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Montando a 
cozinha ideal na 
hamburgueria: 
acerte no layout, 
equipamentos  
e energéticos



É claro que o conjunto da obra é que leva uma 
hamburgueria ao sucesso: localização, cardápio, sabor, 
salão agradável, qualidade e rapidez do atendimento. 
Mas é na cozinha que a “mágica” precisa acontecer. Por 
isso, acertar nesta área é fundamental para o negócio. 
Escolher bem os equipamentos e a matriz energética 
que irá abastecê-los e fazer um projeto que, além de 
encaixar bem todas as peças, também garanta uma 
linha de produção eficiente, com funcionários operando 
de forma coordenada, são pontos-chave.

Há uma dificuldade que está ligada ao terreno da 
hamburgueria: nem sempre é possível fazer o projeto 
mais linear e óbvio quanto se desejaria. Então também 
é preciso fazer a adequação dos planos do “mundo 
ideal” para os do “mundo possível”.

Para ajudar você a montar a cozinha ideal da sua 
hamburgueria, reunimos neste guia as orientações  
de três especialistas: Marcos Lee, proprietário da  
The Burger Store, Lucas Yamaguchi, chef consultor  
de operações da Galunion, e Renata Zambon, arquiteta 
da Projefood, empresa especializada em projetos de 
cozinhas profissionais. Confira as recomendações e 
boa sorte nos negócios! 
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Definindo o cardápio para 
planejar o espaço da cozinha
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A montagem do cardápio da hamburgueria sempre deve 
acontecer antes da escolha dos equipamentos da cozinha e da 
elaboração do projeto das áreas de pré-produção e produção. 
Afinal, é o cardápio quem monta a história a ser contada na casa, 
ele reflete a vocação e reforça os diferenciais da hamburgueria, 
explica Marcos Lee, da Burguer Store.

Quer entender na prática a relação entre cardápio e escolha de 
equipamentos e desenho da cozinha? Por exemplo, se o foco da 
casa está em hambúrgueres altos, a opção será por um char broiler; 
já se for por smash burguers, a escolha será por uma chapa.

Além disso, há uma série de outras perguntas a ser respondidas 
no cardápio que ajudarão a definir o que será projetado e 
comprado na etapa seguinte. Os hambúrgueres serão produzidos 
e moldados na casa ou já comprados prontos? E o queijo, 
será terceirizado ou produzido internamente? Essas decisões, 
que passam por uma análise de relação custo-benefício (não 
adianta só ter praticidade, a conta precisa fechar!), ajuda a definir 
qual espaço deve ser reservado para o pré-preparo, se haverá 
necessidade de compra de equipamentos específicos para 
estes processos, o tamanho das bancadas e a quantidade de 
equipamentos de refrigeração.
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Captou? Então mãos à obra: nada de passar para a etapa 
seguinte sem ter essas informações muito bem definidas. Caso 
contrário, muitas das decisões serão tomadas sem o embasamento 
necessário. Como consequência, pode haver necessidade de uma 
reforma pouco tempo depois de testada a operação. E reforma, 
como todos sabemos, não só traz novos custos, como também 
significa casa fechada, ou seja, nada de dinheiro entrando em caixa. 

1

O principal é ter um cardápio enxuto, que possa 
ser executado com excelência e agilidade, sem 
travar a operação da cozinha com preparações ou 
tempo de cocção que destoem muito do restante 
do padrão. Ter segurança no cardápio ajuda a 
dimensionar bem a questão dos equipamentos”.
Lucas Yamaguchi
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Escolhendo os equipamentos
2
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2

Definido o cardápio, é hora de fazer a lista de equipamentos 
necessários para que a operação flua e partir para a pesquisa 
de fabricantes, modelos, valores e prazos de entrega. Marcos 
Lee, da The Burger Store, fala sobre a importância de checar 
se o fabricante tem bom currículo de pós-venda, porque como 
os equipamentos são muito exigidos em uma hamburgueria, a 
necessidade de manutenção é frequente. 

Para escolher os equipamentos, a pesquisa deve ser bem 
aprofundada. Pode, sim, começar com pesquisas na internet 
como um primeiro filtro. Mas também é interessante visitar lojas 
ou feiras do segmento e conversar com empresários do ramo que 
possam falar sobre suas experiências no dia a dia, referendando 
suas escolhas ou apontando alternativas. 

Muitas vezes, há urgência no atendimento, 
porque não dá pra ficar com uma 
máquina parada um dia inteiro. Então, 
não dá pra trabalhar com um fabricante 
que tem uma equipe de manutenção 
muito pequena ou que demora dias para 
encontrar peças de reposição.”
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A lista básica de equipamentos para a 
hamburgueria costuma incluir pelo menos 
os seguintes itens: 

Chapa Broiler a gás

 Chapa e/ou broiler a gás: decisão está muito ligada 
ao tipo de hamburguer que será feito na casa, mas há 
hambúrguerias que trabalham com os dois modelos. 
A chapa dá velocidade de produção e funciona muito 
bem para fazer o smash burger (fininho, de 80 a 100 g). 
O char broiler funciona para hambúrgueres mais altos e 
requer um pouco mais de experiência de quem estiver 
operando a praça.

2
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O fundamental neste caso é verificar a qualidade do material do 
equipamento, porque é preciso ter a garantia de que a temperatura 
seguirá alta inclusive nos momentos em que o chapeiro estiver 
manuseando 30, 40 hambúrgueres ao mesmo tempo.

É possível acoplar uma ou duas bocas de fogão ao lado 
do broiler para alguns pré-preparos, como molhos, cebola 
caramelizadas e queijos cremosos.

Marcos Lee indica as chapas de temperatura 
controlada, que são digitais. O operador indica a 
temperatura desejada, ela aquece e depois faz  
a manutenção: desliga quando é possível e volta  
à atividade quando registra perda de calor.  
“A economia é de 20% em comparação aos 
modelos analógicos. E são muito precisas.”

Quando for possível investir...
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 Fritadeira a gás: especialistas recomendam optar 
por fritadeiras de zona fria, que só utilizam óleo, e não 
aquelas com sistema água e óleo, que trazem risco 
de acidentes e de incêndio. Ainda sobre segurança, 
também é interessante buscar modelos com o sistema 
high limit, que não permite que o óleo ultrapasse uma 
determinada temperatura.

É importante adequar o tamanho da fritadeira ao da sua produção 
– nem pequena demais, que impeça a hamburgueria de atender 
os pedidos em um tempo considerado aceitável pelos clientes, 
nem grande demais, que vai demandar um gasto enorme e 
desnecessário com óleo. E por falar em dimensionamento, também 
é preciso verificar a quantidade de queimadores da fritadeira, 
garantindo que será suficiente para aquecer o óleo, e ficar de olho 
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na potência – os equipamentos a partir de 150 mil BTUs conseguem 
“fazer” uma boa retomada de calor mesmo quando recebem 
produtos congelados, que baixam a temperatura do óleo.

Quando o aspecto financeiro permitir, é interessante trabalhar 
com duas fritadeiras, uma exclusiva para batatas fritas, outra 
para alimentos empanados, que trazem mais sujidade ao óleo. 
Cada fritadeira conta com duas cubas; quatro cubas medem 
cerca de um metro.

Hoje em dia, há fritadeiras inteligentes que já fazem a filtragem 
do óleo durante a própria operação e depois o reintroduzem mais 
limpo e já aquecido.

Controla os efluentes de 
gordura e faz a filtragem 
de resíduos, além de 
proporcionar segurança e 
conforto ao ambiente como 
um todo. Há modelos que 
contam com um sistema 
corta-fogo, que interrompe 
a passagem do ar e evita a 
propagação do fogo em caso 
de alguma emergência.

Sistema de exaustão 
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 Geladeira: equipamento essencial para o 
armazenamento de alimentos, frutas, verduras, 
bebidas, sobremesas e proteínas em processo de 
descongelamento.

 Freezer: utilizado para armazenar proteínas, batatas 
fritas e demais acompanhamentos empanados, como é 
o caso dos anéis de cebola, muito comuns nos cardápios 
de hamburguerias. Açaís e polpas de frutas utilizadas 
para suco também são guardados no freezer.

Sistema de refrigeração 
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 Gavetas refrigeradas: fica “grudada” na chapa, logo 
abaixo, na altura da cintura ou das pernas do operador, 
para dar agilidade ao serviço.

 Balcão refrigerado: onde ficam armazenados todos os 
alimentos já porcionados. Acima deste balcão é possível 
agregar uma condimentadora, que será “recheada” com 
todos os itens que serão necessários para a finalização 
dos hambúrgueres, como alface, tomate e picles. 

 Estufa para guarnições: 
Yamaguchi, da Galunion, 
sugere os modelos com 
circulação de ar, que mantêm 
os alimentos quentes e 
crocantes por mais tempo. 
Claro que a ideia não é 
estocar muitos produtos por 
muito tempo, mas funciona 
bem nos horários de pico. 
Na análise do chef consultor, 
essa tecnologia é superior 
porque o ar quente circula por 
todo o volume de alimento 
da estufa, ao contrário dos 
modelos com luz, cujo calor 
só atinge os alimentos que 
ficam na parte de cima.
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 Layout funcional,  
linha de produção e equipe
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O fluxo cruzado é o grande vilão da linha de produção das 
hamburguerias. Na prática, significa movimentação excessiva na 
cozinha, com colaboradores indo e vindo para pegar insumos e 
utensílios, eventualmente se trombando e certamente reduzindo 
o ritmo da operação.

O fluxo cruzado resulta de um planejamento malfeito, que 
chega à fase de projeto sem considerar corretamente as 
exigências do cardápio, a disposição dos equipamentos e o 
tamanho da equipe e funções predefinidas. As consequências 
são o aumento do risco de acidentes, de desperdício de 
alimentos e da quebra na agilidade do serviço.

Lucas Yamaguchi, chef consultor da Galunion, recomenda às 
hamburguerias a adoção do fluxo linear, que organiza a operação 
em uma linha com as várias praças dispostas em sequência. 
Dessa forma, todos os funcionários têm à mão tudo o que 
precisam para operar, sem a necessidade de girar o corpo ou 
caminhar pela cozinha.

Renata Zambon, da Projefood, concorda que seja fundamental 
trabalhar com “marcha avante”, em que o fluxo segue sempre em 
frente. “Nada deve ir e voltar numa cozinha, para evitar o risco de 
contaminação e manter o ritmo acelerado. O princípio vale para 
as louças que saem do salão. Elas não voltam para a mesma 
área, pegam um outro caminho, que é o da área de descarte e 
limpeza. O preparo e a limpeza são caminhos distintos, ou seja, 
não devem se encontrar.”

3
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 Praças

3

Antes de elencar as praças que são essenciais para uma 
hamburgueria em funcionamento, nosso foco principal neste 
guia, vale lembrar que há outras áreas que devem ser previstas 
dentro da cozinha ou muito próxima a ela, já que suportam a 
operação: as áreas de recepção, higienização e armazenamento. 
Já o pré-preparo, como a produção de molhos e porcionamentos, 
ocorre na própria cozinha, mas não nos momentos de pico!

Mas Marcos Lee lembra que nem sempre o terreno permite a 
construção da cozinha “ideal”. Nesses casos, adaptações são 
necessárias e podem provocar a criação de uma cozinha pivotante, 
em que a equipe produz num espaço, gira 180 graus e entrega para 
o responsável pela finalização e despacho. “O funcionário pode 
girar em seu próprio eixo, mas não ficar caminhando pela cozinha, 
para não perder velocidade nem concentração.” 
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Área quente, onde o hambúrguer é 
grelhado. Conta com char broiler, chapa 
ou parrilla. Geralmente, o responsável 
por essa área trabalha com setorização 
da chapa (dividindo em quadrantes 
conforme tempo e ponto desejado). 
Além da chapa à sua frente, ele costuma 
acionar uma bancada refrigerada, 
posicionada logo abaixo, onde ficam 
armazenados os hambúrgueres já 
moldados e as fatias de queijo, além de 
outros ingredientes de uso recorrente, 
como, bacon ou fatias de cebola que 
serão caramelizadas na hora.

1.

Agora, vamos às bancadas clássicas de uma hamburgueria 
conforme a orientação dos especialistas (e que variam 
considerando disponibilidade de espaço e mão de obra):

Essa praça conta, necessariamente, com uma 
coifa, o que faz com que a decisão de onde instalar 
essa área seja crucial. Isso porque uma eventual 
mudança no local de instalação da coifa é muito 
trabalhosa e custosa. A estrutura é complexa: 
envolve laje e tubulação.

3
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Esse profissional é peça-chave para a 
velocidade do serviço. É ele quem “canta” os 
pedidos tanto para o colega que está na etapa 
anterior, a da chapa, quanto para o que está na 
sequência, o da guarnição.

3

Montagem e finalização. Essa bancada fica livre 
e idealmente é apoiada por uma condimentadora 
suspensa, localização que facilita o manuseio 
do operador que irá finalizar o sanduíche com 
molhos e saladas. 

2.
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Por ser uma 
área com pouca 
“produção”, um só 
profissional costuma 
dar conta de separar 
as bebidas, organizar 
as sobremesas 
(em geral sorvetes, 
bolos e brownies, já 
prontos para servir) 
e fazer a conferência 
do pedido antes de 
enviar ao salão.

Guarnição, praça 
onde são operadas 
as fritadeiras!

Bebidas, sobremesas 
e expedição.

3.

4.

Bancada anterior à de expedição, o que garante 
que os acompanhamentos chegarão à mesa 
crocantes e na temperatura adequada.
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Lucas Yamaguchi defende que a cozinha da 
hamburgueria tenha funções muito bem definidas, 
para que cada um se torne realmente especialista, 
mas acha importante que os profissionais sejam 
treinados como backup uns dos outros, para 
assumir o posto em dias de folga ou em situações 
imprevistas. Para não interferir na operação 
até que os funcionários estejam prontos, esse 
preparo pode ocorrer em momentos de baixo 
movimento. Os responsáveis pelas três primeiras 
praças costumam rodar mais entre si. 

Marcos Lee adverte que aumentar a equipe para 
deixar a cozinha mais eficiente não é uma boa 
escolha, porque costuma atrapalhar o processo. 
É, no entanto, a opção da maior parte dos 
empresários, que depois se arrepende. 

Rotação de funções

3
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Escolhendo o energético  
para sua operação

4
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Os três especialistas consultados recomendam que as 
hamburguerias optem sempre por equipamentos movidos a gás,  
e não a energia elétrica, que deixa a desejar no processo  
de retomada de calor.

A escolha da matriz energética para os equipamentos também 
deve considerar a questão financeira. A energia elétrica não é 
indicada para períodos longos, de uso contínuo, como é o caso 
das chapas e fritadeiras de hamburguerias, porque a conta no 
final do mês pode inviabilizar as finanças da casa. Já o GLP 
apresenta maior eficiência no uso prolongado, considerando 
custo e performance.

Para contar com o GLP em sua hamburgueria, é preciso instalar 
uma central de GLP para abastecimento a granel, que ocorre de 
forma automática e programada sem que o empresário tenha 
de se preocupar em ficar checando o nível de gás no botijão ou 
ligando para solicitar a reposição. 

A Ultragaz é especialista no assunto e cuida de todas as 
etapas deste processo, que começa com a visita da nossa 
equipe à hamburgueria para checar o melhor local para 
instalação dessa central, sempre seguindo as normas técnicas 
e garantindo a segurança e o desenvolvimento do projeto, e 
termina com as aprovações e os testes necessários antes que 
ocorra o primeiro abastecimento.

4
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Para garantir praticidade e economia à sua 
hamburgueria, a Ultragaz desenvolveu a solução 
Ultragaz Churrasco, que consiste no fornecimento 
de GLP a granel da Ultragaz e a indicação de 
fornecedores homologados para aquisição de 
chapas e grills a gás para o seu negócio.  
São equipamentos com aquecimento rápido 
e uniforme que trazem agilidade e eficiência à 
operação das hamburguerias.
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O Blog Ultragaz Empresas traz uma série de 
conteúdos exclusivos para apoiar o empresário 
na estruturação e gestão da sua hamburgueria. 
Acesse!

E se você ficou interessado em saber mais 
sobre as vantagens de ter a Ultragaz como 
parceira do seu negócio, tanto no fornecimento 
do GLP a granel quanto na contratação 
da solução Ultragaz Churrasco, não perca 
tempo e agende agora mesmo uma conversa 
gratuita com nossa equipe de consultores.

QUERO FALAR COM UM CONSULTOR ULTRAGAZ

M E N U
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