
Solució total cas pràctic

restaurants pas venda CP salari fix CP Variables (extres) Total cp restaurants pas venda CP salari fixCP Variables (extres) Total restaurants venda CP salari fixCP Variables (extres) Total
1 95.000         55.000                  8.250          660                                 8.910           16% 1 114.000       61.000         8.540           1.281           9.821           1 55.578 8.337           667              9.004           
2 95.000         45.000                  12.150        972                                 13.122         29% 2 114.000       46.000         10.580         1.058           11.638         2 45.473 12.278         982              13.260         
3 95.000         36.000                  8.280          662                                 8.942           25% 3 114.000       48.000         9.600           1.440           11.040         3 36.378 8.367           669              9.036           
4 95.000         48.000                  20.640        1.651                              22.291         46% 4 114.000       56.000         21.280         3.192           24.472         4 48.504 20.857         1.669           22.525         

184.000        49.320  3.946                     53.266   211.000 50.000   6.971      56.971   
hores 

extres / 
total

7%
hores extres 

/ total
12%

pas vendes cp fix cp var total cp
20,0% 14,7% 1,4% 76,7% 7,0%

rati cp/vn 29% rati 27%
ingresos menys costos 130.734       ven-cp 154.029       

escreix producte de la millora de la eficiencia23.295         
increment 17,82%

4.111           

3,454           3,704           7,22%
28,95           27,00           

Conclussió 1

Conclussió 2

Conclussió 3 

Si fem un anàlisi centrat únicament en una dimensió, que són els costos, ens perdem dades, no podem ajustar-nos a pressupost de costos en un entorn productiu on els costos 
estan lligats a la producció, ja sigui vendes, fabriació, la variable que sigui. 
això és especialment important en entorns de fort creixement (com és el nostre cas) o de forta crisis, en que l'anàlisi seria just el contrari.

aplicant el rati de l'any 
passat que es considerava 

61.082         

un escreix directe de la 
millora 
que suposarà com a mínim un 1,5% de 

la rentabilitat del negoci!!

real desembre 2018 Ppp desembre 2019dades reals desembre 2019

resposta al dep finances: no només no cal ajustar cap cost, sinó que proposaria la contractació de alguna persona més en el restaurant 2 o 3 per veure que no estiguem perdent 
cost d'oportunitat. A tractar-ho ràpidament amb els responsables de restaurants i direcció general.

venda per cada euro gastat en personal
Euros gastats en personal per cada 100 euros de venda

venda per cada euro gastat en personal
Euros gastats en personal per cada 100 euros de venda

Els responsables ens estan dient que els equips estan treballant molt, i el rati de hores extres s'ha doblat, els equips estan molt tensionats el màxim a percebre en 
hores extres es situa entorn el 20%, si estan al 12% s'estan apropant al màxim, fet que ens deixa en amb els equips tensionats, i que en cas d'absentisme no 
poguem tenir els equips productius complets.

No cap ajustar els costos de personal, s'ha incrementat la productivitat de l'equip de treball en un 7%, s'ha millorant en 2 euros per cada 100 de venda, incidint en 
la millora de la rentabilitat del negoci.

El pas de clients s'ha incrementat un 20% i la venda un 15%, les plantilles ja estan prop del màxim de feina, probablement si tinguéssim més persones, podriem 
facturar algo mes, potser estem perdent cost d'oportunitat.

En negocis on hi ha correlació entre el cost de personal i els 
ingressos, i en entorns de gran creixement o decreixement, fer 

el seguiment de costos sobre el pressupost no aporta massa 
valor! 


