da Netflix com um(a) amigo(a);

Pratique atividade física ao ar livre;

Aproveite cupons de descontos e sorteios pela 
internet;

Estoure pipoca e assista filme em casa;

Visite os museus da cidade (Mariano Procópio e 
Museu de Arte Murilo Mendes);

Faça trilhas e visite cachoeiras.



EMPREENDEDORISMO
Resolver Problemas

Inovação

Agregar 
Valor

Identificar Oportunidades

Produtos
novos
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Resolver problemas, procurando soluções mais 
simples e rápidas;
Inovar, sempre buscando trazer novas ideias de 
produtos e serviços;
Identificar oportunidades, com objetivo de 
crescimento;
Agregar valor, pensando no lucro do seu negócio.

O que é empreendedorismo?
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RISCOS
Falência;
Prejuízos;
Falta de tempo (Menos tempo livre);
Perder tempo (Perder o tempo investido no 
negócio, com o fracasso ou até mesmo a falência da 
empresa);

vantagens
Sucesso nos negócios;
Lucro;
Autonomia;
Horário flexível;
Realizar, colocar em prática e explorar, suas ideias;
Escolher sua equipe;
Trabalho na área que tenha interesse.

Riscos e vantagens de empreender



O que meu negócio precisa?

Mercado Consumidor

Capital 
de Giro

Validação das Ideias

Objetivo

Planejamento

Conhecimento

Ferramenta de Divulgação
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Objetivo; é muito importante estabelecer metas 
para serem alcançadas, aos poucos, para observar o 
seu crescimento.
Capital de giro; é o dinheiro que será preciso para 
bancar a continuidade do funcionamento da 
empresa, para cobrir as despesas mensais mesmo 
se nossa renda cair.
Pesquisa de mercado (mercado consumidor); é 
necessário ter uma ideia de quem é o seu 
concorrente, quem é o seu consumidor para que 
consiga fazer parte desse grupo, buscando 
benefícios em cima dessas informações.
Validação das ideias; é testar a sua ideia, procurar 
formas de efetivar, explorando várias hipóteses, até 
que ache a melhor para o seu negócio.

O que meu negócio precisa?
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Plano de negócios (planejamento); é colocar sua 
estratégia no papel, qual a sua ideia, o público alvo, 
as necessidades da empresa, entre outros.
Conhecimento; uma das principais causas de 
falência é a falta de conhecimento e planejamento. 
Você sempre deve estar procurando por novas 
informações sobre o mercado, para inovar e trazer 
sempre novos produtos e serviços.
Ferramenta de divulgação (marketing); divulgar o 
seu trabalho, mostrar a sua evolução, tentar chamar 
a atenção do público é a melhor forma para 
conquistar o mercado consumidor. Redes sociais, 
blogs, e-mails são formas de chegar até o cliente.

O que meu negócio precisa?
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O que é o CANVAS?
É uma ferramenta de planejamento estratégico que permite desenvolver e esboçar modelos de negócios novos ou 
existentes, ajudando você a enxergar o que você faz, para quem e porquê. 

Os tópicos apresentados na tabela são:

Proposta de Valor: É o que você tem a oferecer ao seu cliente.
Relacionamento com Clientes: Pra quem você vai vender.
Segmentos de Clientes: Organização dos clientes em grupos específicos.
Canais: O meio de relacionamento com os clientes ( telefone, e-mail, redes sociais…)
Atividades: Qual vai ser a sua atividade para que atinja a Proposta de Valor.
Parcerias: Com quem você vai conseguir o material para criar o seu produto.
Recursos Principais: São os materiais necessários para realizar o serviço.
Gastos: São os gastos que você tem com materiais, energia, máquinas, etc. Todo tipo de gastos para que sua 
atividade continue funcionando.
Recebimentos: É o valor que você ganha oferecendo o seu serviço e vendendo o seu produto.
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EXEMPLO PRÁTICO
No exemplo à seguir trataremos sobre um pequeno negócio caseiro de costura. Vamos considerar:

Proposta de Valor: Uniformes escolares com preços baixos, Roupas para a apresentação escolar com entrega 
rápida, Toalhas Personalizadas, Roupas com preços baixos.
Relacionamento com Clientes: Vizinhança e Professores.
Segmentos de Clientes: Famílias e Escola.
Canais: Whatsapp e Boca a Boca.
Atividades: Costuras, Reparos e Confecção.
Parcerias: Ponto da Costura e Tecidos Marabá.
Recursos Principais: Tecidos, Agulha e Linha.
Gastos:  Tecidos, Agulha e Linha.
Recebimentos: Roupas vendidas, Encomenda da semana, Costuras e Reparos.



Parcerias

1. Ponto da Costura
2. Tecidos Marabá
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Atividades

1. Costuras
2. Reparos
3. Confecção

Recursos Principais
1. Tecidos
2. Agulha
3. Linha

Proposta de Valor

1. Uniformes 
escolares com 
preços baixos.

2. Roupas para a 
apresentação 
escolar com 
entrega rápida.

3. Toalhas 
Personalizadas.

4. Roupas com preços 
baixos.

Relacionamento 
com Clientes

1. Vizinhança
2. Professores

Canais

1. Whatsapp
2. Boca a Boca

Segmentos de 
Clientes

1. Famílias
2. Escola

Gastos
1. Tecidos   3. Linha 
2. Agulha

Recebimentos
1. Roupas Vendidas      3. Encomenda da semana
2. Costuras e Reparos

CANVAS



Parcerias
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Atividades

Recursos Principais

Proposta de Valor Relacionamento 
com Clientes

Canais

Segmentos de 
Clientes

Gastos Recebimentos

CANVAS
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Decidi empreender! O que faço agora?
Antes de começar o seu negócio é importante entender alguns conceitos, como:

O que são recebimentos, gastos e lucro.

Como encontrar o preço do seu produto.

O que é ponto de equilíbrio.

A importância de separar o dinheiro da casa do dinheiro do negócio.

Como se cadastrar como Microempreendedor Individual.
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Recebimentos, gastos e lucro
É preciso saber seus recebimentos e gastos para 
encontrar o lucro do seu negócio!
Os recebimentos são as entradas de dinheiro que 
acontecem no mês, como, por exemplo, as vendas.
Os gastos são as saídas de dinheiro, como 
pagamento de luz, água, aluguel de uma loja e 
materiais para a fabricação do produto.
Sabendo o que são recebimentos e gastos, fica 
simples encontrar o lucro. Basta fazer:

recebimentos – gastos
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Exemplo prático
Tomando o exemplo da loja de brigadeiros, suponhamos que no mês foram vendidos 1.000 
brigadeiros a R$1,50 cada e para isso foram gastos R$400,00 com aluguel, R$250,00 com leite 
condensado, R$100,00 com achocolatado, R$75,00 com manteiga, R$50,00 com luz, R$25,00 com 
água e R$15,00 com gás. Para encontrarmos o lucro, fazemos assim:

RECEBIMENTOS – GASTOS = LUCRO.

Encontramos o recebimento neste exemplo multiplicando o número de brigadeiros vendidos pelo 
preço de venda, sendo: 1.000 x R$1,50 = R$1.500,00. Temos o recebimento.
Somando os gastos do mês, encontramos o gasto total: R$400,00 + R$250,00 +R$ 100,00 + R$75,00 
+ R$50,00 + R$25,00 + R$15,00 = R$915,00. Temos o gasto total.
Tendo o total de recebimento e de gasto, conseguimos encontrar o lucro, que é de $585,00
(R$1.500,00 – R$915,00).
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Gastos fixos e variáveis
Entre os gastos, há dois tipos: Os fixos e os variáveis. Entendê-los é simples: basta pensar no que 
você gasta independente de quanto vende, e no que você gasta apenas se vender seu produto.
Por exemplo: Caso alugue um espaço para vender brigadeiros, o aluguel deste espaço deve ser 
pago independente de quanto doces venda, fazendo com que o aluguel seja um gasto fixo. Ele não 
varia de acordo com a venda ou a quantidade de dias que a loja abre.
Por outro lado, o gasto com materiais para a fabricação do produto varia de acordo com o número 
de vendas. Vendendo muitos brigadeiros gastamos mais latas de leite condensado, manteiga, 
chocolate e gás. A luz e a água também variam de acordo com o uso, fazendo com que os itens 
citados tenham um gasto variável.
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Dando preço ao produto
Agora que entendemos o que são recebimentos, 
gastos e lucro, podemos dar preço ao produto que 
desejamos vender. Para isso, é necessário ter em 
mente quais serão os gastos para produzir cada 
produto, além do lucro desejado por unidade.

Seguindo o exemplo anterior, temos gastos com 
aluguel, leite condensado, achocolatado, manteiga, 
luz, água e gás. Para encontrar o preço de venda do 
brigadeiro precisamos descobrir quanto é gasto 
com cada um destes itens em cada unidade de 
brigadeiro. Tendo este valor, adicionamos quanto 
desejamos de lucro por unidade e encontraremos o 
preço de venda do produto.

FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA

        Gastos Lucro
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Exemplo prático
Mantendo a loja de brigadeiros, vamos calcular por quanto podemos vender cada docinho. 
Primeiro encontramos os gastos por unidade da seguinte maneira:

Supondo que a lata de leite condensado seja R$5,00, e com uma lata seja possível fazer 20 
brigadeiros, notamos que o gasto com leite condensado é de R$0,25 por brigadeiro (encontramos 
este valor dividindo o preço da lata de leite condensado pelo número de brigadeiros que 
conseguimos fazer com uma lata: R$5,00 ÷ 20).

Se o achocolatado for R$10,00, e com uma lata for possível fazer 100 brigadeiros, encontramos 
que o gasto com achocolatado por brigadeiro é de $0,10  (R$10,00 ÷ 100).
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Exemplo prático
Sendo R$6,00 o pote de manteiga, e supondo que é possível fazer 80 brigadeiros com um pote, o 
gasto com manteiga por brigadeiro é de R$0,075 (R$6,00 ÷ 80).

Se com um botijão de gás é possível produzir cerca de 250 panelas de brigadeiro, e cada panela 
rende 20 brigadeiros, temos que o botijão de gás é capaz de fazer 5.000 brigadeiros (250 x 20). Se 
e o botijão de gás custar R$75,00, temos que o valor gasto com gás por brigadeiro é de R$0,015 
(R$75,00 ÷ 5.000).

➝ Para descobrir quanto de gás usamos por brigadeiro, calculamos quantos brigadeiros 
conseguimos fazer com um botijão, então fazemos como nos exemplos anteriores: valor do 
botijão dividido pelo número de brigadeiros que conseguimos fazer com ele.
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Para encontrar o gasto com luz, água e aluguel por brigadeiro  devemos ter em mãos a 
quantidade de brigadeiros que costumamos vender por mês. Caso estejamos começando um 
negócio e não tenhamos o número de vendas, podemos usar a quantidade que esperamos vender 
(sem exageros). Como no exemplo temos que a quantidade vendida de brigadeiro é de 1.000 
unidades por mês, vamos usar este número.

Se a loja paga R$50,00 de luz, percebemos que o gasto com luz por brigadeiro é de R$0,05 
(R$50,00 ÷ 1.000).

Supondo um gasto com água de R$25,00, temos o gasto de R$0,025 com água por brigadeiro 
($25,00 ÷ 1.000).

Tendo R$400,00 de aluguel e vendendo 1.000 brigadeiros, adicionamos R$0,40 aos gastos com 
cada brigadeiro ($400,00 ÷ 1.000).



Observação
A luz e a água são gastos variáveis, mas que 
não conseguimos medir enquanto fazemos o 
produto, então usamos quanto foi produzido 
no mês para encontrar o valor gasto por 
unidade. O aluguel, que é um gasto fixo, 
também não possibilita medir o gasto unitário, 
por isso dividimos o valor dele pelo número 
que produzimos, como fizemos com a luz e a 
água. 
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Agora que temos os valores gastos por unidade, 
devemos soma-los.

Leite condensado por brigadeiro = R$0,25
Achocolatado por brigadeiro = R$0,10
Manteiga por brigadeiro = R$0,075
Gás por brigadeiro = R$0,015
Luz por brigadeiro = R$0,05.
Água por brigadeiro = R$0,025
Aluguel por brigadeiro = R$0,40

0,25+0,10+0,075+0,015+0,05+0,025+0,40 = 0,915
R$0,915 gasto de por brigadeiro.

Como descobrimos que gastamos R$0,915 para 
fazer um brigadeiro, podemos adicionar a este 
valor o quanto queremos ganhar em cada doce.

Se quisermos ganhar R$0,60 por docinho, basta 
fazer: R$0,915 + R$0,60 e teremos que o brigadeiro 
deverá ser vendido por $1,515 para termos o lucro 
de R$0,60. Arredondando, podemos vender cada 
brigadeiro por R$1,50 e teremos um lucro de 
R$0,585, valor encontrado da forma que 
aprendemos há algumas páginas, fazendo 
recebimento – gastos ($1,50 – $0,915).



Dica
Com o preço definido, é importante fazer uma 
comparação entre o preço de venda do seu 
produto e o preço cobrado pelo mesmo produto 
em outros lugares. Isso permite que você avalie 
se seu preço está mais alto ou mais baixo do 
que o mercado, podendo abaixar ou aumentar o 
valor.
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O ponto de equilíbrio é um cálculo que ajuda a encontrar quantas unidades precisamos vender 
para não termos prejuízo no negócio. Para descobrir este número, devemos ter em mãos o nosso 
gasto fixo total, o gasto variável por unidade e o preço do produto. Como já sabemos encontrar 
estes três valores, será fácil encontrar o ponto de equilíbrio, que é dado da seguinte maneira:

Veja na próxima página um exemplo com os valores que encontramos até o momento.
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Preço de venda = R$1,50

Gasto variável por produto = $0,515
Encontramos o gasto variável por produto somando os valores que calculamos para cada gasto variável por unidade, 
que são os gastos com leite condensado, achocolatado, manteiga, luz, água e gás. 
(0,25+0,10+$0,075+$0,015+0,05+0,025). Não contamos os gastos fixos porque eles vem logo abaixo, mas em valor total.

Gasto fixo total = $400,00 (aluguel de R$400,00)

Utilizando a fórmula da ultima página, temos:

A partir deste número nós descobrimos que é necessário vender 406,09 (407) brigadeiros para 
cobrir os gastos do mês. Vendendo mais do que o valor encontrado, teremos lucro.
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Por sabermos que o lucro do negócio vai para a casa, muitas vezes decidimos simplificar e juntar todas 
as contas, entretanto, é preciso tomar cuidado em relação a essa decisão! O negócio e a casa são coisas 
diferentes, e devemos tratá-los separadamente. Parece mais simples juntar os dois, mas isso pode 
atrapalhar muito! É importante termos as anotações do negócio separadas das anotações da casa para 
que a gente possa analisar cada um separadamente.

Por exemplo, se faltar algum dinheiro, vamos querer saber o que aconteceu e para isso precisaremos 
buscar nossas anotações. Pode ser que o negócio não esteja dando lucro, ou que tenhamos exagerado 
com os gastos da casa.  Se todas as contas estão misturadas, não conseguimos identificar se o problema 
é no negócio ou na casa, já que os dois estão juntos. Não é muito mais simples que tenhamos um 
separado do outro, para que a gente descubra o que aconteceu?
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Para encerrar, vamos entender um pouquinho sobre algo muito importante: o microempreendedor 
individual (MEI).

Microempreendedor individual é o pequeno empresário que recebe no máximo R$81.000,00 ao ano 
no negócio. O MEI tem direito à aposentadoria, auxílio doença, licença maternidade, entre outros 
benefícios. A partir do momento em que se cadastra, o empreendedor paga por mês:

1. R$ 49,90 (ao INSS)
2. R$ 5,00 se for prestador de serviço, ou R$ 1,00 se trabalhar com comércio e indústria.

É o pagamento destes valores que mantém o microempreendedor regularizado e com os direitos 
citados acima  garantidos.
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O cadastro como MEI pode ser feito de forma gratuita, em qualquer época do ano, no Portal do 
Empreendedor através do site: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/. Para se cadastrar 
é preciso preencher alguns dados, como: CPF, data de nascimento e número do título de 
eleitor. Antes de se cadastrar é importante entrar em contato com a prefeitura e checar se o 
trabalho pode ser exercido no local desejado.

Vimos alguns dos pontos mais importantes sobre o microempreendedor individual, mas caso haja 
mais interesse pelo assunto, além do site do Portal do Empreendedor que fornece resposta para 
dúvidas frequentes, o SEBRAE também oferece orientação gratuita sobre a formalização como MEI.




