
Como montar 
o cardápio da 

sua pizzaria



M E N U

H á uma série de componentes que contribuem para o 
sucesso de uma pizzaria, como a localização escolhida, 
o atendimento prestado e as estratégias de marketing 

adotadas. O cardápio também compõe essa espinha dorsal 
e, por isso, seu processo de criação ou de atualização merece 
atenção especial. Será que o caminho é criar um cardápio bem 
extenso, com todas as possíveis combinações de sabores de 
pizza que a concorrência está oferecendo, ou algo mais enxuto? 
Trabalhar com pizza em tamanho único ou diversos tamanhos de 
disco? Há espaço para sabores autorais ou é mais seguro seguir 
com os clássicos? 

Este Guia reúne uma série de informações, dicas de 
tendências e recomendações apuradas com dois grandes 
nomes deste segmento, ambos especialistas formados pela 
conceituada Scuola Italiana Pizzaioli: Carlos Zoppetti, empresário 
e diretor do Instituto ConPizza, e Pedro Pernambuco, consultor 
gastronômico e criador do canal “Bora Fazer Pizza” no YouTube. 

Esperamos que esses dados possam ser úteis no desenvolvimento 
da sua estratégia de negócio! 

Boa leitura e sucesso com a sua pizzaria!
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Pizza clássica italiana: tem 
influência da pizza napolitana, 
mas conta com gordura na 
composição da massa (azeite) e 
quantidade maior de coberturas.

Pizza napolitana: nasceu em 
Nápoles, sul da Itália, no século 17. 
A tradição é defendida com rigor 
até hoje pela Associazione Verace 
Pizza Napoletana (AVPN), criada 
em 1984, que determina quais 
são seus sabores, a procedência 
dos ingredientes principais, o 
tempo e a temperatura do forno 
e também as características e 
medidas da massa. 

Pizza paulistana: tem maior 
quantidade de coberturas para 
atender ao gosto dos brasileiros. 
É mais crocante que a pizza 
napolitana. Para isso, permanece 
um pouco mais de tempo no 
forno em temperatura mais baixa 
do que o forno a lenha napolitano.

Pizza romana: é feita em uma 
forma retangular e o cliente 
escolhe o tamanho da fatia que 
irá comer (em geral é cobrada 
por peso). Tem a massa mais 
hidratada e, depois de assada, fica 
mais alta que as outras. Às vezes 
sofrem mais de uma etapa de 
cocção – e a cobertura costuma 
entrar só na segunda etapa.

1. Estilos
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Há quem ainda trabalhe com cinco 
tamanhos de pizza (25 cm, 30 cm, 
35 cm, 40 cm e 45 cm), mas a 
recomendação de Pedro Pernambuco 
é oferecer apenas dois tamanhos 
no salão – 25 cm (individual e pizzas 
doces) e 35 cm – e incluir mais uma 
opção (45 cm) no delivery.

Isso para não deixar o cliente 
confuso na hora de escolher e 
também para facilitar e otimizar a 
operação – imagine estocar uma 
grande quantidade de massa em 
cinco versões?! Carlos Zoppetti tem 
uma indicação diferente: para ele, a 
tendência atual é ofertar apenas um 
tamanho no salão, com discos de 25 
a 28 cm, como ocorre com as pizzas 
artesanais na Itália. Para o delivery, 
Zoppetti recomenda a oferta de dois 
tamanhos: 25 cm e 35 cm.

2. Tamanhos

25 cm
Individual e pizzas doces

35 cm
Salão

45 cm
Delivery

RECOMENDAÇÃO  
DOS ESPECIALISTAS
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Pernambuco sugere que o cardápio seja composto por três categorias:

O cardápio padrão das pizzarias antigamente 
trazia cerca de cem sabores de pizza, ainda 
que a variação entre várias delas fosse 
mínima – por exemplo, o mesmo sabor com 
ou sem palmito, com ou sem azeitona. Hoje 
em dia, os especialistas sugerem um menu 
enxuto, com, no máximo 20 sabores de pizza. 
“O cliente fica cansado de ler tudo e acaba 
não identificando seu sabor preferido em 
meio a tantas descrições”, diz Zoppetti.

Pedro Pernambuco concorda que 
cardápios com 70, 80 sabores ficaram no 
passado e explica os motivos. “Não vale a 
pena em termos de estoque manter tudo 
isso, porque os sabores que realmente 
saem com frequência não passam de 15. 
Enxugar o cardápio é sinônimo de reduzir 
desperdício. Além disso, os espaços 
precisam ser otimizados e não é possível 
dispor aquela quantidade enorme de 
ingredientes na bancada.”

3. Quantidade de sabores

CLÁSSICAS
São as campeãs de venda, que 
ninguém titubeia em pedir, como 
os sabores marguerita, portuguesa, 
calabresa com cebola, quatro 
queijos, parma com rúcula.

TRADICIONAIS
São as versões que fazem 
sucesso regionalmente – e, fora 
deste contexto, dificilmente irão 
agradar. Por exemplo, a pizza de 
coração de galinha tão tradicional 
no Rio Grande do Sul ou a de 
camarão com jambu, no Pará.

ESPECIAIS DA CASA 
São aquelas que levam a assinatura 
do chef e que reforçam o conceito 
da casa. Há espaço para brincar, 
resgatar memórias e usar a 
criatividade! Costumam levar 
ingredientes mais “gourmet”. Elas 
não saem em grande volume, mas 
geram burburinho, mostram que o 
estabelecimento é ativo, criativo, 
busca sempre inovar e está atento 
às novidades. Como exemplo, Pedro 
Pernambuco cita a pizza croque 
monsieur, criada por uma pizzaria no 
Estado do Rio de Janeiro para a qual 
deu consultoria – ela levava molho 
bechamel, fior di latte, presunto 
royale, queijo gruyère e croutons.

50%

30%

20%
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BOX CURIOSIDADES
A revista Superinteressante publicou algum tempo 
atrás dados curiosos sobre os sabores de pizza mais 
pedidos pelos brasileiros, a partir de levantamento 
que realizou utilizando dados da Associação Nacional 
de Restaurantes, da Associação Pizzas Unidas de 
São Paulo e de outros 28 restaurantes das principais 
capitais brasileiras.                    
Confira os cinco primeiros colocados:
 Calabresa
 Marguerita e Portuguesa (empatados)
 Frango com catupiry
 Muçarela
 Napolitana
Quanto às pizzas doces, um fato regional interessante: 
no Rio de Janeiro, o consumo é bem maior do que no  
restante do país. O levantamento indicou que o 
consumo médio nacional é de 5%, enquanto no RJ este 
índice varia entre 15% a 30%.
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A criação de sabores de pizza deve sempre levar em conta a 
harmonia entre:

Ingrediente principal, geralmente uma proteína;
Ingrediente secundário, responsável pelo contraponto;
Ingrediente complementar, que faz o link entre os demais.
Vamos a alguns exemplos:

PRINCIPAL

Calabresa   

Calabresa 

Abobrinha 

Camarão

Pastrami

Pancetta

Pepperoni

COMPLEMENTAR

Sementes de erva–doce

Cebola agridoce                    

Alho–poró

Alho–poró

Mini rúcula

4. Composição e criação de sabores

SECUNDÁRIO  

Pimenta dedo–de–moça 

Gorgonzola  

Sour cream ou cream cheese

Palmito

Tomate cereja 

Geleia de alho negro

Geleia de pimentão vermelho
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Como dica de técnicas para 
composição dos sabores, Pedro 
Pernambuco e Carlos Zoppetti 
indicam dois caminhos, inclusive 
para propor releituras de pizzas 
clássicas. A primeira delas é 
pensando na contraposição de 
sabores, por exemplo, brincando 
com um mix de texturas (crocância 
e cremosidade) e de sabores 
(acidez e gordura; salgado e doce).

Um segundo caminho para 
criação de sabores está apoiada na 
combinação de cores do círculo 
cromático, criando pizzas que 
utilizem sabores de cores análogas 
ou opostas. Lembre-se: todo mundo 
começa a comer com os olhos!
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• Ainda que não vá ser o campeão 
de vendas da casa, é interessante 
criar um sabor vegano. É uma forma 
(simpática) de posicionar a casa e 
entrar neste nicho. Ter essa opção 
pode fazer com que um grupo de 
amigos com apenas um integrante 
vegano vire cliente da sua pizzaria  
e não da concorrente;

• Trabalhe sabores conforme 
a sazonalidade, em que alguns 
ingredientes surgem com maior 
abundância e qualidade e, também, 
com preços mais convidativos. Os 
cardápios de primavera, por exemplo, 
podem contar com mais verduras. 
Os de inverno, com mais embutidos, 
cogumelos e ingredientes que 
ofereçam picância.

5. Oportunidades

• Brinque com alguns 
ingredientes. Se uma 
determinada pizza pede a 
inclusão de um “verde”, não 
necessariamente precisa ser 
a rúcula, por exemplo, que já 
é mais conhecida e pode ter 
cansado. É possível testar o 
espinafre, a folha do orégano ou 
brotos. O mesmo se aplica aos 
queijos: que tal testar outras 
texturas, como a do mascarpone 
ou a da ricota de búfala?

• Capriche no visual e amplie 
os horizontes: se o tomate cereja 
traz o sabor que você busca, 
mas a cor vermelha não trará o 
resultado esperado, por que não 
utilizar o tomate amarelo?
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6. Matéria-prima 

• Compre matéria-prima direto 
do fabricante: os produtos serão 
mais frescos, virão diretamente 
da produção e você não terá 
de se preocupar com tempo, 
local e condições de higiene do 
armazenamento.

• Certifique-se de que os padrões 
de qualidade e sabor da matéria–
–prima estão sendo mantidos. 
Não espere o cliente reclamar 
para promover mudanças.

• Também fuja de produtos mais 
difíceis de serem encontrados e 
que contam com grande variação 
de preço (aspargos, por exemplo). 
Essa escolha pode acabar se 
transformando numa armadilha 
para quem está à frente do negócio.

• Não abra mão da qualidade 
dos produtos; por isso, pesquise 
constantemente fornecedores e 
preços para não depender de um 
único fornecedor.

• Ingredientes “gourmet”: faz sentido 
incluí-los no cardápio da pizzaria? De 
acordo com os especialistas, sim, a 
categoria de pizzas “especiais” permite 
criações com itens diferenciados, 
como frutas secas, geleias, shiitake, 
pera, figo, mel, queijos mais refinados. 

• Evite produtos caros e com 
validade curta, como, por 
exemplo, camarão e alcachofra.
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• Definido o cardápio, faça uma lista de todos os 
ingredientes e quantidades utilizadas no preparo de 
cada tamanho de pizza. Mas liste TUDO MESMO: os 
ingredientes para a massa e também as coberturas 
(principal, secundário, complementar) e temperos.  
Ficha técnica e padronização permitem fazer uma 
gestão mais eficiente do estoque, evitando desperdícios, 
eliminando prejuízo, detectando desvios e, finalmente, 
garantindo ao cliente sempre a mesma experiência.

Há clientes que compram pizza para 
matar a fome, outros, para ter uma 
experiência diferente. Portanto, vale a 
pena investir em ingredientes gourmet  
em alguns dos sabores do cardápio.”
Carlos Zoppetti
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• O cardápio tem de ser bem organizado e 
a sugestão dos especialistas é abri-lo com os 
sabores mais vendidos.

• A descrição tem de ser precisa. Ao 
receber a pizza, o cliente não pode ser 
surpreendido com ingredientes que não 
constavam da apresentação feita no cardápio, 
por questões de paladar e de alergia.

• Invista na versão digital do cardápio, que 
permite a alteração dos sabores sempre que 
necessário, como no caso das pizzas sazonais 
já mencionadas.

7. Organização



O portal Ultragaz Empresas traz 

uma série de conteúdos úteis sobre 

o mercado de pizzarias. Confira 

textos sobre tendências, gestão, 

estoque, equipe, arquitetura e 

marketing para pizzarias, além 

de guias e e-books gratuitos que 

podem apoiar você na abertura ou 

no gerenciamento do seu negócio.

A Ultragaz, que conta com uma série 
de inovações tecnológicas para 
estabelecimentos e alimentação fora  
do lar, quer ser cada vez mais sua 
parceira de negócio. Conte conosco!

QUERO FALAR COM UM 
CONSULTOR ULTRAGAZ

https://ultragazempresas.com.br/pizzarias/
https://solucoes.ultragazempresas.com.br/b_solicitacao_visita_pizzarias_b?_ga=2.27946559.289504350.1611240365-1873642168.1610386215

