
Produtora MUC 1 (Picsart) 

Perguntas e Respostas sobre o Curto Café 
 

 

Nomes: Arthur Fidelis 

               Camyla Solaira 

               Cristian Dias 

               Fernanda Freitas 

               Igor Veras 

               Joyce Leite 

               Lucas Alves 

               Natália Marttins 

               Suelen Fernandes 

               Thamires Oliveira 

 

Tema 1 - Viabilidade Social 

 

Pergunta 1: A empresa possui algum programa de relacionamento com os 

estabelecimentos da redondeza?  

 

Resposta: Não, o Curto Café possui relacionamento apenas com sua clientela, 

não há nenhum tipo de programa com os estabelecimentos ao redor. Nenhuma 

propaganda, nenhum desconto, etc. Todos são tratados da mesma forma, 

todos são clientes. 

Pergunta 2: Como a empresa faz para pagar seus funcionários e 

produtos, já que a empresa não possui um lucro definido? 

 

Resposta: O Curto Café possui um quadro com suas expectativas de gastos, 

sejam eles: Impostos, matéria-prima, funcionários, fornecedores, limpeza, etc. 

O Curto Café apenas calcula qual o dinheiro necessário para pagar suas 

dívidas, mas deixa com que os clientes contribuam ou não para que as 

mesmas sejam pagas. O espaço e as pessoas que lá trabalham se sustentam 



com a diferença com que cada cliente pode pagar e o custo da matéria prima 

para produzir cada café. 

 

 

Tema 2 – Ambiental 

 

Pergunta 1: Qual é o processo de descarte utilizado pela empresa? 

Resposta: O Curto Café apenas faz Coleta Seletiva, não há nenhum projeto ou 

programa sustentável além disso. 

Pergunta 2: A empresa possui algum método de economizar energia e 

água, ou associados? 

Resposta: Não, o Curto Café utiliza sempre o que é necessário para produzir 

seus produtos. Como citado acima, não há nenhum programa ambiental em 

curso. 

 

Tema 3 – Economia 

Pergunta 1: Como o lucro (sobras) é dividido? 

Resposta: As sobras são investidas no Espaço Físico do Curto Café ou 

direcionadas para algum projeto de melhoria que necessite de recursos. Sejam: 

Um computador novo, alguma mudança no espaço físico, algum investimento 

interno, alguma melhoria do programa do computador, etc. Portanto, tudo que 

sobra, é investido no Curto Café. 

Pergunta 2: Porque optaram por esse modelo de economia? 

Resposta: Porque as pessoas que trabalham no Curto Café queriam criar um 

ambiente em que as pessoas se sentissem confortáveis para beber café e que 

ao mesmo tempo pudessem pagar por isso. Os colaboradores não acham 

respeitoso cobrar preços que as pessoas não possam pagar e resolveram criar 

um Café eficiente e que pudesse atender com qualidade a todos. O preço que 

cada um paga é totalmente individual e se baseia na opinião do cliente sobre o 

produto consumido e na condição financeira que cada um tem. Sem nenhum 

tipo de invasão ou alguma ação que possa deixar o cliente desconfortável. O 

mais importante para as pessoas que trabalham no Curto Café é atender com 

qualidade, deixar as pessoas felizes e satisfeitas, e principalmente se sentir 

bem com seu modo de trabalho. Já que todos encerram o expediente com a 

consciência de que fizeram a coisa certa. 


