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Introdução
Olá!

A estruturação de um cardápio é essencial para 
qualquer negócio de alimentação, pois influencia 
diretamente outras atividades do estabelecimento. Ele 
é o ponto de partida para a gestão do estoque, que 
deve ser bem construída. 

Tais temas possuem particularidades que devem ser 
conhecidas e entendidas por todo empreendedor 
dessa área, e é sobre elas que falaremos neste guia.

O planejamento é essencial para o sucesso de qualquer 
negócio de alimentação e deve estar presente em todos 
os detalhes, incluindo a criação do cardápio. O mesmo 
deve ser desenvolvido com base em quatro pilares: 
ficha técnica, formação de preço de venda, engenharia 
de cardápio e características do sucesso.

Se você, hoje, já possui um cardápio composto por 
esses pilares, parabéns! Ele certamente ajudará a ter a 
lucratividade que você almeja. Mas se ainda não trabalha 
essa estrutura, confira a seguir as características de 
cada pilar e dicas de como trabalhá-los.

Em seguida, conheça os nove pilares presentes na 
gestão do estoque e como eles são influenciados 
diretamente pelo cardápio.

O conteúdo deste guia está baseado nas metodologias 
Cardápio Vendedor e Estoque 360⁰, registradas pela 
minha escola de formação Domine seu Restaurante. 

Leia com atenção e adote cada ponto como um checklist 
para aplicar em seu negócio!

Matheus Lessa



Cardápio



O cardápio influencia todas as áreas de um negócio de alimentação e 
tem impacto direto na receita. A seguir, vamos detalhar os quatro pilares 
que precisam ser considerados para a elaboração de um cardápio de 
sucesso:

• Ficha técnica
• Formação de preço de venda
• Engenharia de cardápio
• Características do sucesso
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Pilar 1
Ficha técnica
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A base para a elaboração do cardápio é a ficha técnica. Esse documento, 
considerado por muitos como uma simples lista de ingredientes para 
o preparo de uma receita, possui uma importância muito maior: é por 
meio dessa ficha que de fato se chega ao preço de venda e se mantêm 
os custos e os lucros sob controle.

É impossível ter um preço de venda correto se não tiver ficha 
técnica para cada receita, seja ela de pratos ou bebidas!

O primeiro passo para trabalhar corretamente esse pilar em seu negócio 
é compreender que a ficha técnica se divide em duas partes:



8
menu

Ficha técnica operacional:

É o documento no qual estão descritas todas as características da receita 
(ingredientes, modo de preparo etc.). Ela é importante para:

• Controle de desperdício;
• Porcionamento;
• Modo de preparo e apresentação;
• Especificação de ingredientes;
• Tempo de cocção e utensílios a ser utilizados.

DICA: crie um “livro” de fichas técnicas com todas as suas 
receitas e deixe-o em um local acessível para toda a sua equipe.
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Ficha técnica gerencial:

Enquanto a ficha técnica operacional está voltada para a operação em 
si e é um apoio para que cada receita seja preparada da forma correta, 
a ficha técnica gerencial controla o seu Custo da Mercadoria Vendida 
(CMV), que permite entender o custo por trás de cada preparo.

Trata-se de uma ferramenta de gestão que concentra números 
importantes relacionados à produção. Por isso, não deve ser de fácil 
acesso à equipe. 

É a ficha técnica gerencial que, de fato, direciona a formação de 
preço de venda, e ela não existe sem a ficha técnica operacional. 
Ambas são indispensáveis para criar padronização dentro de 
um negócio de alimentação!



10
menu

Exemplo das informações que devem estar na ficha técnica gerencial:

• Produtos/Insumos presentes na receita;
• Medida caseira e unidade de medida utilizada (de cada produto/

insumo);
• Rendimento em porções ou quilo.



Pilar 2
Formação de preço de venda
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O primeiro passo na hora de precificar é observar tanto o mercado 
interno quanto o mercado externo. Essa observação deve ser feita 
considerando seus números e também o mercado em que seu negócio 
está inserido. Se na sua região é praticado um determinado preço, é 
importante que você leve em conta essa informação na hora de precificar 
suas receitas (embora isso não deva ser fator decisivo nos seus preços 
de venda).

O seu CMV é imprescindível nesse processo.

Veja na página a seguir um exemplo de como descobrir qual é o 
seu Custo da Mercadoria Vendida considerando o período 
de um mês.
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Neste exemplo, o estoque inicial era de R$ 10 mil, foram 
gastos mais R$ 15 mil em compras e, ao final do mês, 
o estoque final era de R$ 5 mil. Com isso, o CMV foi de 
R$ 20.000,00. Considerando que o faturamento tenha 
sido de R$ 80 mil, fazendo um cálculo de regra de 3 
simples, o CMV em porcentagem foi de 25%.

IMPORTANTE: o ideal é que o CMV sempre seja de 
25% a 30% do custo do prato. Se você tem um prato 
que custa R$ 10,00, por exemplo, o ideal é que o 
custo de insumos dele nunca chegue a R$ 3,50.
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Mas, não se iluda: existem diversos outros custos que devem ser 
considerados nesse processo, então não basta apenas calcular o CMV 
corretamente.

Você nunca irá lucrar 100% em cima do que vende, pois deve considerar 
também seus custos fixos e suas despesas variáveis para conhecer sua 
margem de lucro. 

Vamos a um exemplo prático:

Imagine um estabelecimento que venda um lanche a R$ 30,00, tendo 
em relação a esse prato:

• R$ 15,00 de CMV;
• R$ 9,00 de custos fixos;
• R$ 6,00 de despesas variáveis.

A margem de lucro, nesse caso, é 0%. Ou seja, esse produto não dá lucro 
nenhum para o negócio. 



Pilares 3 e 4
Engenharia de cardápio e 

Características do sucesso
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O próximo pilar essencial em uma boa gestão de cardápio é o 
uso da engenharia, por meio da qual os “pratos campeões” de 
um estabelecimento contribuem ainda mais para o aumento 
da lucratividade.

• Pratos Estrela: apresentam maior volume de vendas e 
maior margem de lucro, devendo compor ao menos 70% 
do seu cardápio;

• Pratos Burro de carga: vendem bem, mas não apresentam 
tanta lucratividade, devendo compor de 15% a 20% do seu 
cardápio;

• Pratos Desafio: não vendem bem, mas apresentam alta 
lucratividade;

• Pratos Problema: baixo volume de vendas e baixa 
lucratividade.

Com base na Engenharia do Cardápio, divida todo seu 
cardápio em 4 quadrantes:
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Muitos donos de negócios de alimentação sofrem por não conseguir 
entender a engenharia de cardápio, mas aqui está uma dica que irá 
ajudar muito:

Você deve centrar seus esforços nos pratos que dão mais 
resultado! Ao compreender isso você já estará à frente de muitos 
outros empreendedores.

E esse assunto está diretamente ligado às características do sucesso, 
o quarto pilar que compõe a gestão perfeita de um cardápio e aborda 
as técnicas/ferramentas que devem ser utilizadas para potencializar os 
resultados e de fato obter sucesso a partir dos pratos mais pedidos.
E por falar em pratos de sucesso, tenha um destaque na primeira página 
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do seu cardápio mostrando os mais vendidos da casa!

Esse destaque também deve estar:

• No seu aplicativo e nos marketplaces em que atua;
• Em displays de mesa;
• No seu jogo americano;
• Nas metas de venda da sua equipe;
• Nos quadros e anotações nas paredes.

O importante é fazer esse trabalho a ponto de conseguir responder 
positivamente à seguinte pergunta: quem entra hoje no seu 
estabelecimento consegue identificar quais são os pratos de destaque?
Outras iniciativas para ter um cardápio bem trabalhado são:
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• Destacar como “novo” os pratos que foram repaginados ou de fato 
recém-criados e inseridos no cardápio;

• Descrever cada prato/drink, de preferência de forma criativa e de 
modo a gerar curiosidade e desejo de compra (essa dica também é 
válida para o self-service);

• Trabalhar com um layout e um design que combinem com sua 
marca e sua proposta (é imprescindível ter uma boa identidade 
visual);

• Evitar erros de português;
• Trabalhar com fotos de qualidade e próprias dos seus produtos 

(jamais copie imagens da internet);
• Não usar “R$” ao informar os preços (esse sinal passa a ideia de 

produto caro);
• Manter cada cardápio sempre higienizado e sem rasuras. 



Estoque
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Como já mencionamos, o cardápio é a base para fazer o correto controle 
do estoque. É importante realizar o aprimoramento permanente e saber 
usá-lo a favor do seu negócio. Os principais pilares da gestão de estoque 
são:

• Gestão de compras
• Controle de produção e desperdícios
• Curva ABC
• Auditoria e inventário
• Consistência



Pilar 5
Gestão de compras
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Para que todos os pontos que você viu possam dar resultados, 
é preciso que exista um estoque em seu negócio, certo?

Um erro comum cometido por muitos empreendedores, porém, 
é acreditar que ter esse estoque sempre cheio é sinal de lucratividade.

Um estoque cheio, se mal gerido, pode resultar em inúmeros 
problemas, e o desperdício é apenas um deles!

Por isso é tão importante ter suas compras controladas, começando 
pela seleção dos seus fornecedores.
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Alguns critérios para essa escolha são:

• Criação/oferta de um contrato social;
• Condições do estabelecimento (faça uma visita, se possível com 

um nutricionista);
• Capacidade real de fornecimento;
• Idoneidade;
• Localização em relação ao seu negócio;
• Prazos, pontualidade e preços;
• Técnicas de produção e armazenamento;
• Tradição no mercado;
• Condições de pagamento;
• Veículo utilizado na entrega;
• Acondicionamento das mercadorias.
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Tendo escolhido os melhores fornecedores para estarem ao seu lado, 
adote também uma boa ferramenta de gestão, que pode ser, por 
exemplo, uma planilha (de preferência automatizada) que permita a 
inserção e o controle de cada insumo comprado para a produção das 
suas receitas. 

É essa ferramenta que dará uma visão profissional do seu 
estoque e não deixará perder o controle do CMV, mencionado 
anteriormente. 

Afinal, tendo o controle diário de tudo o que é comprado, será muito 
mais fácil conhecer seus custos voltados para a aquisição de insumos.



Pilar 6
Controle de produção 

e de desperdícios
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Passada a primeira etapa de conhecimento do seu CMV e escolha dos 
fornecedores, é chegada a hora de se atentar aos desperdícios que 
existem no seu negócio. 

Dentro do seu empreendimento existe um processo para 
transformar matéria-prima em produto acabado. Em cada etapa 
desse processo muitos erros podem acontecer, levando à perda 
de produtos e, consequentemente, de dinheiro.

Um desses erros, por sinal o mais comum para os empresários que 
ainda não utilizam a ficha técnica, está ligado ao porcionamento e à 
padronização: sem um documento orientando a produção, é comum 
que a equipe prepare cada pedido da mesma receita com quantidades 
diferentes de insumos. Qualquer diferença pode gerar impacto 
financeiro.

IMPORTANTE: a ferramenta necessária nessa etapa é a ficha 
de controle de produção, por meio da qual é possível ter o 
controle de cada insumo porcionado. É simples cria-lá: inclua 
data do porcionamento, produto porcionado, quantidade/quilo, 
responsável pelo processo, responsável pela supervisão e data de 
entrada no sistema. 
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Quanto ao produto acabado (prato preparado no estabelecimento), 
também é importante evitar o desperdício, seja ele iniciado em sua 
cozinha (o prato que irá para o lixo por ter queimado, por exemplo) ou 
em seu salão (como nos casos em que o cliente não come tudo).

A ferramenta a ser usada nesse contexto é a ficha de controle de 
desperdício, que dá clareza sobre tudo o que é desperdiçado dentro de 
um negócio de alimentação e o custo que esse descarte representa.
 
DICA: para criar sua própria planilha, inclua informações 
como data, produto desperdiçado, quantidade, responsável e 
supervisor.

É imprescindível que seu estoque seja fechado: caso a equipe precise 
de algo, deve solicitar a um responsável previamente estabelecido/
escolhido, que fará a retirada. 

Isso porque quanto maior a quantidade de pessoas com acesso ao 
estoque, menor o seu controle sobre essa área.



Pilar 7
Curva ABC
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Outro pilar fundamental na gestão eficiente de um estoque é a 
Curva ABC – e não se engane acreditando que se trata de um 
“bicho de sete cabeças”.

Trata-se basicamente de um gráfico que demonstra a 
importância que determinados itens possuem dentro do seu 
estoque, na seguinte ordem: 

Ou seja: grande parte dos resultados do seu negócio vem de 
apenas 20% dos seus itens. Geralmente os itens mais caros, 
como as proteínas, estão nesse grupo. 

E é por isso que os itens do grupo A merecem uma atenção 
maior, sendo ideal que você realize uma auditoria semanal para 
manter o controle. Já em relação ao grupo B, esse controle 
pode ser quinzenal, enquanto o grupo C pode ser auditado 
mensalmente.

Grupo A: 20% dos itens representam 
80% da receita
Grupo B: 30% dos itens representam 
15% da receita
Grupo C: 50% dos itens representam 
5% da receita

Curva ABC



Pilares 8 e 9
Auditoria e inventário

e Consistência
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O próximo pilar é o de auditoria e inventário, sem o qual nenhuma gestão 
de estoque se mantém estruturada. Afinal, de nada adianta seguir todos 
os passos até aqui se não forem criados esforços para entender se o que 
está em seu estoque físico de fato condiz com o seu estoque virtual, 
evitando, assim, perdas significativas de dinheiro. 

IMPORTANTE: a auditoria e o inventário não devem ser aplicados 
somente nos produtos que vão em suas receitas. Bebidas, itens 
de limpeza e utensílios diversos, como taças e talheres, também 
devem ser contabilizados.

O último pilar, por fim, diz respeito à consistência que deve existir em 
todo o seu processo de controle de estoque: o resultado desse controle 
só irá surgir se todos os pontos mencionados acima forem trabalhados 
regularmente em seu negócio.

Exemplo: mesmo já tendo escolhido seus fornecedores, nunca deixe de 
avaliá-los e até mesmo estudar novas opções para conseguir alterar sua 
escolha com agilidade, se for preciso. Esse estudo deve ser constante, 
mesmo que não pareça trazer resultado a curto prazo.
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Concluindo...

Um negócio de alimentação necessita de uma boa gestão em inúmeras 
áreas, porém são o cardápio e o estoque que, quando bem geridos, irão 
entregar a lucratividade que você espera por meio de:

• Uma precificação correta dos seus produtos;
• Um maior controle sobre os desperdícios;
• Um uso estratégico dos seus melhores pratos;
• Um processo de compras bem estruturado e controlado.

Comece a cuidar da sua gestão corretamente, mesmo que aos poucos, 
e poderá notar os resultados positivos em um curto espaço de tempo. 



QUERO FALAR COM UM 
CONSULTOR ULTRAGAZ

O Blog Ultragaz Empresas oferece uma série de
conteúdos produzidos especialmente para apoiar 

quem atua no segmento de alimentação fora do lar.

Acesse e cadastre-se para receber as novidades!

A equipe da Ultragaz entende as suas necessidades 
e está capacitada para auxiliar na instalação do GLP 

em seu estabelecimento.

Agende uma conversa gratuita com
nossos consultores.

https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao-visita-condominios?_ga=2.59271343.380674195.1603895014-643776116.1603807555
https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_comercio?_ga=2.2329906.328945977.1605790939-273111475.1605790939
https://ultragazempresas.com.br/

