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Negocios de baixo 
custe 

Variabilización de gastos  



Que é un negocio de baixo custo? 

• A utilidade da variabilización de custes 



Que custes ten un negocio? 
Custes fixos Custes variables 

Aluguer Materia prima 

Reforma  Consumibles 

Maquinaria  Materiais reparacións 

Ssocial  Combustible 

Suministros  Ferramenta 

Soldos   

Furgoneta   

Publicidade 

Xestoría 

Telénfono, internet 

Mobiliario 

Seguros 

Ordenadores 

Mantemento web 

Materia prima 

Licenzas e altas 



A  ESTRUTURA DE CUSTES: CUSTES FIXOS E VARIABLES 

DEFINICIÓN 

- CUSTES FIXOS: Son aqueles que na súa magnitude permanecen 

constantes ou case constantes, independentemente das flutuacións nos 

volumes de produción e/ou venda. 

 

- CUSTES VARIABLES: son aqueles que tenden a flutuar en proporción ao 

volume total da produción, de venda de artigos ou a prestación dun 

servizo, incorrense debido á actividade da empresa.  



CARACTERÍSTICAS DOS CUSTES FIXOS 

• Tenden a permanecer igual en total dentro de certos marxes de capacidade, sen que 
importe o volume de produción lograda de artigos ou servizos. 

• A cantidade dun custo fixo non cambia basicamente sen un cambio significativo e 
permanente na potencia da empresa.  

• Estes custos son necesarios para manter a estrutura da empresa.  

 

CARACTERISTICAS DOS CUSTES VARIABLES 

• Non existe custe variable se non hai produción de artigos ou servizos. 

• A cantidade de custo variable tenderá a ser proporcional á cantidade de produción. 

• O custo variable non está en función do tempo. O simple transcurso do tempo non 
significa que se incorra nun custo variable.  

A  ESTRUTURA DE CUSTES: CUSTES FIXOS E 
VARIABLES 



Que gastos se poden variabilizar? 

 



Como cambia o punto de equilibrio 
ao variabilizar os custos? 

 



Exemplos 
 Librería 

 
Un emprendedor que vai a montar una librería:  

• Os seus principais investimentos  serían a reforma e o acondicionamento 
do  local e o stock inicial de libros. 

• O  principal gasto fixo: o aluguer do local e os soldos. 

 
Custes fixos Custes variables 

Aluguer do local Coste dos libros e revistas 

Soldos   

Seg. Social   

Suministros (luz e auga)   

Seguro do local   

Teléfono e internet   

Mantemento web   



 

Librería de baixo custe 
 
Intentamos pasar os custes fixos a custes variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pásase de vender nun local propio a vender noutras  tendas relacionadas coa  
temática de libros e revistas: 
Por exemplo. Tendas de xardinería, caza e pesca, clubs infantís de fútbol, etc. 
Elimínase o gasto de aluguer e substitúese por pago de comisións por revista vendida 
en outras tendas. 
Aparecen os gastos de desprazamento, que se supón que son menores que os gastos 
de pagar un aluguer.  

Custes fixos Custes variables 

  Coste dos libros e revistas 

Soldos Porcentaxe de comisións por vender en outros puntos 

de venda 

Seg. social Gastos de desprazamento 

Gastos de desprazamento   

Teléfono e internet   

Mantemento web   



 Perruquería 
 

 

Unha persoa que quere poñer unha perruquería 

 

Custes fixos Custes variables 

Aluguer do local 

Soldos   

Seg.Social   

Suministros (luz e auga)   

Teléfono e internet   

Mantemento web   

Servizos exteriores: asesoría, limpeza, etc…   



 

 Perruquería de baixo custe 
 

Pásase de ter un local propio a traballar en perruquerías por horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costes fijos Costes variables 

  Comisións para traballar en outras perruquerías 

Soldos Gastos de desprazamento 

Seg. Social   

    



 

 

 Tenda de produtos para inmigrantes 

 

 

 
Costes fijos Costes variables 

Aluguer do local Coste da mercancía 

Soldos   

Seg. Social   

Suministros (luz y agua)   

Servizos: Xestoría, limpeza, etc   



 

Tenda de produtos para inmigrantes de baixo custe. 

 

 

 

 

 

Cambiamos os clientes, que ían ser persoas inmigrantes por 
asociacións aos que se lles vende maiores cantidades e sen 
necesidade dun local comercial. 

Eliminamos o local comercial e substituímolo por un pequeno 
almacén nunha zoa máis barata. 

Pódese analizar a posibilidade de poñer un posto en feiras do 
sector 

Custes fixos Custes variables 

  Coste da mercancía 

Soldos   

Seg. Social   

    

Servizos: Xestoría   



 Bar - Cafetería 
Montar un negocio de hostalería require polo xeral os seguintes custes: 

• Aluguer dun local 

• Reforma e acondicionamento do local 

• Merca de mobiliario 

• Contratar persoal para as horas de máis afluencia 

 
 

Custes fixos Custes variables 

Aluguer do local Custe das materias primas 

Soldos 

Seg. Social 

Suministros (luz y agua) 

Telefono e internet   

Servizos: xestoría, limpeza   



Bar – Cafetería de baixo custe 
Un negocio de hostalería , eliminando os principais investimentos podería 
derivar nun negocio que sirva alimentación e bebidas a domicilio ou ben a 
outros: 

Utilizar a propia cociña: 

• Elaboración de postres para restaurantes 

• Servir almorzos a domicilio 

• Cociñar para outros fogares… 

• Etc. 

 
Custes fixos Custes variables 

  Custe da mercancía 

Soldos  Soldos 

Seg. Social   

Teléfono e internet   

Servizos: xestoría, limpeza   



 Comercio 
 

Compra venta de artigos usados - segunda man. 

Un dos grandes custes é o stock inicial.  Neste caso, o custe do stock é 0 
porque se expoñen os produtos sen mercalos en firme ate o momento da 
venda. 

As tendas dedicadas a este tipo de artigos poden especializarse en temas 
específicos, como por exemplo: Artigos infantís, roupa para adolescentes e 
adultos, música, electrónica, informática, deporte, xoiería, electrodomésticos, 
produtos estraños, antigüidades, etc.. 
 



 

 IDEAS 

• Contos, fábulas e historias personalizadas 

• Embalaxes ecolóxicos 

• Deseñar novedosas bolsas para tendas. 

• Crear un sitio web con todo lo que pasa en tu cidade. 

• Elaboración de produtos sinxelos: xabóns, fertilizante ecolóxico, etc. e 
vendelos en outros puntos de venta e mercados. 

• Venta ambulante. 

• … 
 

Outras posibilidades 



Mercadillos Pop - Ups 

QUE SON? 

Espazos de venta a curto prazo, onde se poden mesturar 
diversos sectores comerciais (artesanía, moda, etc.) 

 

Obxetivo: 

• Chegar 

• Montar 

• IMPRESIONAR 

• Vender 

• Desmontar 



IMPRESIONAR 



Vantaxes 

 Non se invisten grandes cantidades de diñeiro 

 Redúcese o risco  

 Libérase stock 

 Dan a coñecer o seu produto 

 Proban o produto no mercado 



Sóache?  

Happy xmas (Ferrol) 

 



Coworking 

Qué é? 
É unha forma de traballo que permite a profesionais independentes, 
emprendedores e PYMES de diferentes sectores, compartir un mesmo espazo 
de traballo. 

 

 

Obxetivos: 

• Fomento de proxectos conxuntos 

• Compartir oficina e equipamentos 

• Reducir custos 

• Relacións estables entre profesionais de distintos sectores  





 Espazo profesional de baixo custe 

 Variabilidade do espazo e dos custes 

 Boa imaxe cara os clientes 

 Compartir proxectos para enriquecelos e levalos a cabo 

 Acceso a proxectos e clientes de forma competitiva 

 Renovación diaria 

 Lugar de motivación  

Vantaxes 



Sóache? 

      WeKCo (A Coruña)   CoLABORAtinne (A Coruña)
    



Sóache? 

     Estudio Abierto (Ferrol)     

  



Cantidade mínima en unidades monetarias, prezo ou unidades físicas que 

hai que vender para no ter perdas.  

 

Por debaixo deste punto, vender menos cantidade ou ingresar menos 

diñeiro, teríanse perdas e por enriba  comezaríase a ter beneficios. 

 
 
Tamén é coñecido como punto morto ou albor de rendibilidade.  
Permite analizar a viabilidade económica do proxecto e/ou o  tempo que se 

tardará en alcanzala. 

Limiar de rendibilidade 



   Formulas para Calculalo 
  

 
•  Punto de Equilibrio en Cantidades = 

 

 

 
•  Punto de Equilibrio en Prezo = 

 

 

 

•  Punto de Equilibrio en Vendas (€) =  
 
 

 

Custes Fixos Totais 
--------------------------- + Custes Variables Unitarios 
   Unidades Totais 

Custes Fixos Totais 
------------------------------------------------------------ 
(Prezo Unitario – Custes Variables Unitarios) 

   
 
Custes Fixos Totais 
------------------------------- 
    Marxe / Prezo 

Análise do Punto de equilibrio 



Ejemplo de un umbral de rentabilidad o punto muerto: 

Ingresos  
e 

Custes 

Custes Totais 

Custes Variables 

Custes Fixos 

Beneficios 

Perdidas 

Beneficios 

Análisis del Punto de Equilibrio 



Para que sirve o Limiar de 
rendibilidade? 

• Para saber canto teño que vender como mínimo (seudo estimación de 
ventas.) 

• Para comparar proxectos/ ideas 

• Para analizar o risco ao que nos imos enfrontar 

• Para tomar decisións, prezo, investimentos, Custos fixos/ custos 
variables… 

• Entender/explicar o modelo de nogocio. 



Buscar financiación  

Trucos para aproveitar o diñeiro: 

 Non formalices a empresa ata a túa primeira factura 

 Se podes usa co-work ou oficina virtual ou similares 

 Compra materiais de 2ª man  ou reutiliza o que xa teñas 

 Compra a prazos 

 Usar internet e as redes sociais para o marketing 

 Evitar comprar software, usa opcións gratuítas 

 

 



Buscar financiación: portais 
crowdfunding 



Buscar financiación: portais 
crowdfunding 



Buscar financiación: portais 
crowdfunding 



Desenrolo do MVP 

Sacar un produto básico o antes posible coas opcións mínimas, 

prescindindo todo o que non sexa esencial. 

 

Obxetivo: 

1. Chegar canto antes ao mercado 

2. Verificar a viabilidade do proxecto 

 

 



Consigue clientes 

SAL A VENDER  EN CANTO POIDAS 

 

Qué precisas: 

 Crear a túa marca 

 Xestionar os teus clientes 

 Promociónate 



Consigue clientes: crear marca 

CREAR A TÚA MARCA PERSOAL 
 

 Imaxe/ Identidade 

 Sitio Web 

 Blog 

 E-Commerce 

 



Consigue clientes: promociónate 

¿CÓMO ME PROMOCIONO DE FORMA BARATA? 
 

 Sistemas tradicionais 

 Networking 

 Uso de redes sociais 

 Marketing de guerrilla 



Aprende e adáptate: medir 

1. Escoita aos teus clientes 

2. Mide os teus resultados 

3. Compara eses datos coas túas expectativas 

4. Adáptate á situación  



BAIT 

Activo Total 
Rendemento = 

Marxen 

Rendemento = 
BAIT 

VENDAS 
. VENDAS 

ACTIVO 

Rotación 

Rendemento 



BAT 

Fondos Propios (FP) 
RENDIBILIDAD 

Antes de Impostos 

RENDEMENTO 

= 

BAIT 

VENDAS 

. VENDAS 

ACTIVO  

. . ACTIVO 

FP. BAIT 

BAT 

APALANCAMENTO 
FINANCEIRO 

Marxe Rotación 
Estrutura de 

endebedamento 
Efecto 

 custe débeda 

BAIT 

VENDAS 

. VENDAS 

ACTIVO  

. . ACTIVO  

FP. BAIT 

BAT 

Desagregación da rendibilidade de 
Parés 



BDT 

Fondos Propios (FP) 
RENDIBILIDADE 

Despois de Impostos 

BAIT 

VENDAS 
. VENDAS 

ACTIVO  

RENDEMENTO 

= 

. . ACTIVO  

FP. BAIT 

BAT 

APALANCAMENTO 
FINANCEIRO 

Marxe Rotación 
Estrutura de 

endebedamento 
Efecto 

 custe débeda 

. BDT 

BAT 

EFECTO 
FISCAL 

Desagregación da rendibilidade de 
Parés 


