
5 PASSOS 
SIMPLES: 

TORNE SEU 
CARDÁPIO UM 

CAMPEÃO!

menu lucrativo em



A criação e a recriação do menu são duas 
atividades constantes em bares e restaurantes. 
Afinal, os menus são o principal atrativo e o 
elemento fidelizador para os clientes e também 
o ponto principal para a definição do lucro 
ou do prejuízo da casa. Estudar cada item 
do cardápio com todos os custos, preços e 
estatísticas de pedidos é um dever diário, 
capaz de definir estratégias e ações que poderão 
tornar o seu negócio um sucesso ou um fracasso 
no fim das contas.

Nos bares e restaurantes, como em qualquer 
empreendimento, tudo depende de processos 
claros e bem estabelecidos. Isso vale tanto 
para a padronização dos pratos e para as ações 
da equipe, como para avaliar se o seu cardápio 
é lucrativo ou se é preciso implementar ações 
para lucrar mais ou mesmo sair do vermelho. 
Para te ajudar a melhorar os resultados do seu 
bar ou restaurante, preparamos este e-book 
que mostra como criar um menu lucrativo 
em 5 passos simples. Você pode começar a 
implementá-los imediatamente para coletar 
os indicadores com clareza, acompanhá-los de 
perto, aperfeiçoar seu processo e mudar para 
melhor.

Esperamos que a leitura seja útil. 
 
Um abraço,
Ultragaz



1. Tenha uma ficha técnica para 
todos os itens do seu cardápio

2. Calcule o seu CMV e não o perca 
de vista!

3. Precifique corretamente

4. Avalie seu cardápio a cada 6 
meses (e tome providências)

5. Considere sua equipe e seus 
equipamentos

menu



Tenha uma 
ficha técnica 
para todos os 
itens do seu 

cardápio
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A ficha técnica auxilia no cálculo para compra 
e estoque de ingredientes, na redução de 
perdas e desperdícios, na padronização dos 
pratos e até na estimativa das contas de 
energia. O tempo e o receituário com as 
instruções de preparo também constam nela.

Alguns restaurantes e bares optam por 
diferentes tipos de ficha técnica: a gerencial, 
voltada para a administração financeira do 
restaurante, e a operacional, voltada para os 
procedimentos operacionais. Na prática, o 
gestor de bares e restaurantes precisa ter as 
duas fichas em mente.

Menu lucrativo em 5 passos simples: torne seu cardápio um campeão!
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Ficha técnica gerencial

Menu lucrativo em 5 passos simples: torne seu cardápio um campeão!

Ficha técnica operacional

menu



Calcule o seu 
CMV e não o 

perca de vista!

2



menu

O CMV é o principal ponto de controle do seu 
bar ou restaurante, e errar nesse conceito 
é sinônimo de perder dinheiro. Ele leva 
em consideração a aquisição de produtos e 
insumos e o processo de pós-venda, que pode 
retornar novos itens ao estoque. Somente a 
partir do CMV é que você poderá definir 
o preço de venda de cada prato ou bebida 
disponível no seu bar ou restaurante.

Funciona assim: cada prato do cardápio 
depende de vários ingredientes em pequenas 
porções que, por sua vez, têm um custo 
atrelado. A soma dos custos de cada um 
desses itens define o CMV. 

menu
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Leia mais: Aprenda a calcular o CMV do 
seu bar ou restaurante

Menu lucrativo em 5 passos simples: torne seu cardápio um campeão!

Em linhas gerais, o CMV ideal de cada 
produto (ou mercadoria) deve estar em 
torno de 35% do valor do produto final.

http://ultragazempresas.com.br/bareserestaurantes/aprenda-a-calcular-o-cmv-do-seu-bar-ou-restaurante/
http://ultragazempresas.com.br/bareserestaurantes/aprenda-a-calcular-o-cmv-do-seu-bar-ou-restaurante/
http://ultragazempresas.com.br/bareserestaurantes/aprenda-a-calcular-o-cmv-do-seu-bar-ou-restaurante/


Precifique 
corretamente
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Bom mesmo é o preço justo! Praticamente 
todos os clientes pensam assim. Esse 
conceito, porém, depende de uma série de 
fatores que têm impacto no seu lucro, na 
satisfação dos clientes e na sua maneira de 
enfrentar a concorrência – de preferência, 
estando bem à frente dela.

Menu lucrativo em 5 passos simples: torne seu cardápio um campeão!

O preço lucrativo precisa 
estar atrelado ao custo 
de cada produto, aos 
detalhes da ficha técnica 
de cada prato, ao conceito 
do estabelecimento, à 
localização, ao público, 
à apresentação dos 
pratos, ao treinamento da 
equipe e à qualidade dos 
equipamentos, entre outros 
fatores.



Avalie seu 
cardápio a cada 
6 meses (e tome 
providências)
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A esta altura, já está claro que manter o 
controle dos custos e dos gastos de cada item 
do seu cardápio são ações fundamentais e 
constantes, certo? Pois saiba que avaliar os 
pratos do menu a cada 6 meses é outra 
prática indicada. Para isso, além dos custos 
e preços praticados, é necessário analisar as 
estatísticas dos mais e menos pedidos. Usar 
bons softwares de gestão com os registros 
desses pedidos é o primeiro passo.   

A partir daí, vale aplicar as técnicas 
de engenharia do cardápio e tomar 
providências com cada grupo de pratos:

Menu lucrativo em 5 passos simples: torne seu cardápio um campeão!

http://ultragazempresas.com.br/bareserestaurantes/5-softwares-e-aplicativos-para-restaurantes/
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Manter: 

– Pratos populares e lucrativos
– Pratos populares e não tão 
lucrativos, mas que funcionam 
como um “chamariz” do seu restaurante, 
mantendo um papel estratégico no menu.

Promover:

– Pratos lucrativos, porém não 
populares. Neste caso, vale treinar 
sua equipe para sugeri-los com mais 
frequência, além de promovê-los nos canais 
de marketing e dar destaque no próprio 
cardápio.

Eliminar:

Pratos nem lucrativos, nem 
populares. Não existem meios 
perdedores: se o prato não 
funciona, ele não merece espaço. A 
partir daí, avalie a decisão de substituí-lo por 
um novo prato ou de simplesmente enxugar 
o seu cardápio para torná-lo mais funcional.

Menu lucrativo em 5 passos simples: torne seu cardápio um campeão!

Baixe grátis o infográfico “COMO MONTAR 
UM CARDÁPIO INTELIGENTE PARA SEU 
BAR OU RESTAURANTE” 

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/infografico_cardapio_ideal_bares_restaurantes_a?_ga=2.18567417.1975797751.1550462736-2046193100.1548187465


Considere sua 
equipe e seus 

equipamentos
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Se a sua equipe e os seus equipamentos não 
forem eficientes, a chance das coisas darem 
errado é muito grande. O sucesso de cada item 
do seu cardápio depende de processos muito 
bem estabelecidos e seguidos com excelência. 
Se o seu restaurante oferece muitos pratos 
grelhados e sua cozinha tem apenas uma grelha 
pequenininha, a execução não dará certo e esses 
itens não serão lucrativos.

Sua equipe e seus equipamentos são as peças 
capazes de tornar seu estabelecimento mais – ou 
menos – produtivo e eficiente.

Se não houver investimento em equipamentos 
e treinamento, muito provavelmente você 
nunca sairá da qualidade média. Pior: pode 
ficar abaixo dela. Quem fica apenas na média 
não potencializa lucros! Diante do aumento 
da competitividade e da profissionalização do 
mercado de gastronomia em todo o Brasil, 
é cada vez mais importante investir em 
treinamentos adequados para que seu menu 
seja padronizado, bem executado na cozinha 
e bem trabalhado no salão. 

Menu lucrativo em 5 passos simples: torne seu cardápio um campeão!

http://ultragazempresas.com.br/bareserestaurantes/7-praticas-para-contratar-funcionarios-de-restaurantes-e-bares/
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Seus equipamentos também precisam ser 
eficientes, estar em dia com a manutenção 
e dar conta dos métodos e do volume de 
preparo dos pratos. Nesse sentido, a escolha 
do energético é bastante importante. 

Os equipamentos a gás GLP podem ser as 
melhores alternativas para reduzir seus 
custos, otimizar o tempo e a qualidade 
do preparo dos alimentos e ganhar muito 
mais produtividade.

Menu lucrativo em 5 passos simples: torne seu cardápio um campeão!

http://ultragazempresas.com.br/bareserestaurantes/como-financiar-equipamentos-para-cozinhas-industriais/
http://ultragazempresas.com.br/bareserestaurantes/como-financiar-equipamentos-para-cozinhas-industriais/


Solicitando uma visita técnica gratuita 
da Ultragaz, você poderá visualizar um 
projeto exclusivo para a instalação do gás 
GLP em seu estabelecimento, além de 
todos os detalhes e condições comerciais. 
Não perca tempo, clique no banner e 
preencha o formulário!

CLIQUE AQUI E SOLICITE 
JÁ SUA VISITA TÉCNICA 

GRATUITA DA ULTRAGAZ

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_bares_restaurantes

