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O sucesso é construído à noite! Durante o dia você 

faz o que todos fazem. Mas, para conseguir um 

resultado diferente da maioria, você tem de ser 

especial. Se fizer igual a todo mundo, obterá os 

mesmos resultados. Não se compare à maioria, 

pois, infelizmente, ela não é modelo de sucesso. Se 

você quiser atingir uma meta especial, terá de 

estudar no horário em que os outros estão tomando 

chopp com batatas fritas. Terá de planejar, enquanto 

os outros permanecem à frente da televisão. Terá 

de trabalhar, enquanto os outros tomam sol à beira 

da piscina. A realização de um sonho depende da 

dedicação. 

Roberto Shinyashik (2010). 

Dedico este trabalho ao amigo Valbertone Carvalho 
de Araújo. 
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RESUMO 

 
 
O presente estudo tem por objetivo analisar a influência dos métodos de custeio na 
engenharia de cardápio e na determinação dos custos dos itens que compõem o 
cardápio. A pesquisa foi realizada em um restaurante típico regional na cidade de 
Manaus, os dados foram coletados de novembro de 2011 a abril de 2012. O 
caminho metodológico do estudo consiste em quatro etapas: 1) avaliação do 
cardápio pelo método de menu engineering (ME) de Kasavana e Smith; 2) aplicação 
do método de custeio baseado em atividades (ABC), custeio por absorção e custeio 
direto ou variável e sua influência nos custos dos itens do cardápio; 3) classificação 
(ranking) do cardápio de acordo com a participação na lucratividade de cada item do 
cardápio; 4) classificação (ranking) do cardápio de acordo com a percepção do 
gestor. Nas quatro etapas, foram analisados os itens do cardápio servidos pelo 
restaurante. Na primeira etapa, o estudo analisou os itens do cardápio do 
restaurante pelo modelo de ME de Kasavana e Smith de 1982, por ser o modelo 
mais disseminado e empregado nos estudos internacionais de ME, além de 
incorporar apenas os custos da matéria-prima, classificando os itens do cardápio em 
quatro categorias: star, plow horse, puzzle e dog de acordo com sua popularidade e 
rentabilidade. A segunda etapa foi dividida em duas fases: a de pré-design dos 
métodos de custeio e o modelo de ME, seguindo o método aplicado por Raab em 
(2003) nos EUA e adaptado por Linassi em (2009) em estudo no Brasil. Na terceira 
etapa, foram aplicados os métodos de custeio ABC, absorção e direto ou variável 
com objetivo de analisar como os métodos custeio influenciam na formação do custo 
alinhado a engenharia de cardápio. Na quarta etapa, foi determinada a participação 
na lucratividade de cada item do cardápio de acordo com os métodos de custeio 
aplicados e comparados, segundo a visão do gestor com os itens do cardápio de 
maior lucratividade, para posterior comparação dos resultados obtidos. Os 
resultados mostram que os métodos de custeio aplicados, influenciam na formação 
dos custos de maneira exata, ressaltando o custo dos ingredientes que influenciam 
na margem de contribuição dos itens do cardápio do restaurante. Esse estudo 
identificou através da engenharia de cardápio, quantos e quais os itens do cardápio 
foram classificados como populares e os itens que devem ser analisados ou 
eliminados, além de mostrar os itens, responsáveis pela maior rentabilidade do 
restaurante. Este trabalho cria alicerces de conhecimento cientifico para o segmento 
de restaurantes.  
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Engenharia de cardápio, Métodos de custeio, Restaurante. 
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ABSTRACT 

 
 
The aim of this study is to analyze the influence of costing methods in menu 
engineering, and in calculating the costs of items that make up the menu. The 
research was carried out at a traditional restaurant in the city of Manaus, with data 
collected from November 2011 to April 2012. The study method consisted of four 
stages: 1) evaluation of the menu by the menu engineering (ME) method of 
Kasavana and Smith; 2) application of the activities-based costing (ABC) method, 
costing by absorption, and direct or variable costing, and their influence on the costs 
of the items on the menu; 3) ranking of items on the menu according to their level of 
profitability; and 4) ranking of the menu in the manager‟s opinion. In the four stages, 
the items offered on the restaurant‟s menu were analyzed. In the first stage, the 
items on the menu were analyzed by the ME model of Kasavana and Smith (1982), 
as this is the most widely-used model in international ME studies, and also because it 
incorporates the costs of raw material, ranking the items of the menu into four 
categories: star, plow horse, puzzle and dog, according to their popularity and 
profitability. The second stage was divided into two phases: the pre-design of the 
costing methods and the ME model, according to the method used by Raab (2003) in 
the USA, and adapted by Linassi (2009), in a Brazilian study. In the third stage, the 
ABC costing, absorption and direct or variable methods were applied, seeking to 
analyzing how the costing methods influence the formation of aligned cost and menu 
engineering. In the fourth phase, the profitability of each item on the menu was 
determined based on the applied and compared costing methods, according to the 
manager‟s opinion of the most profitable items on the menu, for subsequent 
comparison of the results obtained.  The results show that the applied costing 
method has an exact influence on the formation of costs, emphasizing the cost of the 
ingredients that influence the margin of contribution of the items on the menu. The 
study identified, through menu engineering, which items on the menu are more 
popular, and which ones should be analyzed or eliminated, as well as showing which 
items bring most profit for the restaurant. This work creates a basis of scientific 
knowledge for the restaurant sector. 
 

KEYWORDS: Menu engineering, Costing methods, Restaurant. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O primeiro capítulo deste trabalho apresenta concepções teóricas sobre o 

crescimento do setor turístico e sua participação no desenvolvimento da economia 

mundial, além das razões pelas quais os turistas viajam para seus destinos. 

Demonstra localidades que possuem a gastronomia como atrativo turístico e, assim, 

recebem um maior número de visitantes, pois, a gastronomia passa a ser um fator 

decisivo na escolha dos destinos. Desta forma, ao discutir a questão do turismo 

gastronômico na perspectiva de segmentos emergentes, é imprescindível pensar a 

comida não apenas como fonte de saciação de necessidades fisiológicas, mas 

também de necessidades sociais e psicológicas.  

É nesse sentido que este capítulo visa contribuir para a reflexão sobre a 

gastronomia como atrativo turístico, que entende as possibilidades de consumo 

simbólico relacionado à experiência gastronômica e analisa o turismo gastronômico 

na perspectiva da sociedade dos sonhos. Mostrará também os objetivos dessa 

pesquisa, sua justificativa e como esse trabalho está estruturado, além de uma 

fundamentação teórica a cerca dos temas: custos, gastos, sistemas e métodos de 

custeios, como também a engenharia de cardápio. 

 

1.1 Contextualização 

 

Turismo gastronômico e culinário, podem ser descritos como o turismo, em 

que, podem-se vivenciar oportunidades de experiências memoráveis através do 

consumo de alimentos e bebidas que contribuem significativamente como um fator 

de motivação e comportamento para conhecer diferentes culturas (WOLF, 2006). 

Embora a ligação entre turismo e gastronomia tenha sido apoiada na literatura, 

muito pouco se sabe sobre a importância do segmento de mercado de gastronomia-

turismo (KIVELA; CROTTS, 2006).  

A importância do turismo e da gastronomia como “chave” de estratégia 

promocional, de um destino turístico e sua importância varia de locais tradicionais ou 

locais sem tradição, mas percebido por seus alimentos (KIVELA; CROTTS, 2006). 

Embora tenha havido pouca pesquisa em turismo gastronômico, o surgimento e 

 



17 
 

crescimento do turismo culinário ou gastronômico oferecem muitas oportunidades 

para as organizações de hospitalidade e turismo (HUNTER, 2006).  

Para a indústria do turismo, a gastronomia é um forte componente da imagem 

e da capacidade de atração de um destino e pode ser o principal fator de motivação 

para os turistas. Surge assim o turismo gastronômico, internacionalmente 

denominado, Food Tourism por Hall, Mitchel e Sharples (2003). Segundo Collaço 

(2012), o turismo e a gastronomia selaram sua relação ao longo do século XX, 

quando o hábito de viajar incorporou-se ao período de descanso. As férias e os 

meios de transporte mais eficientes fizeram os deslocamentos se tornarem comuns, 

o que resultou em um intenso fluxo de pessoas circulando de um lado para outro. 

Para Collaço (2012), nesse ir e vir mais frequente, o contato com novas 

paisagens, culturas e sabores despertou interesses variados em torno do evento 

turístico, e assim foi que a gastronomia ganhou lugar, sobretudo ao atrair um 

segmento de viajantes interessados em estimular seus sentidos através da 

experimentação da cozinha do outro.  

Inseridos neste contexto, os estabelecimentos de restauração representam 

um elo primordial para o desenvolvimento econômico e, principalmente, ao 

vincularem-se ao turismo, servem como apoio, ou mesmo como destino turístico, 

quando turistas são atraídos pela gastronomia da região (VENTURI; SOUZA e 

LENZI, 2004).  

Segundo Gonçalves (2006), os estabelecimentos de restauração e bebidas 

(ERB) apresentam uma especificidade complexa, distinguindo-se, por isso, das 

restantes tipologias do setor do comércio e serviços; neste tipo de estabelecimentos, 

os clientes conciliam a satisfação das suas necessidades alimentares com o prazer 

de permanecer algum tempo ao redor de uma mesa, degustando uma refeição ou 

uma bebida na sua esfera familiar, de amigos ou mesmo profissional. 

Ainda para Gonçalves (2006), do ponto de vista da representação social, os 

estabelecimentos de restauração, são obviamente locais muito importantes que os 

turistas e os cidadãos tendem a frequentar por necessidade, pois estão diretamente 

relacionados com as viagens, os movimentos pendulares, consequência dos 

afazeres profissionais que as populações urbanas são obrigadas a fazer no seu 

quotidiano ou pela simples quebra de rotina e lazer. 
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Considerando o desafio do atendimento à complexidade do setor, inerente às 

várias tipologias de estabelecimentos de restauração e de bebidas existentes, foi 

necessário harmonizar os conteúdos de forma transversal, privilegiando-se o caráter 

geral dos conceitos em detrimento do particular. 

A gestão de comidas e bebidas tem como objetivo principal planear, 

organizar, coordenar, dirigir, controlar e avaliar toda a operação de comidas e 

bebidas, independentemente do tipo e tamanho do estabelecimento de restauração 

e bebidas (ROCHAT, 2000). Neste sentido, convém salientar que a gestão de 

comidas e bebidas em qualquer estabelecimento deve ser capaz de gerir 

harmoniosamente os recursos colocados à sua disposição: as pessoas, os produtos 

alimentares, o tempo, a energia, os equipamentos, utensílios, etc. 

Para Pumpim (2000), uma das particularidades do setor da restauração e 

similares é o fato de um gestor ser, em simultâneo, responsável pela produção e 

pelo retalho; como tal, este gestor deve possuir o domínio do negócio, desde a 

concepção dos produtos, seleção das matérias-primas e fornecedores, 

equipamentos, tecnologias necessárias ao armazenamento, preparação, confecção, 

acondicionamento, venda, distribuição, até a avaliação da qualidade dos serviços 

prestados. 

Deste modo, não ficam dúvidas que este negócio é caracterizado por ter uma 

operação extremamente complexa no seu quotidiano, onde envolvem custos e parte, 

pelo fato de fornecerem alimentos e bebidas, havendo, por consequência, 

responsabilidade pela saúde pública dos clientes servidos, o que eleva de forma 

significativa os cuidados a ter em toda a cadeia de produção. 

A globalização fez os estabelecimentos de restauração, diversificarem seu 

cardápio oferecido para melhor atender a população local e os turistas. Desse modo, 

a gastronomia passa a ser extremamente importante quando se pensa em turismo, 

tanto na arte culinária, como no cuidado do preparo dos alimentos. Segundo Barreto 

(2002), a gastronomia ganha prestígio de constituir um item de civilidade moderna, 

um incentivo a mais para conhecer e desfrutar destes e de outros países.  

Para Maricato (2001), o cardápio é tão importante que deve ser precedido, 

até mesmo, à montagem da cozinha, pelo qual podem ser definidos os espaços, 

equipamentos necessários para o preparo dos pratos escolhidos e a disposição 
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desses equipamentos. Barreto (2002) afirma que o cardápio é um instrumento 

de informação, venda e publicidade de um restaurante e, através dele, o cliente 

escolhe os alimentos e bebidas que irão consumir e devido à sua complexidade 

fazem-se necessários um minucioso estudo e uma ampla pesquisa de mercado para 

o planejamento de um cardápio.  

Seaberg (1991) destaca que a batalha pela preeminência do cardápio 

oferecido aos consumidores é uma tarefa interminável enfrentada pela maioria dos 

gestores de serviços de alimentação. O modelo de desenvolvimento de um novo 

cardápio defendido por Mifli (2000) mostra como é crítico para se ter profunda 

investigação e análise dos vários elementos do restaurante, objetivos e estratégias 

para os processos burocráticos do planejamento do cardápio, seleção, preços, 

design e análise. 

Esse processo é realmente um ciclo interminável de pesquisa e análise, 

porque uma vez que o novo cardápio é desenvolvido, ele é revisado periodicamente 

para sua eficácia e o processo de pesquisa é fundamental para se descobrir o que 

acontece no mercado, o que se torna determinante para a análise dos processos 

que precisam de uma avaliação mais aprofundada dos pratos. Essa avaliação 

periódica, conhecida como análise do cardápio, determina o êxito do desempenho 

do cardápio (MIFLI, 2000).  

Várias soluções táticas para a análise do cardápio podem ter sido procuradas 

em tentativas intermináveis por gestores de restaurantes. O intuito sempre foi 

melhorar o desempenho desse cardápio. Uma das abordagens notáveis que ganhou 

um enorme impulso tanto da literatura de hospitalidade e currículo educacional é 

uma técnica de Boston matriz, também conhecida como a "análise de portfólio", ou 

engenharia de menu (MORRISON, 1996).  

Jones (1994) define esta abordagem como uma avaliação sistemática do custo 

de um cardápio e/ou dados de vendas com o objetivo de identificar oportunidades de 

melhoria do desempenho. Uma das técnicas específicas ficou conhecida como 

matriz de Boston, conhecida como menu engineering (ME) que se tornou popular por 

Kasavana e Smith em 1982. Jeolás e Santos (2000) propuseram a utilização da 

engenharia de cardápio como modelo para análise de cardápios servidos em 

restaurantes. O instrumento é baseado em premissas básicas de gestão de negócios 

em alimentos e bebidas, a partir da matriz de Boston (BCG) com objetivo de 
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otimizar os ganhos nos serviços de alimentação.  

A matriz BCG é um modelo para análise de portfólio de produtos ou de 

unidades de negócio baseado no conceito de ciclo de vida do produto. A matriz tem 

duas dimensões: crescimento do mercado e participação relativa de mercado (que 

é a participação da empresa em relação à participação de seu maior 

concorrente), quanto maior a participação de mercado de um produto ou 

quanto mais rápido o mercado de um produto cresce, melhor para a empresa 

(AMBRÓSIO; AMBRÓSIO, 2005).  

De acordo com Bruce Henderson, criador da matriz BCG, uma empresa para ter 

sucesso precisa ter um portfólio dos seus produtos com taxas de 

crescimento e participação nos mercados diferentes, pois os produtos com alto 

crescimento precisam de injeções de dinheiro para crescer enquanto os de 

baixo crescimento devem gerar excesso de caixa, os dois são necessários 

simultaneamente (COLLETTI, 2009).  

Posteriormente, mais soluções táticas para a análise do cardápio surgiram, 

com as abordagens de grande importância predominante nos trabalhos, 

respectivamente, de Hayes e Huffman em1995, Bayou e Bennett em 1992 e LeBruto 

et al. em 1995 e 1997, e outras abordagens como o mix de marketing de Atkinson e 

Jones em 1994 e abordagem econômica de Beran em 1995, cada um defendeu o 

seu próprio método de soluções táticas para análise do cardápio (MIFLI, 2000). 

Apesar de todas essas abordagens de análise do cardápio que defendem 

diferentes soluções táticas para analisar o desempenho dos itens, todas elas 

partilham com um mesmo objetivo: melhorar (ou fornecer uma solução para) o 

desempenho dos itens do cardápio atual. No entanto, há uma questão que coloca 

um grande dilema para os gestores de serviços de alimentação: as abordagens ou 

métodos são adequados para aplicações práticas? 

Mifli (2000) afirma que as pesquisas indicam ser a apreciação do cardápio 

não exclusivamente sobre o processo de análise de custos e dados de vendas a fim 

de manipular produtos no cardápio, mas que compreendam a necessidade em 

profundidade dos clientes e suas percepções. 

Para Krause (2007), o grande desafio do gestor do setor de alimentos e 

bebidas é realizar um planejamento adequado, a partir da escolha de preparos que 
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irão compor seu cardápio e planos de produção, passar por uma correta operação 

de produção destes itens, que deve contar com matérias-primas adequadas e uso 

de técnicas culinárias pertinentes e, finalmente, ter um serviço desses preparos 

adequado ao perfil do cliente, tanto no que se refere ao tipo de serviço escolhido 

como ao custo e o preço a ser pago. 

No cenário atual no qual existe grande competitividade e o mercado dita os 

preços, não há espaço para empresas que não conheçam a si mesmo. De acordo 

com Bornia (2002), atualmente a empresa que não tem o controle sobre suas 

atividades e que não está apta a analisar seus problemas e intervir rapidamente 

para corrigi-los, estará em grande desvantagem frente a seus concorrentes. Nesse 

contexto de forte concorrência, em que os custos dos produtos necessitam serem 

tratados de forma diferenciada. 

Padoveze (2004) afirma que o processo de fabricação é um dos fatores que 

define o sistema de acumulação de dados e informações a ser utilizado em um 

sistema de custeio, assim, torna-se importante definir a estratégia produtiva da 

empresa para posteriormente planejar a forma de tratamento dos custos.  

Um sistema de custeio, segundo Kraemer (1997), consiste na combinação 

entre princípios e métodos de custeio, sendo necessário haver tantos sistemas 

quantos forem possíveis as combinações. Conforme Bornia (2002), os princípios de 

custeio dizem respeito às quais informações são consideradas relevantes e devem 

ser geradas, enquanto que o método de custeio aborda como os dados são 

processados para se chegar às informações desejadas. 

Os sistemas de custeio compreendem a associação de um princípio com um 

método de custeio (KLIEMANN; MÜLLER, 2002). Embora alguns métodos de 

custeio estejam mais identificados com certos princípios de custeio, qualquer um dos 

métodos pode ser aplicado com qualquer um dos princípios (BORNIA, 2002). O 

autor complementa que os princípios de custeio dividem-se em custeio por absorção 

total, ideal (parcial) e custeio variável. Dentre os diversos métodos de custeio 

existentes, destacam-se o Custo-Padrão, o Centro de Custos, o Custeio Baseado 

em Atividades (ABC) e Unidades de Esforço de Produção (UEP) e outros. 

Com relação aos princípios de custeio, Bornia (2002) elenca o custeio por 

absorção integral, o custeio por absorção ideal e o custeio variável. Adverte-se que 
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esse raciocínio não é comum na literatura, que engloba tanto os princípios quanto os 

métodos na denominação “métodos de custeio” e, apesar disso, entende-se como 

apropriada a visão do autor, uma vez que deriva dos referidos princípios as 

metodologias para custear os produtos (métodos de custeio) que na essência, ao 

referir-se à informação desejada, mantém a premissa principal da filosofia ou 

princípio do qual derivam. 

Ao considerar os assuntos levantados na contextualização apresentada, esta 

investigação está pautada na seguinte problematização da pesquisa: Qual a 

influência dos métodos de custeio na engenharia de cardápio? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Analisar a influência dos métodos de custeio na engenharia de cardápio e na 

determinação dos custos dos itens que compõem o cardápio do restaurante típico 

regional Peixe-Boi.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Aplicar a engenharia de cardápio a um restaurante típico na cidade de 

Manaus; 

 Identificar os custos de cada produto de acordo com os métodos de custeio 

escolhidos; 

 Classificar o ranking do menu de acordo com método de engenharia de 

cardápio e os métodos de custeio aplicado; 

  Comparar os rankings da engenharia de cardápio de cada método de custeio 

com a rentabilidade; 
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1.3 Justificativa 

 

Os estabelecimentos de restauração e bebidas desempenham um importante 

papel dentro do contexto turístico de uma localidade, para atingir este objetivo, tendo 

em consideração a tradição, o acolhimento, os sabores mais genuínos e a qualidade 

do serviço prestado. Convém sublinhar que a degustação de uma refeição por um 

turista corresponde, em grande medida, à socialização da sua estada no local 

visitado, promove o convívio e o conhecimento de novas realidades.  

Pelo exposto, pode inferir-se que o segmento da restauração, baseado na 

gastronomia regional constitui um poderoso veículo de comunicação. Para potenciar 

este efeito, é desejável que se assegure uma ligação à componente lúdica e de 

animação turística: a organização de feiras, rotas gastronômicas e concursos, 

podem constituir importante tema para as ações de marketing do turismo. Na maioria 

das localidades, muitas dessas atividades, garantem o crescimento econômico-

social da região possibilitando, assim geração de empregos e uma melhor 

distribuição de renda.  

A escolha do tema, as influências dos métodos de custeio, na engenharia de 

cardápio, decorre da importância do entendimento sobre a sistemática de apuração e 

alocação dos custos, visto que este é um assunto de grande importância para 

análise e distribuição correta de custos nas produções gastronômicas, ainda pouco 

explorado pelo meio acadêmico e profissional. No que se refere a possibilidade de 

análises mais criteriosas de seus gastos, visualizando o desempenho dos diversos 

centros de custos e com isso, instigar o estabelecimento a adotar a gestão de custos 

como ferramenta de auxílio à tomada de decisões, pois se sabe que essas decisões 

devem ser conscientes e voltadas para o bem comum. 

Os estudos e apoio teóricos encontrados sobre a engenharia de cardápio 

associado ao custeio ABC são escassos. Destaca-se a dissertação no âmbito 

internacional realizada por Raab (2003). A autora em parcerias com outros autores, 

como: Raab et al (2005), Raab et al (2006), Raab e Mayer (2007), Raab, Shoemaker 

e Mayer (2007), Annaraud, Raab e Schrock (2008), Raab, Mayer e Shoemaker 

(2009), aborda novamente a temática de engenharia de cardápio e custeio ABC em 

artigos aplicados a diversos tipos de restaurantes, a fim de validar seu modelo.  
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No Brasil, na há artigos sobre o tema engenharia de cardápio e custeio ABC 

referente à hospitalidade, mas no segmento de restauração, destaca-se a 

dissertação de Linassi (2009) que aplicou uma pesquisa similar ao trabalho de Raab 

(2003), cujo objetivo foi o de analisar a associação dos métodos de engenharia de 

cardápios e do custeio baseando-se em atividades na determinação dos custos do 

cardápio em um restaurante oriental de Santa Catarina. 

Outros estudos encontrados no âmbito internacional foram sobre análise e 

planejamento de cardápio com pouca diferenciação entre os artigos como: os 

estudos de Bayou e Bennett (1992), Hayes e Huffman (1995) Morrison (1996), Le 

Bruto, Ashley e Quain (1997), Chan e Au (1998), Mifli (2000), Jones e Mifli (2000), 

Lee e Yang (2005), Taylor (2005), Cohen, Ghiselli e, Schwartz (2006), Taylor e 

Brown (2007), Raynolds e Taylor (2009) e Oh, Lee e Kim (2010),  

Os estudos de Bayou e Bennett (1992) mostram a revisão de quatro 

abordagens de análise do cardápio por meio dos métodos de Miller, Kasavana e 

Smith, Pavesic, Hayes e Hufmann e propõe um quinto método baseado na análise 

de segmento de mercado e margem de contribuição.  

Os estudos de Hayes e Huffman (1995) apresentam como os proprietários 

utilizam estratégias de precificação e valor. Buscam verificar qual resultado seria 

melhor para operação dos estabelecimentos de restauração. As pesquisas de 

Morrison (1996) relatam os resultados de um estudo, a partir de um planejamento de 

cardápio em restaurantes de luxo, adota elementos da engenharia de cardápio e não 

leva em consideração os custos diretos, como principal componente da 

determinação dos preços do cardápio.  

Os estudos de Le Bruto, Ashley e Quain (1997), relacionam conceitos como: 

as técnicas de marketing e a margem de contribuição da engenharia do cardápio, 

para melhorar os resultados financeiros do restaurante. As pesquisas de Chan e Au 

(1998) tratou de investigar a medição do lucro através de itens do cardápio em um 

restaurante chinês de Hong Kong.  

O estudo de Mifli (2000) verifica como os gestores de estabelecimento de 

restauração, realizam a análise do cardápio e quais são os critérios em que eles se 

baseiam. Na mesma linha Jones e Mifli (2000), fizeram um estudo buscando verificar 
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o desenvolvimento do cardápio, política de análise e prática numa cadeia com sete 

restaurantes no Reino Unido.  

O estudo de Raab (2003) aprofundou os estudos, desenvolvendo um modelo  

de ABC/ME para restaurante, afim de provar que é um método viável para 

rentabilidade do menu em geral, mais comumente aplicado na indústria de 

restauração, na qual foi criado e testado na operação em uma rede de restaurantes 

na Califórnia, principal cidade do oeste dos EUA. Na mesma linha Raab et al. (2005) 

aplica o modelo ABC em um restaurante buffet em Hong Kong na China, buscando  

rastrear despesas operacionais não distribuídas para itens de um jantar buffet 

identificando as perdas 

O estudo de Lee e Yang (2005) foram realizados em um restaurante italiano 

de hotel em Busan na Coreia do Sul, onde foram utilizadas várias técnicas de 

análise do cardápio como: Miller (1980), Kasavana e Smith (1982), Hayes e 

Huffmann (1985), Pavesic (1985), Uman (1983), Merrick e Jones (1988), Bayon e 

Bennett (1992); neste estudo identifica-se qual método deve ser escolhido de acordo 

com a aptidão do gerente para propor decisão para o cardápio.  

Outro estudo foi a pesquisa de Taylor (2005) com uma proposta de 

desenvolver um modelo de análise de menu que incorporasse o trabalho, ao usar 

atributos do trabalho expresso em termos categóricos como o primeiro passo 

desenvolvido para análise do cardápio e uma abordagem adaptando, uma posterior 

análise de dados envolvidos (DEA) para buscar a eficiência dos itens do cardápio 

baseado nas entradas e saídas do item do menu.  

As pesquisa de Raab et al. (2006), procuram demonstrar uma maneira nova e 

mais precisa para maximizar os lucros do restaurante localizado em uma área 

urbana no oeste do EUA, incorporando a abordagem ABC/ME e os dados utilizados 

em métodos tradicionais, fornecendo aos gerentes de serviços de alimentos, uma 

ferramenta melhor para o custo e a rentabilidade. Os resultados revelaram que o 

ABC/ME é um método superior para estabelecer a rentabilidade do geral do menu ,e 

que o gerente tomará decisões mais corretas em relação aos itens de menu. 

Os estudos de Cohen, Ghiselli e Schwartz (2006) mostram a dependência de 

tal item do cardápio, ou seja, preços líder, e a perda, afetam a maneira com que o 

desempenho de vários pratos é retratado por dois modelos de engenharia de 
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cardápio: o tradicional, com a abordagem matricial e o modelo de mistura 

multidimensional do cardápio. Os resultados ressaltaram a necessidade de um 

melhor modelo do produto do menu, que adequadamente aborda a natureza 

interdependente do produto do restaurante 

A pesquisa de Raab e Mayer (2007) foi realizada em um restaurante buffet 

em Hong Kong, que tem como objetivo, analisar se o uso da ABC/ME, utilizando 

estes instrumentos poderia fornecer novos insights sobre a rentabilidade do cardápio 

e análise do cardápio.  

Na mesma linha Raab, Shoemaker e Mayer (2007), o fazerem aplicação do 

modelo ABC/ME em um jantar no restaurante, numa zona urbana ocidental dos 

Estados Unidos. O estudo identificou que o custo real das entradas servidas no 

jantar foi maior do que os preços praticados pelo restaurante, quando analisados 

utilizando os métodos ABC. Os resultados revelaram que ABC parece ser um 

método muito viável e preciso para o estabelecimento de custos de menu nos 

restaurantes. 

Os estudos de Taylor e Brown (2007) discutem os modelos de análise do 

cardápio em profundidade para identificar os pontos fortes e fracos destes modelos, 

na tentativa de descobrir oportunidades para melhorar os modelos já existentes e 

evoluir na análise do cardápio para um modelo mais abrangente envolvendo a 

análise de dados envolvidos (DEA).  

Os estudos de Annaraud, Raab, e Schrock (2008) demonstraram a 

incorporação do método ABC no restaurante de serviço rápido no sudeste dos EUA, 

para verificarem a rentabilidade do método tradicional de análise de cardápio. Os 

resultados revelaram que o ABC é um método superior para a rentabilidade do menu 

estabelecendo as decisões que o gerente do restaurante deve mudar 

dramaticamente se confrontados com resultados diferentes a partir de uma análise 

de abordagem ABC e da margem de contribuição. 

Os estudos de Raab, Mayer e Shoemaker (2009), utilizam a engenharia de 

cardápio com o custo ABC e o fator lucro. Os autores testaram as relações entre a 

percepção do gerente de restaurante, e o método tradicional de ME, com o método 

ABC, tendo por base as medidas em ME, mostrando que os resultados com o 
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método ABC, usando base ME. Mostraram que os resultados que o ABC, com base 

no ME pode ser uma alternativa viável para a análise da rentabilidade do cardápio.  

O trabalho de Raynolds e Taylor (2009,) buscou validar um modelo baseado 

em DEA, para análise do cardápio usando modelagem de equações estruturais. 

Seus estudos comprovam que o DEA, como uma ferramenta viável para análise de 

menu, e que não é afetada por muitas das limitações de modelo de matriz. 

Os estudos de Oh Kang, Mook Lee e Kim (2010) mostram que o custeio ABC 

pode ser um método eficiente para maximizar o lucro total de uma loja de café em 

um colégio na Coreia do Sul.  

No Brasil alguns autores que abordam o tema menu engineering em seus 

livros como Fonseca (1999), “Tecnologias gerenciais de restaurantes”, descrevendo 

o conceito de menu engineering, apresenta o modelo de Kasavana e Smith (1982), 

não deixando claro aplicabilidade do método em relação ao nome e posicionamento 

correto dos quadrantes utilizados na matriz BCG, onde enfatiza mais a questão do 

gerenciamento de restaurante do que especificamente sobre a engenharia de 

cardápio. De maneira geral o autor aborda o tema engenharia de cardápio, mesmo 

de forma sintética e é utilizado muito nas instituições de ensino superior nos cursos 

de turismo e gastronomia do Brasil. 

O autor Davies (1999) em seu livro: “Alimentos & Bebidas”, aborda o tema 

menu engineering; não descreve o conceito do mesmo, passando imediatamente 

para aplicabilidade do método do menu engineering e não cita que o método  

utilizado é o de Kasavana e Smith; não utiliza os quadrantes e seu posicionamento, 

mas discorre sobre as categorias de classificação como: estrela, cavalo arado, 

quebra-cabeça e cão. Explica também sobre o menu mix e a margem de 

contribuição coloca uma tabela como modelo no apêndice que o explica passo a 

passo. O autor em seu livro envolve várias temáticas do departamento de alimentos 

e bebidas (A&B), tais como: equipamentos e suprimento do restaurante, produção 

de alimentos, planejamento de menu e outros assuntos pertinentes a área de (A&B), 

muito utilizados em estudos científicos.  

Freund (2005) em seu livro: “Alimentos e Bebidas: uma visão gerencial” 

aborda o tema menu engineering como uma estratégia de marketing e explica o 

método de análise de menu de Kasavana e Smith, mas não cita os nomes dos 
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autores que os criou, além de citar uma tabela de engenharia de cardápio para fazer 

a análise de menu. O livro do autor é mais voltado para questão da gestão de 

restauração, no qual menciona suas experiências profissionais em A&B, passa por 

vários setores do departamento; além de ser uma grande referência na academia 

para os alunos de turismo, gastronomia dentre outras.  

O autor Ribeiro (2011), em seu livro: “Introdução à Gestão da Restauração”, 

aborda também sobre o tema menu engineering, no qual ele chama de processo 

para avaliar o desempenho e performance dos menus, explicando sobre a 

popularidade e rentabilidade do menu, também explica como deve ser aplicado a 

partir do modelo de Kasavana e Smith (1982), classifica conforme sua popularidade 

e margem de contribuíção, mas não cita o nome de quem criou esse modelo.  

O autor Knight (2005) em seu livro: “Gestão, planejamento e operação de 

restaurantes”, cita as técnicas de análise de menu, mas não apresenta nenhuma 

aplicação de modelos de engenharia de cardápio, utilizados para classificar os itens 

de menu. 

Após a abordagem de forma resumida de várias pesquisas e trabalhos 

internacionais, sobre o tema que envolve essa dissertação como as pesquisas de 

realizadas, os estudos de Bayou e Bennett (1992), Hayes e Huffman (1995) 

Morrison (1996), Le Bruto, Ashley e Quain (1997), Chan e Au (1998), Mifli (2000), 

Jones e Mifli (2000), buscaram verificar a rentabilidade dos restaurantes através da 

análise de cardápio utilizando modelos tradicionais criados por Miller (1980) e 

Kasavana e Smith (1982). A esses modelos, os autores foram criando outras 

matrizes de análise de cardápio. Esta pesquisa segue este parâmetro de análise de 

cardápio, alinhado aos métodos de custeio aplicados ao restaurante regional na 

cidade de Manaus. 

Os estudos dos autores Taylor (2005), Taylor e Brown (2007), Raynolds e 

Taylor (2009), Cohen, Ghiselli e Schwartz (2006), buscaram validar um novo modelo 

de análise de cardápio, através de modelos estruturais envolvendo a análise de 

dados envolvidos (DEA), diferentes dos modelos tradicionais de análise de cardápio. 

Em virtude desses estudos esta pesquisa vem agregar, buscando avaliar a 

influência, dos métodos de custeio a engenharia de cardápio, para melhor tomada 

de decisão do gestor de restauração. 
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Os estudos por Raab (2003), Raab et al. (2005), Lee e Yang (2005), Raab et 

al (2006), Raab e Mayer (2007), Raab, Shoemaker e Mayer (2007), Annaraud, Raab 

e Schrock (2008), Raab, Mayer e Shoemaker (2009), Oh Kang, Mook Lee e Kim 

(2010). As pesquisas apresentadas apresentam similaridades, apesar de terem sido 

em anos diferentes e alguns com autores diferentes, estão sempre procurando 

verificar a rentabilidade do restaurante com aplicação da engenharia de cardápio 

com o método de custeio ABC em diferentes tipos de restaurantes e locais 

diferentes nos EUA. Esta dissertação vem contribuir a esses estudos a aplicabilidade 

de outros métodos de custeio além do ABC, o custeio Absorção e o Direto ou 

Variável, associados a engenharia de cardápio. 

Visto que este é um assunto de grande relevância para análise e distribuição 

correta de custos nas produções culinárias. Esta pesquisa sobre a engenharia de 

cardápio e métodos de custeio, realizada na região norte do País, pretende 

contribuir, para o meio acadêmico e profissional uma maneira de alocar seus custos 

de produção, em sua maioria restrita apenas aos custos de matérias–primas 

(MARICATO, 2001). Além de fornecer uma ferramenta de gestão, ao 

empreendimento para melhor tomada de decisão do gestor, minimizando problemas 

relacionados à gestão de custos. 

A escolha do Restaurante Flutuante Peixe-Boi, foi em virtude de tratar-se de 

um estabelecimento tipicamente regional amazônico, com característica bem 

distinta: é um restaurante flutuante, que encanta a maioria dos turistas que o visita. 

A proprietária é uma pessoa bem esclarecida com formação superior e possui 

experiências internacionais, pois viveu vários anos na Europa, além de ter vários 

anos o restaurante e não ter um sistema de custo bem definido e por gostar de estar 

sempre a frente de seu estabelecimento.  

Os serviços de alimentação estão presentes na atividade turística desde a 

produção dos alimentos, como serviços de alimentação nas localidades turísticas; na 

área de alimentos e bebidas (A&B) de hotéis, até às refeições servidas nos 

transportes dos turistas. Assim, os restaurantes acabam representando um elo 

importante, impulsionam diversos profissionais na procura por essa atividade. Para 

Lippel (2002) as empresas do segmento alimentício são de grande importância para 

o turismo e a sociedade, e são praticamente ignoradas hoje no Brasil, pois quase 

não existem profissionais qualificados em termos de consultorias, bem como são 



30 
 

raras as bibliografias brasileiras que tratam da gestão de custos nos 

estabelecimentos de restauração.  

Lippel (2002) ainda cita que o trabalho em restaurante ainda é subestimado. 

Os profissionais de outras áreas não enxergam o restaurante como uma empresa 

que presta serviços como qualquer outra, tendo a administração como uma 

ferramenta importante para sua sobrevivência, visto que os controles devem ser 

precisos. A gestão de custos no setor de serviços requer a compreensão do 

processo e das particularidades nesse segmento econômico. 

Em termos sociais esse estudo enfatiza a possibilidade de se fazer refeições 

fora de casa e a crescente observação dessa prática, em grande parte devido ao 

ritmo de vida urbano, trazem novas possibilidades de interpretação do comer. A 

alimentação deixa de ter um papel central na vida familiar e doméstica, levando ao 

desaparecimento de características consideradas fundamentais, especialmente por 

haver um acesso mais amplo aos diversos tipos de estabelecimento de restauração.  

Hoje, o restaurante é mais do que um local provedor de alimentação, 

constitui-se em um espaço social onde é representado o estilo de vida 

contemporâneo acompanhado de inúmeros significados sociais, culturais e 

simbólicos (FINKELSTEIN, 2005). 

Sob o prisma econômico, esse estudo ressalta a contribuição aos 

estabelecimentos de restauração a fim de agregar o desenvolvimento 

socioeconômico do local através da geração de empregos, rendas e criação de 

infraestrutura que beneficia não só o turista, como a população da cidade. 

A indústria do restaurante, historicamente sempre contou com abordagens 

bastante simplistas de custos e preços em relação aos itens do cardápio e 

normalmente, escassas a atenção são dadas as despesas operacionais, quando os 

preços do cardápio do restaurante são estabelecidos (LIPPEL, 2002). Portanto, 

estudar a temática: “engenharia de cardápio e os métodos de custeio”, é necessário 

para tentar entendê-las em seus problemas cotidianos, principalmente no que diz 

respeito à gestão de custos, no setor de serviços, o que leva muitas empresas ao 

desequilíbrio financeiro.  

Mifli (2000) afirma que o cardápio é um dos aspectos mais importantes para o 

sucesso de qualquer estabelecimento de restauração, talvez seja indiscutivelmente 
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a “alma” do restaurante. O cardápio infere diversas interpretações para ambos os 

compradores e vendedores. Para Khan (1991) os cardápios são declarações dos 

itens de alimentos e bebidas, oferecidos num estabelecimento de restauração, 

principalmente com base nas necessidades do consumidor e/ou demandas 

concebidas para alcançar objetivos organizacionais.  

Em termos gerais, a análise do cardápio pode ser definida como um conjunto 

de técnicas e procedimentos que permitam decisões mais eficazes do fazer, tanto 

em relação à comercialização, tanto operação do cardápio (ATKINSON e JONES, 

1994). A análise do cardápio, segundo Schwartz (2006) ajuda também os gestores a 

determinar quais itens estão sub ou “over priced”, e quais itens precisam ser 

reposicionados no cardápio para ganhar mais popularidade, além de auxiliar a referir 

o item de receitas que deve ser alterado para reduzir porções ou reduzir o custo do 

item do cardápio em questão. Especialistas afirmam que o uso desta abordagem 

resulta em significativo desempenho do cardápio melhorado. 

Em relação aos termos menu analysis (MA) menu engineering (ME), ambos 

referem-se a uma mesma técnica de analisar, avaliar, planejar e desenvolver 

modelos com a finalidade de melhorar o menu existente, quanto o aumento da 

rentabilidade e atratividade. O termo menu analysis, que designa análises feitas em 

um menu para melhorar sua rentabilidade, foi utilizado em 1980 por Miller. O termo 

menu engineering foi popularizado por Michael L. Kasavana e Donald Smith descrito 

em um livro com o título: Menu Engineering: practical guide to menu analysis 

publicado em 1982 nos EUA.  

Conhecida como engenharia de cardápios, a técnica é agora amplamente 

conhecida e respeitada e tem sido objeto de numerosos artigos internacionais. 

Embora alguns não concordem inteiramente com as conclusões de Kasavana e 

Smith (1982), sua abordagem à análise do cardápio é sempre atual, interessante e 

reveladora. Posteriormente outros modelos foram desenvolvidos como: Uman, 

(1983), Pavesic, (1985), Hayes e Huffman, (1985), Merrick e Jones, (1988), Bayou e 

Bennet, (1992), Le Bruto, Ashley e Quain, (1995, 1997), com objetivo de aumentar a 

lucratividade e desempenho do restaurante, cada modelo traça uma estratégia de 

análise do cardápio, buscando solucionar problemas encontrados nos modelos 

anteriores. 
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Buscando analisar a influência dos métodos de custeio dos itens que 

compõem o cardápio do referido restaurante, a pesquisa abordou os métodos de 

custeio ABC, Absorção e custeio Direto ou Variável. A escolha para a utilização 

desses métodos de custeio é justificada pela facilidade de identificação com o setor 

de serviços, pois, as maiorias dos métodos estão mais voltadas para aplicabilidade à 

indústria de manufatura. 

A presente pesquisa vem agregar as bibliografias internacionais existentes, 

estudos com outros métodos de custeio como o Absorção e Direto ou variável além 

do ABC, analisada a uma replicação parcial do modelo de engenharia de cardápios 

já estudados por Raab (2003), Raab et. al. (2005), Raab et. al. (2006), Raab e Mayer 

(2007), Raab, Shoemaker e Mayer (2007), Raab et. al. (2009) nos EUA, agora com 

novos métodos de custeio. No contexto brasileiro com contribuição do trabalho 

iniciado por Linassi (2009) aplicado a um restaurante oriental no sul do país em 

Santa Catarina, agora aplicado ao outro extremo do país, na região norte em um 

restaurante típico regional, localizado na cidade de Manaus.  

Esse estudo trará para o Restaurante Flutuante Peixe-Boi, uma visão a nível 

gerencial sobre a aplicabilidade dos métodos de custeio ABC, absorção e custeio 

direto, mostrará para o gestor com clareza e exatidão como eles influenciam na 

formação do preço de venda dos itens do cardápio, pois o restaurante tem 

problemas logísticos por estar no meio do igarapé, bem diferente dos restaurantes 

que estão na zona urbana, além de não possuir energia elétrica como todos os 

outros, sua energia elétrica é através de gerador e seus clientes só podem chegar 

por meio de embarcações. 

1.4 Síntese dos capítulos 

 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. Este capítulo introdutório 

apresenta uma contextualização geral do trabalho, justifica o tema da pesquisa; as 

questões de aprofundamento; o tipo de abordagem; os objetivos propostos; e esta 

síntese dos capítulos. 

O segundo capítulo trata da fundamentação teórica que norteia esta pesquisa. 

Conceitos de custos e sua classificação, a gestão de custos, os sistemas de custos, 

os princípios e os métodos de custeios, análise volume e lucro, gestão de preços 
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são abordados nos capítulos. Menu a carta de cada dia, cardápios no passado e 

futuro, planejamento de cardápios, fichas técnicas, modelos e aplicações de 

engenharia de cardápios dentre os quais se podem destacar os modelos de Miller 

(1980), Kasavana e Smith (1982), Uman (1983), Pavesic (1985), Hayes e Huffman 

(1985), Merrick e Jones (1988), Bayou e Bennet (1992) LeBruto, Ashley e Quain 

(1995, 1997), Raab (2003), Raab (2005) e Raab e Mayer (2007), fazem parte do 

capítulo.  

O terceiro capítulo descreve a metodologia, a abordagem, e as técnicas 

utilizadas para a coleta e análise dos dados. Delimita o objeto de estudo e as 

unidades de análise. Numa primeira etapa, a análise individual e comparativa do 

cardápio adotados pelo restaurante. Numa segunda etapa, são abordadas as etapas 

de pré-design dos métodos de custeio e a criação de um modelo de custeio para o 

restaurante, uma avaliação desse método, a descrição das etapas para 

aplicabilidade dos processos da engenharia de cardápios e uma relação com os 

objetivos propostos.  

O quarto capítulo apresenta os resultados da pesquisa. Tendo por base o 

modelo de engenharia de Kasavana e Smith (1982), apresenta-se em tabelas, os 

resultados obtidos com aplicação do método. Assim, é criado um modelo com o 

método de custeio aplicado no cardápio do restaurante típico regional para 

determinar o custo de cada item do cardápio analisado através do método de 

engenharia de cardápio e o método de custeio. Foi criado um ranking e comparadas 

as diferenças entre o método e a percepção do gestor.  

O quinto e último capítulo irá expõe os principais resultados obtidos na 

dissertação em relação com seus objetivos; apresenta considerações finais sobre a 

pesquisa, avalia pontos limitantes e aponta sugestões para possíveis 

aprofundamentos em novas pesquisa. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo inicia com apresentação, uma retrospectiva panorâmica dos 

conceitos de custos, perdas, despesa, investimentos, gestão de custos, sistemas de 

custos, métodos de custeio, e gestão de preços. Aborda diferentes definições e 

conceitos do cardápio, bem como cardápios do passado e tendências do futuro, 

engenharia de cardápios, sua contextualização e modelos desde seu surgimento até 

suas evoluções e modelos de engenharia de cardápios, envolvendo análise, 

engenharia de cardápios e finalizando com uma abordagem sobre o fator de 

lucratividade na análise de engenharia de cardápio. 

 

2.1 Custos: conceitos e classificações  

 

Nesta seção, são abordados alguns conceitos fundamentais para 

compreender como gerir custos. Serão abordadas as diferenças entre gastos, custos 

e despesas e investimento, já que a contabilidade os trata de maneira distinta. 

Contabilmente, os custos integram o valor dos estoques e as despesas são 

deduzidas do resultado apenas na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE 

(MENEZES, 2009). 

Para Souza e Diehl (2009), o gasto é o valor usado pela empresa na 

aquisição de outros bens ou serviços, ele corresponde a um esforço financeiro e 

pode ser efetivado no momento da aquisição ou posteriormente. Os autores ainda 

definem custo como parte do gasto que se agrega ao produto, é a parcela do 

esforço produtivo que é transferido a ele, podendo incluir também as perdas, isto é, 

aquela parcela do esforço produtivo que deveria ter sido agregada ao produto (bens 

ou serviços) e não o foi devido a erros operacionais ou características intrínsecas 

das tecnologias utilizadas.  

Dutra (2003) afirma que o custo é o gasto aplicado na produção ou em 

qualquer outra função de custo, gasto esse desembolsado ou não. Para o autor, é o 

valor aceito pelo comprador para adquirir um bem ou é a soma de todos os valores 

agregados ao bem, desde sua aquisição, até que atinja o estágio de 

comercialização.  
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Paiva et. al. (2009), em seu artigo, cita que os termos “custos”, “gastos”, 

“despesas” e “investimentos” aparecem com frequência. Não obstante de serem 

reconhecidos há dificuldade para distingui-los. Desse modo, deve-se estabelecer 

uma convenção para não somente facilitar o entendimento, mas principalmente, 

tornar mais explícitas as informações gerenciais fornecidas pela contabilidade de 

custos aos seus usuários. No entanto, gasto é um termo mais amplo que engloba os 

demais termos.  

Perda é um gasto com bem ou serviço consumido de forma anormal e 

involuntária decorre até fatores externos a atividade da empresa, Martins (2008). 

Para Bornia (2002, p. 41), esse termo significa “[...] trabalho que não agrega valor ao 

produto”, ou seja, são os gastos não eficientes. Ainda segundo o mesmo autor, 

existe também a figura do desperdício que é mais abrangente que a perda, pois 

engloba além das perdas anormais, também as ineficiências normais do processo. 

Por sua vez para Crepaldi (2005, p. 90), “[...] perda é um gasto não intencional 

decorrente de fatores externos fortuitos ou da atividade produtiva normal da 

empresa”. É o bem ou serviço quando consumido de forma involuntária e anormal, 

mais abrangente que as perdas, englobam também as ineficiências do processo, e 

pode até mesmo diminuir o valor do produto. 

Os gastos sempre são usados com outros termos que os modificam e 

estreitam muito sua extensão, confere-lhes maior abrangência. Quando se usa o 

termo “custo”, ele aparece sempre modificado, com referência ao objeto do custeio, 

por descrições, tais como: direto, primário, de conversão, indireto, fixo, variável, 

controlável etc (BERNARDI 2004). 

Observa-se que gastos, segundo Bornia (2002, p.39), “[...] são os valores dos 

insumos adquiridos pela empresa, independente de terem sido utilizados ou não”, e 

segundo o autor não são sinônimos de desembolso. Por sua vez, Souza e Diehl 

(2009) afirmam que desembolso é a saída de numerário do caixa da empresa, que 

pode ser devido a um gasto anteriormente realizado, cujo pagamento (liquidação) 

não foi feito a vista. 

As despesas não podem ser confundidas com custos, pois existem 

tratamentos diferenciados em termos gerencias e contábeis. A despesa é o valor 

dos insumos consumidos com o funcionamento da empresa e não identificados com 
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a fabricação, são atividades fora do âmbito da fabricação e, geralmente, divididas 

em: administrativa, comerciais e financeiras (BORNIA 2002).  

Segundo Souza e Diehl (2009) na contabilidade geral, despesas são 

consideradas custos do período, isto e, só são agregados ao custo da empresa no 

momento da venda do produto. Devem ser medidas ou mensuradas as despesas a 

cada transação da empresa, sejam os valores passados, correntes ou futuros. 

O investimento: “[...] gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios 

atribuíveis a futuro(s) período(s)” (MARTINS, 2008, p. 25). Enquanto Bornia (2002) 

define que investimento é o valor dos insumos adquiridos pela empresa não 

utilizados no período, mas que poderão ser empregados em períodos futuros. 

Por sua vez, Souza e Diehl (2009) afirmam que o investimento é um esforço 

financeiro feito pela organização, com vistas a retornos em momentos futuros. 

Simplificadamente, um investimento é qualquer valor que a organização aplica que 

visam a benefício futuro, como o ativo imobilizado, como exemplo, as máquinas, 

prédios e equipamentos, societários (participação em outras empresas), entre outras 

em que se transformam em investimento permanente; despesas pré-operacionais 

que trarão benefícios por vários períodos de operação. No caso em restaurantes, 

esses investimentos seriam em: fritadeiras basculantes, fogão, freezer, panelas, 

cutelarias, ilha de cocção e outros.  

 

2.1.1 Gestão de custos  

 

Na última década, fruto do acirramento da concorrência de um mercado 

globalizado, profundas mudanças têm ocorrido no modus operandi, nas estratégias 

e nas práticas gerenciais das organizações, com reflexos na gestão de custos. O 

aumento da concorrência vem provocando muitas mudanças nos sistemas 

produtivos das organizações. Em vista da grande alteração no mercado econômico 

e financeiro, os processos se modificaram com o passar dos anos, modernizaram-se 

e ganharam novos conceitos de gerenciamento dos custos tanto na produção de 

bens quanto de serviços.  

Atualmente, as empresas têm a necessidade de implantar um sistema de 

custos para auxiliar nas tomadas de decisões relacionadas à gestão dos custos e 
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manutenção ou melhoria na qualidade de seus serviços e produtos, vislumbrando 

melhores resultados (DUTRA, 2003).  

A gestão de custos dentro da organização, segundo Dutra (2003), possui 

funções importantes para o crescimento e desenvolvimento da mesma, como a 

disponibilidade de informações sobre valores e informações para o estabelecimento 

de padrões, preços de venda, opções de compras, bem como maior precisão para 

fazer previsões e programações.  

Neste sentido, percebe-se a necessidade de identificar e analisar 

corretamente os custos de uma empresa, nos quais as informações geradas servem 

como auxílio às funções de determinação de desempenho, de planejamento e 

controle das operações nos diversos níveis gerenciais. O eficaz processo de gestão 

de custos passa, necessariamente, pela eficiência e eficácia das atividades de 

planejamento, execução e controle. 

 

2.1.2 Sistemas de custos: definições gerais  

 
Os sistemas de custos, de acordo com Leone (2000), são um conjunto de 

órgãos, pessoas, procedimentos, critérios de avaliação e de apropriação, conceitos, 

princípios, objetivos, fluxos e relatórios, que vão coletar os dados de diversas fontes 

e transformá-los em informações úteis ao gerenciamento da entidade.  

Um sistema de custos proporciona informações sobre os custos dos produtos, 

clientes, atividades e outros, para auxílio ao controle e na ajuda ao processo de 

tomada de decisão. Para que um sistema de custos tenha sucesso, é necessário o 

conhecimento do negócio e a busca permanente de formas de adicionar valor às 

organizações (MAHER, 2001).  

Segundo Bornia (2002), o sistema de custos faz parte do sistema de gestão 

organizacional e a importância do sistema de custos reside nas informações que são 

fornecidas e nas decisões que são tomadas pelos gestores tendo por base esses 

subsídios.  

Assim, os sistemas organizacionais são, em geral, influenciados pela lógica 

contábil que sustenta os sistemas de custos. Os sistemas de custos devem evoluir 
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conforme os sistemas de gestão, sob pena de fornecerem informações que levem a 

decisões incorretas (BORNIA, 2002; DIAS et al., 2007).  

Bornia (2002, p. 51) descreve que a análise de um sistema de custos pode 

ser efetuada sob duas formas. Na primeira, verifica-se “se o tipo de informação 

gerada é adequado às necessidades da empresa e quais seriam as informações 

importantes que deveriam ser fornecidas." Esse enfoque é denominado "princípio de 

custeio". No segundo ponto de vista, Bornia (2002, p.51) pontua a forma "[...] como 

os dados são processados para a obtenção de informações", ou seja, os métodos de 

custeio.  

Para Bornia (2002), princípio e método são diferentes. A composição de um 

sistema com as diferenças entre princípio (informações que se desejam obter) e 

método de custeio (como obter as informações), sistema de custos é o conjunto dos 

meios e métodos que a empresa utilizará para obter informações gerenciais, 

inicialmente, os gestores traçam os objetivos a serem alcançados, selecionam as 

informações e analisam o tratamento a ser dado aos custos fixos: é o princípio, a 

parte operacional, ou seja, como obter as informações e como alocar os custos 

indiretos aos produtos é o método. 

No entendimento, Bornia (2002) afirma que um sistema de custos é 

visualizado por meio de dois ângulos: o primeiro considera que a informação gerada 

deve ser adequada às necessidades da empresa, e a partir disso se opta por quais 

informações são importantes; o segundo refere-se à parte especificamente 

operacional, isto é, à forma como os dados serão processados para atender à 

informação desejada. A partir dessa perspectiva, considera o sistema de custos sob 

duas óticas distintas: princípio e método. Em que o método mantém a filosofia do 

princípio, porém com metodologia de coleta de dados diferentes, mais acurado. A 

interpretação do autor é traduzida na Figura 1. 
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Figura 1: Representação gráfica do sistema de custos 
Fonte: Adaptado de Bornia (2002)  
 

A síntese apresentada na Figura 01 retrata a relação entre o princípio e o 

método de custeio e a função dos mesmos em um sistema de custos. Para Bornia 

(2002), os princípios de custeio são filosofias básicas a serem seguidas pelos 

sistemas de custos, de acordo com o objetivo ou período de tempo no qual se 

realiza a análise e define a expressão Método de custeio, como a parte operacional 

do processo de custeamento, ou seja, como os dados são processados para a 

obtenção das informações. 

 

2.1.3 Princípios de custeio 

 

Os princípios de custeios visam à alocação dos custos do processo produtivo 

dos produtos ou serviços, conforme Beber et al. (2004). Assim, eles determinam 

como os custos serão distribuídos ao que se produziu. De acordo com Ornstein 

(1983), sua maior relevância reside na natureza da informação que proporcionam 

para a gestão da empresa. Eles permitem a aplicação de conceitos que tornam o 

processo de alocação coerente como a necessidade de informação demandada pela 

organização. 

Os fundamentos dos princípios de custeio são regidos por vários conceitos, 

tornando necessária a diferenciação entre custos e gastos de uma organização. 

Desta forma, entende-se por gastos o valor dos bens e/ou serviços adquiridos pela 

empresa. É importante ressaltar que os gastos englobam as ineficiências do sistema 
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produtivo. Os custos são aqueles valores dos bens e/ou serviços consumidos 

eficientemente na produção de outros bens e/ou serviços (KLIEMANN NETO, 1994). 

Com relação aos princípios de custeio, Bornia (2002) elenca o custeio por 

absorção integral, o custeio por absorção ideal e o custeio variável. Adverte-se que 

esse raciocínio não é comum na literatura, que engloba tanto os princípios quanto os 

métodos na denominação “métodos de custeio”. Apesar disso, entende-se como 

apropriada a visão do autor, uma vez que derivam dos referidos princípios as 

metodologias para custear os produtos (métodos de custeio) que na essência, 

referindo-se à informação desejada, mantêm a premissa principal da filosofia ou 

princípio do qual derivam. 

 

2.1.4 Métodos de custeio 

 

A literatura apresenta diversos métodos de custeio que podem ser utilizados 

tanto pelas organizações industriais quanto pelas comerciais e prestadoras de 

serviços, sejam elas com ou sem fins lucrativos. Esses métodos são utilizados para, 

entre muitas outras informações, determinar o valor dos objetos de custeio; reduzir 

custos, melhorar os processos; eliminar desperdícios; decidir entre produzir ou 

terceirizar; e eliminar, criar e aumentar, ou diminuir, a linha de produção de certos 

produtos.  

Uma vez que os princípios de custeio tratam das filosofias pelas quais as 

parcelas dos custos relevantes serão distribuídas aos produtos, buscando a 

identificação, e diferenciação dos custos por sua variabilidade, surge a necessidade 

de operacionalizar o sistema de custos da empresa através de métodos. Os 

métodos de custeio têm como finalidade esta operacionalização, buscando a melhor 

forma de distribuição e coleta das informações destes custos, por meio de análises 

feitas sobre a facilidade de sua alocação (FADANELLI, 2007). 

Dentre os diversos métodos de custeio existentes, destacam-se o custo-

padrão, o centro de custos, o custeio baseado em atividades (ABC) e unidades de 

esforço de produção (UEP), custeio por absorção, custeio direto ou variável, custeio 

pleno ou RKW e outros. Neste estudo, por ser direcionado especificamente ao 
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segmento de serviços só serão abordados os métodos de custeio ABC, custeio 

absorção e o custeio direto ou variável. 

2.1.4.1 Custeio por absorção  

 

Segundo Santos (2009), o método de custeio por absorção é considerado 

básico para a avaliação de estoques pela contabilidade societária para fins de 

levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. 

No custeio por absorção, todos os custos de produção comporão o custo do bem ou 

serviço. As despesas não fazem parte do custo do bem ou serviço (CPV – custo do 

produto vendido ou CSP – custo do serviço prestado), ou seja, são lançadas 

diretamente no resultado, enquanto que os custos, tanto diretos quanto indiretos, 

são apropriados a todos os bens e serviços. 

Consideram que todos os custos fixos e variáveis devem ser repassados aos 

produtos, inclusive as perdas. Na realidade, este princípio trabalha com o conceito 

de gasto da organização, repassando todas as ineficiências do sistema ao custo 

(BORNIA, 2008; KRAEMER, 1997; MÜLLER, 1996). 

Para obter o custo dos bens ou serviços, a partir do custeio por absorção, a 

empresa pode proceder de duas maneiras (MARTINS, 2010):  

a) alocar os custos diretos (materiais diretos e mão de obra direta) pela 

efetiva utilização, visto que são custos relacionados, diretamente, com a produção 

sendo possível verificar seu real consumo nos bens ou serviços e rateio dos custos 

indiretos, que são os itens que não estão diretamente relacionados com a fabricação 

dos bens ou serviços, a partir de estimativas, ou seja, de bases de rateio;  

b) dividir a empresa em departamentos de serviços (executam serviços 

auxiliares e não para atuação direta sobre os bens/serviços) e em departamentos 

produtivos (promovem qualquer tipo de modificação sobre o produto diretamente), 

sendo os custos indiretos, inicialmente, rateados aos departamentos. Após, os 

departamentos de serviços transferem seus custos para outros departamentos de 

serviços e para os custos de produção. Por fim, os departamentos de produção 

transferem seus custos aos bens ou serviços. Todas essas transferências, dos 

custos, dos departamentos de serviços para outros departamentos de serviços e 

para os produtivos, dos produtivos aos bens/serviços são feitas a partir de rateios. 
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Quanto aos custos diretos, são alocados aos bens/serviços por intermédio da sua 

efetiva utilização, ou seja, de forma fácil e confiável. 

Martins (2010) ressalta que a departamentalização tem a finalidade de 

aumentar a eficiência de controle de custos das organizações, visto que os custos 

passam a ser apurados primeiramente em níveis departamentais, dando à 

contabilidade de custos condições de apresentar relatórios e dados que apontam o 

desempenho de diversos departamentos, antes de atribuir o custo ao bem ou 

serviço.  

Com a departamentalização, os custos indiretos são rateados entre os 

departamentos de Produção, atuando assim sobre os produtos e apropriando custos 

a eles, e os departamentos de serviços não têm seus custos apropriados aos 

produtos. A Figura 2 mostra o esquema de custeio por absorção com 

departamentalização. 

 

Figura: 2: Esquema de custeio por absorção com departamentalização  
Fonte: Martins (2008) 

 

Conforme visto na Figura 2, o esquema de custeio por absorção com 

departamentalização possui seis passos básicos que são: 1) Separação entre custos 
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e despesas; 2) Apropriação dos custos diretos diretamente ao produto; 3) 

Apropriação dos custos indiretos aos departamentos; 4) Rateio dos custos indiretos 

comuns e da Administração Geral da produção aos departamentos; 5) Escolha da 

sequência de rateio dos Custos acumulados nos departamentos de serviços e 

distribuição aos demais departamentos; 6) Atribuição dos custos indiretos dos 

departamentos de produção aos produtos, de acordo com o critério escolhido.  

Crepaldi et. al. (2011) citam as seguintes vantagens da utilização desse 

método: a) segue os princípios contábeis, sendo o método formalmente aceito, como 

requerido pela legislação do imposto de renda para propósitos de lucro; b) agrega 

todos os custos, tanto os diretos quanto os indiretos; c) pode ser menos custoso de 

implementar, desde que não requeira a separação dos custos em fixos e variáveis. 

 

2.1.4.2 Custeio direto ou variável 

 

Segundo Megliorini (2012), enquanto no custeio por absorção (estruturado 

para atender às disposições legais) os custos fixos são rateados aos produtos, no 

custeio variável (estruturado para atender à administração da empresa) apenas os 

custos variáveis (que são os que variam de acordo com o volume de produção ou de 

acordo com alguma outra base estabelecida) irão compor o custo do objeto de 

custeio (bens ou serviços), sejam diretos ou indiretos. 

Para Bornia (2002) no custeio variável ou direto, apenas os custos e 

despesas variáveis são relacionados aos produtos, sendo os custos e despesas 

fixas consideradas como despesas do período. O processo de decisão sobre o mix 

de produção está diretamente ligado às informações geradas pelo custeio variável, 

pois, para uma máquina funcionar por um dado período, é necessário cobrir os 

custos fixos, independentemente do que foi produzido. Assim, a decisão chave será 

o que produzir de cada item para obter o melhor resultado global. 

O custeio variável parte do princípio de que um produto, uma mercadoria ou 

serviço são responsáveis apenas pelos custos e pelas despesas variáveis que 

geram. Por consequência, os demais custos e as despesas fixas, segundo os 

princípios desse sistema, não são de responsabilidade de um ou de outro produto, 

mas do conjunto deles (BERTÓ; BEULKE, 2006). 
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De acordo com Bornia (2002), o custeio variável é usado para o apoio a 

decisões de curto prazo, onde os custos variáveis tornam-se extremamente 

relevantes, o custeio integral é usado para se atender as exigências do fisco quanto 

à avaliação de estoques e o custeio por absorção adaptam-se ao auxílio do controle 

de custos e apoio a decisões de longo prazo. 

Megliorini (2012), Crepaldi et. al. (2011) e Leone (2000) mencionam, entre 

outras, as seguintes vantagens da utilização do custeio variável: a) os custos fixos, 

que existem, independentemente, da produção ou não de determinado bem ou 

serviço ou do aumento ou redução (dentro de determinada capacidade instalada) da 

quantidade produzida, são considerados custos do período e, portanto, não são 

alocados aos bens ou serviços; b) não ocorre a prática do rateio; c) identifica os 

bens ou serviços mais rentáveis; d) identifica a quantidade de bens ou serviços que 

a organização necessita produzir e comercializar para pagar seus custos fixos, 

despesas fixas e gerar lucro; e) os dados necessários para a análise das relações 

custo/volume/lucro são rapidamente obtidos do sistema de informação contábil. 

 

2.1.4.3 Custeio baseado em atividades (ABC – Activity Based Costing) 

 

Bornia (2010), Migliorini (2012), Brimson (1996), Silvestre (2002), Kaplan e 

Cooper (1998), entre outros autores, defendem a ideia de que um dos principais 

fatores que proporcionou o desenvolvimento do método do custeio baseado em 

atividades foi a insatisfação com os dados de custos, apurados pelos sistemas 

tradicionais que distorcem os custos dos bens ou serviços, atribuindo custos 

indiretos aos produtos, de acordo com bases de rateio arbitrárias (geralmente, horas 

de mão de obra direta, horas máquina ou custo de material). Os métodos 

tradicionais foram desenhados para épocas anteriores, quando a mão de obra direta 

e os materiais eram os fatores de produção determinantes, a tecnologia era estável 

e as despesas indiretas apresentavam valores pequenos em relação aos custos 

totais.  

Considerado por muitos autores como um método de difícil implantação, e por 

outros como a solução para todos os problemas de uma organização, esse método 

parte do princípio de que não são os bens ou serviços que consomem recursos, mas 
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sim, os recursos que são consumidos pelas atividades e estas, por sua vez, são 

consumidas pelos bens ou serviços. 

Assim, depois de identificados os centros de custos a partir da 

departamentalização e os elementos de custos desses centros, são identificadas as 

atividades definidas por Nakagawa (1994) como um processo que combina, de 

forma adequada, pessoas, tecnologias, materiais, métodos e seu ambiente, tendo 

como objetivo a produção de produtos. Em sentido mais amplo, a atividade não se 

refere apenas a processos de manufatura, mas também à produção de projetos, 

serviços, etc., bem como a inúmeras ações de suporte a esses processos.  

Cabe ressaltar ainda, que o desempenho destas atividades é que 

desencadeiam o consumo de recursos e, portanto, merecem serem observados e 

analisados cuidadosamente, com o objetivo de discriminar as atividades que 

adicionam valor e as que não adicionam nenhum valor aos produtos (NAKAGAWA, 

1994). 

Com a definição das atividades, os custos são alocados a elas, por intermédio 

dos direcionadores de recursos, que estão associados ao consumo de recursos 

pelas atividades, ou seja, representam a quantidade de um recurso para a 

realização de uma atividade. A partir da obtenção da informação de quanto a 

organização está gastando em cada uma de suas atividades (atribuir custo a cada 

atividade), são identificados os direcionadores de atividades que estão associados 

ao consumo de atividades pelos bens e serviços, ou seja, representam quanto de 

uma atividade destina-se a determinado bem ou serviço.  

Bornia (2010) assim resume as etapas desse método: o custeio baseado em 

atividade pressupõe que as atividades consomem recursos, gerando custos, e os 

produtos usam tais atividades, absorvendo seus custos. Assim, os procedimentos do 

ABC consistem em seccionar a empresa em atividades, supondo-se que as mesmas 

gerarão os custos, calcular o custo de cada atividade, compreender o 

comportamento dessas atividades, identificando as causas dos custos relacionados 

com elas e, em seguida, alocar os custos aos produtos de acordo com a intensidade 

de uso.  
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O ABC incorre em mudanças das bases de alocação de custos, pela 

identificação que faz dos custos por atividades da maneira como aloca os custos aos 

bens e serviços a partir do maior número de bases (NAKAGAWA, 1994).  

Souza e Carvalho (2012), ao referirem-se a esse método, ressaltam que se 

mostra relevante nas situações, as quais é necessário analisar certos processos 

para incorrer em reestruturações e aperfeiçoamentos.  

Como desvantagem, Migliorini (2012) ressalta a semelhança desse método 

com o custeio por absorção ao não separar os custos fixos, mas sim, apropriá-los 

aos bens ou serviços. Já Kaplan e Anderson (2007) citam os seguintes problemas 

decorrentes da implementação do custeio baseado em atividades: a) os processos 

de entrevistas e levantamentos de dados são demorados e dispendiosos; b) os 

dados utilizados no método são subjetivos e de difícil validação; c) o 

armazenamento, o processamento e a apresentação dos dados são dispendiosos; 

d) foca, geralmente, processos específicos e não fornece uma visão integrada das 

oportunidades de lucro em todo o âmbito da empresa; e) não é atualizável ou 

adaptável facilmente às novas circunstâncias; f) incorre em erro teórico, ao ignorar a 

possibilidade de capacidade ociosa. 

A atribuição dos custos às atividades, quando não puder ser efetuada 

diretamente, deve ser feita através da utilização dos direcionadores de recursos, que 

são indicadores da forma como as atividades consomem os recursos produtivos. 

Tanto os direcionadores de recursos quanto os direcionadores de atividades, 

embora tenham finalidades diferentes, são denominados de direcionadores de 

custos (cost drivers). Nesta perspectiva, apresenta-se, a seguir, a Figura 3, que 

demonstra a alocação de custos por atividades, segundo a metodologia de custeio 

ABC. 
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Figura 3: Metodologia do custeio ABC 
Fonte: Silva (1999) 
 

O ponto de partida de um método de custeio baseado em atividades é a 

identificação das atividades desenvolvidas na empresa, são atividades que 

representam valores expressivos em termos de custos, com a análise das 

atividades, consegue-se decompor uma estrutura complexa em seus elementos 

administráveis, permite, ao mesmo tempo, à gerência, uma visão clara de como são 

utilizados os recursos da empresa. 

 

2.1.5 Análise de custo/ volume/ lucro - CVL 

 

Ao analisar estas três variáveis, busca-se encontrar qual o impacto sofrido 

pelo lucro, quer para mais ou para menos, quando o custo e o volume sofrem 

alterações, tais informações são vitais para análises de curto prazo, características 

estas do custeio variável. 

O emprego da análise de custo-volume-lucro é de grande utilidade para o 

auxílio à tomada de decisões. Desta forma, Bornia (2002) afirma que os 

fundamentos da análise de custo-volume-lucro estão intimamente relacionados ao 

uso de sistemas de custo no auxílio à tomada de decisões de curto prazo, 

característica do custeio variável, identificar e quantificar os custos são de extrema 

importância para a realização da análise de custo-volume-lucro a qual pode ajudar o 

administrador a tomar decisões corretas. 
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A análise do CVL consiste no estudo dos efeitos de mudanças nos custos e 

do nível de atividade sobre a lucratividade da organização e focaliza as interações 

entre os elementos preço do produto e serviço, volume ou nível de atividade, custos 

variáveis por unidade, custos fixos totais e quantidade de refeições e outros 

produtos e serviços. Sendo assim, o CVL proporciona um exame sistemático das 

relações entre preços das diárias, níveis de ocupação, custos, despesas e lucros 

(WARREN et. al., 2003). 

A análise do CVL é importante para o planejamento do lucro, auxiliando os 

gestores a gerenciar as interrelações entre os elementos que o compõem. Ainda 

constitui-se em fator crítico para a tomada de decisão, formação dos preços além de 

determinar o conjunto de produtos e serviços e maximizar o uso da infraestrutura da 

organização entre outros. 

A análise de custo-volume-lucro é uma das mais básicas ferramentas de 

avaliação utilizadas pelos gerentes. Segundo Horngren et. al. (2000), esta análise 

examina o comportamento das receitas e custos totais, dos resultados das 

operações decorrentes de mudanças ocorridas nos níveis de saídas (vendas), de 

preços de venda, custos variáveis por unidade ou custos fixos. Para Garrison e 

Noreen (2001), o custo fixo é aquele cujo total permanece constante, 

independentemente das alterações no nível da atividade. 

O estudo desta análise é muito útil quando destinado à tomada de decisões; 

assim os administradores usam esta análise como uma ferramenta para ajudá-los a 

responder questões que envolvam expectativas quanto ao que acontecerá com o 

lucro se houver modificações nos preços de venda, nos custos e no volume vendido 

(HORNGREN et. al., 2000). 

A análise de custo/volume/lucro conduz a dois importantes conceitos: margem 

de contribuição e ponto de equilíbrio. 

 

2.1.5.1 Margem de contribuição 

 

O conceito de margem de contribuição é um fator que está relacionado à 

análise custo-volume-lucro, observados sempre a margem de contribuição unitária e 

o índice de margem de contribuição, conceitos estes que fundamentam as decisões 
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de curto prazo. Nesta dissertação, serão apresentados alguns conceitos de margem 

de contribuíção e como ela será utilizada nesse estudo. 

A margem de contribuição é o montante das vendas diminuídas dos custos 

variáveis, a margem de contribuição unitária, analogamente, é o preço de venda 

menos os custos variáveis unitários do produto, por sua vez, a razão de contribuição 

é a margem de contribuição dividida pelas vendas, ou a margem de contribuição 

unitária dividida pelo preço de venda unitário do produto (BORNIA, 2002). 

Para Passareli e Bonfim (2003), a margem de contribuição ou lucro marginal é 

o resultado da dedução das vendas de um determinado período com os custos 

diretos e variáveis do mesmo. Padoveze (2004, p. 269) diz ainda que a margem de 

contribuição seja “[...] a diferença entre o preço de venda unitário do produto e os 

custos e despesas variáveis por unidade de produto. Significa que cada unidade 

vendida na empresa lucrará determinado valor.” Basicamente, a margem de 

contribuição seria receita menos os custos variáveis. 

Não se pode deixar de mencionar que a margem de contribuição deve ser 

considerada conjuntamente com o conceito de ponto de equilíbrio, que segundo 

Garrisson (2007), Jiambalvo (2009) Martins (2008) e Padoveze (2004) seriam o 

ponto em que as receitas “pagariam” os custos fixos, implicando em lucratividade = 

0. Dessa forma, uma vez alcançado este ponto, pode-se inferir que qualquer 

operação que possua Margem de Contribuição positiva, a princípio (se não houver 

limitação na capacidade produtiva) poderia ser aceita, pois estaria aumentando 

diretamente o lucro operacional. 

Após apresentar alguns conceitos sobre margem de contribuição, nesse 

estudo ela será utilizada de forma exímia dos conceitos apresentados acima. Sua 

utilização será adequada para a diferença entre o preço de venda (apresentado no 

cardápio do estabelecimento) e o custo total do alimento (apurado pelo valor dos 

ingredientes), nas fichas técnicas de custo dos alimentos.  

 

2.1.5.2 Ponto de equilíbrio 

 

Uma relação fundamental na análise do CVL é ponto de equilíbrio, também 

conhecido como breakeven point, é um conceito tão importante quanto à margem de 
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contribuição, o qual representa a quantidade de produtos vendidos, cuja receita 

destas vendas se iguala ao custo total, onde o lucro operacional é igual à zero. Os 

gestores utilizam o ponto de equilíbrio para indicar o nível de vendas necessário 

para evitar prejuízo (STARK, 2007).  

No mesmo sentido, Bornia (2002) diz que o ponto de equilíbrio, ou ponto de 

ruptura, é o nível de vendas em que o lucro é nulo. Para Leone (2000, p. 425) define 

o ponto de equilíbrio como sendo “o ponto da atividade onde os custos totais se 

igualam às receitas”. Já Padoveze (2000, p. 269) acrescenta que “[...] é o ponto que 

evidencia, em termos quantitativos, qual o volume que a empresa deve produzir ou 

vender para que consiga pagar todos os custos e despesas”. Neste ponto, não 

existe lucro ou prejuízo.  

Conforme Martins (2003) ao se levarem em consideração as conclusões 

anteriores, poder-se-iam representar o total de custos e despesas da empresa, 

cruzando as informações, e poderíamos também complementar estas informações 

com a reta que representa o valor total das receitas da empresa, conforme Figura 4. 

 

Figura 4: Ponto de equilíbrio pelo método gráfico 
Fonte: Martins (2008) 
 

Na figura 4 mostra o momento de intersecção entre a reta que representa o 

valor das despesas variáveis e a reta que representa o valor das receitas das 

empresas, até este ponto a empresa se encontra em posição de prejuízo, ou seja, 

as receitas não são suficientes para cobrir as despesas totais compostas pela soma 
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dos custos fixos e variáveis. A partir deste ponto, os valores das receitas superam o 

de todos os custos e despesas e, portanto, a empresa passa a produzir lucro. 

 

2.1.5.3 Alavancagem operacional 

 

Segundo Padoveze (2000), é a possibilidade de acréscimo ao lucro total pelo 

incremento das quantidades produzidas e vendidas, busca a maximização do uso 

dos custos e despesas fixas. Para Passarelli et. al. (2003, p. 236) acrescenta que o 

efeito alavancagem é relacionado aos custos fixos da empresa, custos que podem 

trazer certo risco para a mesma. Assim, “[...] a alavancagem operacional mede esse 

risco operacional”. 

A alavancagem assim pode mostrar ao gestor, a saber, o quanto de custos 

fixo e usado na empresa e, conforme Padoveze (2000, p. 273), possibilita um 

“levantamento de lucro líquido maior que o esperado, através da alteração correta 

da proporção de custos fixos na estrutura de custos da empresa”. Ainda Padoveze 

(2000, p. 273) diz que o grau de alavancagem pode ser medido através da formula:  

 

Margem de contribuição / Lucro líquido = Grau de alavancagem operacional        [1] 

 

Este conceito permite ao gestor saber quanto uma mudança percentual no 

nível de vendas pode afetar os lucros, quando houver um acréscimo no volume das 

vendas, os custos e as despesas fixos serão rateados para um faturamento maior, 

utiliza assim da economia de escala, um pequeno acréscimo no percentual das 

vendas acarretará um aumento maior no percentual dos lucros, da mesma forma 

que um pequeno decréscimo no percentual das vendas provocará um aumento 

percentual maior dos prejuízos (SILVA, 2001). 

 

2.1.6 Gestão de preços 

 

Gerir preços é uma atividade que não cabe somente aos “homens das 

finanças”. Envolve também o pessoal do marketing, da produção e das pesquisas. 

Isso porque, de acordo com Nagle e Hogan (2007), existem três elementos 
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fundamentais para formação do preço de venda que consideram o quanto custou a 

produção, quem vai comprá-la e quem estará concorrendo pelo mesmo comprador. 

Ainda para Nagle e Hogan (2007), os três C‟s como: custos, concorrência e clientes 

devem ser considerados ao formar o preço de vendas a partir deles, surgem outras 

variáveis mercadológicas e financeiras. 

Segundo Las Casas (2002), a formação do preço de serviços é uma variável 

controlável decisiva para a estratégia da empresa, assim como em um produto, 

também em serviços os preços são determinados para cobrir custos operacionais e 

também proporcionar lucro, além de afetar as expectativas dos clientes. 

Para Bertó e Beulke (2006), a formação do preço de venda de produtos e 

serviços é um elemento essencial da gestão econômico-financeira e mercadológica 

das empresas e envolve vários fatores em sua composição, entre eles, destacam-se 

a estrutura de custo; demanda (mercado); ação da concorrência; governo; e 

objetivos pretendidos com o produto/mercadoria/serviço. Em geral, o custo é que 

constitui seu piso (valores inferiores a esse piso podem gerar perdas financeiras), e 

apenas um dos fatores que compõem a formulação do preço. 

A correta formação de preços de venda é questão fundamental para a 

sobrevivência e o crescimento autossustentável das empresas, independente de seu 

tamanho ou área de atuação e somente através de uma política de preço eficiente 

as empresas poderão atingir seus objetivos de lucro, crescimento em longo prazo, 

desenvolvimento de seus funcionários e relacionamento duradouro com seus 

clientes (ASSEF, 2003). O mesmo autor ainda afirma que, para ter uma política 

eficiente, não quer dizer preços altos, nem baixos, e sim identificados com o 

mercado de atuação, e contemplem a análise da estrutura, dos custos gerais da 

empresa, seu equilíbrio operacional e o retorno desejado pelos investidores. 

No mercado atual, a adequada determinação de preços de venda é uma 

questão para a sobrevivência e o crescimento das empresas, independentemente de 

seus portes e de suas áreas de atuação (WERNKE, 2005). As empresas necessitam 

adotar uma política eficiente de preços, pois dessa forma conseguem atingir seus 

objetivos de lucro, desenvolvimento e crescimento em longo prazo, entre outros. 
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Segundo Assef (2003), essa política de preços deve ser perfeitamente 

identificada com o mercado de atuação, deve contemplar a análise dos custos gerais 

da empresa, seu equilíbrio operacional e o retorno desejado pelos acionistas.  

A política de formação de preços praticada pela empresa deve observar a 

lucratividade proporcionada por seus produtos e, principalmente, a sua estrutura 

operacional, caso contrário, pode não atingir os seus respectivos equilíbrios 

operacionais e vir a comprometer a sua sobrevivência no mercado. Para Bruni e 

Famá (2004), o sucesso empresarial pode não ser consequência direta da decisão 

acerca dos preços, todavia, um preço equivocado de um produto ou serviço 

certamente causa sua ruína. 

 

2.1.6.1 Mercado 

 

A Formação de preço de venda também é um dos estudos da teoria 

econômica, pois para a fixação de preço é preciso conhecer o mercado atuante. Na 

teoria econômica, encontra-se a conceituação dos principais tipos de mercado. 

Mercado de concorrência pura, monopólio, oligopólio, concorrência monopolística; 

neles são estudados os comportamentos da oferta e procura por bens e serviços, 

que levam a formação de preços (CREPALDI, 2011). 

As empresas inserem-se em mercados e concorrem nestes, com intuito de 

garantir sua continuidade. Logo, características relativas a esses segmentos devem 

ser profundamente conhecidas e analisadas, pois são de fundamental importância 

no processo de formação de preço. Dessa forma, os preços de venda definidos pela 

empresa poderão ser iguais, inferiores ou superiores, aqueles praticados no 

mercado, dependendo dos objetivos e das inferências que deduz sobre as possíveis 

influências dos componentes do sistema em que está inserida. Assef (2003, p. 4) 

comenta que "[...] a identificação e o conhecimento do mercado de atuação, das 

condições comerciais e mercadológicas das empresas componentes são essenciais 

na formação dos preços de venda".  

Neste enfoque, da formação de preço de fora para dentro da empresa, 

Bernardi (2004 p. 217) lembra que "antes de formar preços e estabelecer políticas, 

deve-se examinar o mercado, o ambiente, a concorrência e verificar o que o 
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mercado estaria disposto a pagar pelo produto, para então se decidir". Kotler e 

Armstrong (2003, p. 263) destacam que "[...] as decisões de preço tomadas por uma 

empresa são afetadas tanto por fatores internos a ela quanto por fatores ambientais 

externos". Na Figura 5, apontam-se fatores gerais que afetam as decisões sobre o 

preço. 

 

Figura 5:Fatores que afetam as decisões sobre o preço 
Fonte: Kotler e Armstrong (2003). 

 

Há, dessa forma, diversos fatores gerais internos e externos que afetam a 

determinação de preço nas empresas. Sobre os fatores externos, Assef (2002) 

comenta que os mais representativos e que demandam as maiores observações são 

o mercado em que a empresa se insere, os produtos concorrentes e suas práticas 

comerciais. 

Há também aquele que procura envolver tanto os custos, como as decisões 

de concorrência e as características do mercado, chamado de método misto, para o 

qual, Santos (2009) chama a atenção, afirmando que “[...] seria bastante temeroso 

para a administração de uma empresa estabelecer preços sem a combinação esses 

fatores, cedo ou tarde ela teria de arcar com as consequências de sérios erros que 

poderiam deixar de ser cometidos”. 

Segundo Bernardi (2004), para decidir o quanto atribuir de preço aos bens e 

serviços no mercado, o empresário deve orientar-se economicamente e do ponto de 

vista interno, por três caminhos: maximização dos lucros, retorno do investimento e 

preços baseados nos custos. Pode-se dizer que para obter a maximização dos 

lucros é necessário que os preços sejam definidos de forma que consiga aumentar o 

lucro da empresa, não deixar de observar a estrutura e os recursos da mesma. 
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O mercado, que pode ser pensado como um espaço abstrato no qual se 

definem preços e quantidades das mercadorias transacionadas por consumidores 

(demanda) e organizações (oferta), segundo Kupfer e Hasenclever (2002), é o foco 

da atividade econômica. Devido à sua relevância na formação de preços e alocação 

de recursos, os gestores dão grande importância às estruturas de mercado dos 

diferentes bens e serviços. Em cada mercado existe um padrão de concorrência que 

depende da interação entre as características estruturais e as práticas das 

organizações que nele atuam. 

 

2.1.6.2 Demanda 

 

Crepaldi (2011) afirma que a variação da demanda para certo produto ou 

serviço ocasiona reflexos aos preços dos produtos e de seus substitutos e o preço 

de venda tem uma grande relação com a demanda de consumo, pois quando o 

preço está elevado a demanda fica menor ou quando o preço está abaixo a 

demanda cresce; assim, os consumidores têm sensibilidade quanto ao preço.  

Segundo Pindick e Rubinfeld (2002, p. 21), a “curva de demanda informa-nos 

a quantidade que os consumidores desejam comprar à medida que muda o preço 

unitário”. Assim, cada possibilidade de preço apresenta um impacto no nível de 

demanda. Geralmente, há uma relação inversa entre preço e demanda: quanto 

maior o preço, menor a quantidade demandada, e quanto menor o preço, maior a 

quantidade demandada.  

Para Kotler (2000), é importante que a empresa saiba analisar a sensibilidade 

de preço dos clientes com relação ao preço de seus produtos, pois os consumidores 

analisam os preços e comparam com os concorrentes para ver quais estão mais 

adequados com sua renda. (KOTLER, 2000). 

A mensuração da demanda pode ser de curto prazo, pode ser para um 

planejamento de produção ou de longo prazo, mensuração complexa, pois se 

houver alteração de preço e a demanda não mudar ela é inelástica e se a demanda 

mudar será elástica; se a demanda for elástica, os fornecedores podem estudar uma 

redução de preço – o preço mais baixo produzirá maior receita total (KOTLER, 

2000). 
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Conforme Pindick e Rubinfeld (2002, p. 30), “a elasticidade de preço da 

demanda mede quanto à quantidade demandada pode ser afetada por modificações 

no preço”. A porcentagem de mudança no nível de demanda causada por uma 

alteração de preço determina se a demanda é elástica ou inelástica: se a quantidade 

demandada sofre poucas mudanças, praticamente não se alteram a diferentes 

níveis de preço, ela pode ser considerada inelástica; já quando ocorre significativa 

alteração, pode-se dizer, então, que se trata de uma demanda elástica em relação 

ao preço. Os produtos que usualmente possuem demanda inelástica são aqueles 

que não apresentam muitos substitutos, cujos compradores possuem grande 

necessidade, e que os compradores demoram a mudar seus hábitos de compra, ou 

quando compradores justificam preço maior com diferença na qualidade, prestígio. 

Um fator influenciador na determinação da demanda é a sensibilidade ao 

preço. Nagle e Holden (2003) apresentam uma lista de fatores que acabam por 

influenciar negativamente essa sensibilidade: a) o produto possui valor único 

(produto exclusivo); b) os clientes possuem baixa consciência da existência de 

substitutos; c) há dificuldade na comparação com substitutos; d) o dispêndio total 

com o produto em relação à renda do consumidor é baixo; e) o benefício final não é 

significativamente maior que o dispêndio; f) o custo é compartilhado com terceiros; 

g) o investimento necessário é reduzido; h) a relação preço/qualidade é vantajosa ao 

consumidor, e) a estocagem dos produtos não é possível. 

Existem diversas técnicas que permitem estimar as curvas de demanda dos 

produtos de uma empresa como: por meio de análises estatísticas de preços, 

quantidades vendidas e outros fatores históricos, métodos de correlação entre 

variáveis (preços sobre produtos e/ou regiões), ou ainda com perguntas a clientes e 

testes de mercado. 

As empresas que definem preços dessa forma já entenderam que o preço é 

só mais um, e não o único atributo a ser percebido e avaliado pelo cliente. Desta 

forma, entender o consumidor, suas necessidades e expectativas e, principalmente, 

os preços que estão dispostos a pagar por um produto que sane essas carências é, 

sem dúvida, um caminho acertado para a precificação eficiente; pois, numa situação 

real, as decisões de compra não são definidas com base num único atributo, mas 

numa escala de valores que relaciona atributos diversos em virtude dos benefícios 

deles decorrentes. 
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2.2 Menu: a nossa carta de comidas 

 

No século XVII, na França, implusionadas pelos movimentos sociais, 

inúmeras corporações foram criadas, a fim de manter bem delimitadas as atribuíções 

dos serviços prestados em cada profissão, assim eram os ambulantes que podiam 

vender grandes peças de carne, e os açougueiros vendiam, nas esquinas, uma 

espécie de sopão fervente em grandes panelas de ferro, onde se colocavam as 

carcaças, as aparas, os miúdos, enfim, todas as sobras das peças de carne; a esse 

produto foi dado o nome de menu (TEICHMANN 2007). 

A palavra menu vem do francês, tem origem latina e significa lista detalhada 

ou minuciosa; assim, sua função primordial é informar quais os pratos servidos pela 

casa, de modo geral que o cliente possa montar sua refeição, embora a carta de 

comidas seja, usualmente, denominada “Cardápio”, “Menu” ou “Carta”, não se deve 

confundir o que seja um Menu com o que seja uma Carte de Mets (carta de 

comidas) pois um profissional atuante na área de Alimentos e bebidas deve ter 

conhecimento sobre o máximo de detalhes pertinentes a esse assunto 

(VASCONCELOS CAVALCANTI, BARBOSA, 2002). 

O Dicionário Webster New World of Culinary Arts (LABENSKY, INGRAM, e 

LABENSKY, 2001) afirma a definição de cardápio como uma lista de alimentos e 

bebidas disponíveis para compra. Para (VASCONCELOS CAVALCANTI e 

BARBOSA, 2002), o menu engloba um determinado números de pratos, 

previamente definidos e dispostos em sequência para compor uma refeição 

completa, esta sequência começa com os pratos mais leves,evolui para mais 

consistentes e termina pelos mais delicados e/ou finos. 

Mill (2001), em seu texto gerenciamento de restaurante, afirma que o cardápio 

é uma lista de produtos diversos em ofertas de um restaurante. O cardápio é o 

instrumento de informação, venda e publicidade de um restaurante, e que 

através dele o cliente escolhe os alimentos e bebidas que irão consumir no 

restaurante (BARRETO, 2002). Já os autores Vasconcelos, Cavalcanti e Barbosa 

(2002), discorrem que uma carta de comidas simplesmente lista as preparações 

culinárias executadas pela casa, sem a preocupação com a ordem em que devem 

aparecer, bem como o detalhamento de cada prato. 
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2.2.1 Cardápios no passado 

 

Historicamente os cardápios têm servido mais como uma ferramenta funcional 

do negócio do que os cardápios de hoje designado como instrumentos de marketing; 

no passado, os cardápios tradicionalmente tinham dois olhares: o quadro-negro na 

cozinha, e uma mera lista de pratos disponíveis e seus respectivos preços na sala 

de jantar, com o passar dos anos o quadro foi atualizado com limites de porções 

para informar aos clientes, tarifa do dia e quantidades disponíveis. 

Na era do rabisco da cozinha, muitos itens estavam disponíveis apenas até 

que a última parte fosse vendida, garçons e garçonetes desempenharam o papel de 

comerciantes do estabelecimento e orientavam os clientes a comprar/encomendar 

os itens mais vantajosos para a casa (ANTUN e GUSTAFSON, 2005). 

Após a Segunda Guerra Mundial, a indústria do restaurante cresceu 

rapidamente, e ao mesmo tempo, disponibilidade de tempo de trabalho diminuída, e 

os que estavam na força de trabalho exigiram salários mais altos, esses fatores 

continuaram a aumentar, criaram a necessidade de o menu para servir como uma 

ferramenta de marketing primordial (ANTUN e GUSTAFSON, 2005). 

Mill (2001) expande a sua definição de cardápio, referida anteriormente, por 

enfatizar o cardápio como conhecemos hoje, que tem um papel importante no 

marketing, preços adaquados, projetado e apresentado, o cardápio pode aumentar  

a conta média, impulsionar as vendas dos itens especiais e complementar a 

atmosfera geral do estabelecimento (MILL, 2001). O cardápio com o seu plano de 

marketing em sua forma mais pura, determina a imagem, faixa de preço e potencial 

de lucro de um restaurante (FREI, 1995). 

 

2.2.2 Planejamentos do cardápio e a ficha técnica 

 

Ao planejar um cardápio, são necessários alguns cuidados como: a) 

conhecimentos culinários, b) conhecimento de serviços de restaurante, c) análise da 

clientela e d) análise de vendas. Esta última é de suma importância, pois reflete as 

preferências dos clientes em relação ao que o cardápio oferece e indica os pratos 
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que dão mais lucro, os que devem ser trabalhados e os que deverão sair do cardápio 

(BARRETO, 2002).  

Devido à sua complexidade, faz-se necessário um minucioso estudo e uma 

ampla pesquisa de mercado para o planejamento de um cardápio, buscar analisar 

os seguintes aspectos: a) perfil dos clientes atuais e potenciais, b) dia e 

horário de funcionamento, c) condições climáticas da região, d) sistema de 

atendimento ao cliente, e) técnicas de produção, f) processos de estocagem, g) 

disponibilidade de produtos, h) volume e quantidade de produtos a serem 

produzidos, i) custos dos materiais, j) apresentação dos pratos, l) tipo de corte 

dos alimentos, m) hábitos dos clientes, n) hábitos regionais, entre outros (ZANELLA, 

2007). 

Para Maricato (2001), o cardápio é tão importante que deve ser precedido, 

até mesmo, à montagem da cozinha, assim podem ser definidos os espaços, 

equipamentos necessários para o preparo dos pratos escolhidos e a disposição 

desses equipamentos. 

O papel crucial do cardápio é identificável ao se observar as considerações 

necessárias relativas à implantação de um projeto de um estabelecimento do setor 

de alimentação. Segundo Krause (2007), de um lado tem-se o público alvo, a 

competência dos envolvidos para a implantação e gestão do estabelecimento, e o 

segmento a ser selecionado que caracteriza e tipifica o restaurante; e de outro, o 

mercado da alimentação, sua sazonalidade em termos de alta e baixa temporada, e 

as relações entre fornecedores e concorrentes. Estes elementos apontados por 

Krause (2007) são amplamente reforçados na literatura referente não apenas para 

instalação de um restaurante, como também na implementação do cardápio. 

Ao se tratar de planejamento do cardápio, a literatura especializada reforça, 

de maneira geral, os aspectos referentes à produção do cardápio enquanto carta ou 

menu (BARRETO, 2003; FONSECA, 2006; TEICHMANN, 2007; DAVIES, 1999). 

Nesta abordagem parcial do processo de planificação, o que se observa é uma 

diversidade de critérios na elaboração das tipologias que definem o setor de 

restauração. Krause (2007) distingue-se desses autores porque, ao uniformizar os 

critérios classificatórios, apresenta uma tipologia mais ampla para caracterizar os 

estabelecimentos do setor de restauração. 
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Por outro lado, autores sensíveis às potencialidades do cardápio, enquanto 

ferramenta estratégica na tomada de decisões de um estabelecimento do setor de 

alimentação (MOONEY, 1994; KRECK, 1984; SEABERG, 1991), ainda que 

ressaltem a importância do planejamento de uma metodologia de produção, 

sugerem modelos de análise de cardápio baseados nos aspectos quantitativos em 

termos de lucro e rentabilidade, em detrimento dos aspectos qualitativos da 

produção do alimento. 

Antes de iniciar o processo de preparo de um novo prato, muitos grandes 

chefes têm o hábito de fazer uma pré-ficha técnica, para analisar previamente como 

seria a receita e se certificar de que a casa dispõe de toda mise-en-place necessária 

para sua execução.  

Segundo Ribeiro (2011), a ficha técnica é um precioso documento de gestão 

onde é estandardizado determinado item pertencente a uma ementa, garantindo a 

qualidade, modo de confecção e apresentação que determinado prato deve ter 

sempre que for elaborado; desta forma, a estandardização das fichas técnicas 

permite assegurar a consistência do item, ou seja, este deverá ser feito sempre de 

igual forma, evitando que um dia seja feito de uma forma e, no outro dia, de forma 

completamente diferente. 

Para Teichmann (2007), a ficha técnica é um instrumento indispensável, 

eficiente e barato na gestão de qualquer estabelecimento de restauração, pois 

mantém sob controle o custo dos alimentos que entram na composição dos itens do 

cardápio. As fichas técnicas são fundamentais e básicas para o cálculo do preço de 

venda, assim como para avaliação dos pratos do cardápio, além de serem 

fundamentais para manter os níveis de qualidade pretendidos, servindo de ajuda 

para novos colaboradores e estagiários que ingressem pela primeira vez num 

estabelecimento e tenham de proceder à mise-en-place e confecção de dezenas de 

comidas e bebidas diferentes (RIBEIRO, 2011). 

Segundo Fonseca (2006), a ficha técnica de preparação é um dos documentos 

mais importantes de um restaurante. Registra todo o processo de elaboração de um 

prato, as matérias primas utilizadas e suas quantidades, assim como seus custos. 

Serve também para padronizar a montagem dos pratos através de fotos, manter um 

histórico das preparações do restaurante, permitir a comparação de 

informações de consumo e facilitar nas compras.  
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Outro aspecto de relevante importância, segundo Akutsu et. al. (2005), é 

que cada ficha técnica possui a composição centesimal da preparação. O fato que 

garante ao cliente que cada prato, além de ter o mesmo aspecto sensorial e físico, 

poderá compor um cardápio balanceado nutricionalmente, e satisfazer assim às 

necessidades do cliente e o tornar fiel ao restaurante.  

A ficha técnica de pratos que fica a disposição dos cozinheiros tem por 

finalidade como: a) Descrever todos os ingredientes que entram na composição do 

prato, com as quantidades bem definidas, b) Determinar a guarnição que 

acompanha o prato, c) Orientar sobre a maneira de preparar o prato, d) Manter a 

qualidade-padrão: controlar os custos (TEICHMAN, 2007). 

Para Ribeiro (2011), a criação de fichas técnicas é um trabalho moroso e 

requer muito rigor na sua elaboração, pois recomenda-se que as fichas técnicas 

sejam testadas no estabelecimento onde venham a ser utilizadas, de preferência no 

período que antecede a abertura do estabelecimento, e se no caso de um 

estabelecimento em funcionamento, devem aproveitar-se os períodos e época com 

menor volume de vendas, de modo a não interferir com o desenrolar da produção. 

Existem diversos modelos e tipos de fichas técnica de alimento. Nesta 

dissertação se fará uso o modelo representativo deste elemento de gestão de 

ementas, no qual se recomenda a inclusão, pelo menos, dos seguintes elementos, 

conforme mostra a Figura 6. 
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Figura 6: Modelo de ficha técnica de alimento 
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2011) 
 

A ficha técnica de alimentos e de custo, conforme mostra a Figura 6, pode ser 

vista sob três níveis. O primeiro nível onde consta, o item que é o nome da iguaria, a 

classificação ou grupo a que pertence no cardápio, o tamanho da receita (que é a 

quantidades de porções), o tamanho da porção (que é medido por kg). O segundo, 

nível consta o nome dos ingredientes, quantidade líquida utilizada em sua unidade, o 

preço unitário do ingrediente e o custo total (quantidade líquida x pelo preço 

unitário). O terceiro nível consta o número da ficha técnica, o preço de venda por 

receita (que consta no cardápio), o preço por custo por porção e a margem de 

contribuição (que é o preço de venda menos o preço de custo por porções), foi 

incluída uma margem de segurança de 10% em todas as fichas para cobrir possíveis 

variações dos ingredientes como: corte inadequado, queima do ingrediente, perca 

excessiva ao fazer a limpeza do ingrediente. 

 
A análise da margem de contribuição segue um padrão semelhante ao mix de 

vendas ou menu mix. Para determinar a análise, a fórmula [2] apresenta como 

apurar a margem de contribuição média. 

 

MCM = MCT 
                                                   n° TIG                                    [2] 
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Onde:  
MCM: Margem de contribuição média 
MCT: Margem de contribuição total 
n° TIG: Número total de itens do grupo 
 

Para determinar a margem de contribuição de cada prato foi utilizada a fórmula [3]: 

 

                                   MC = PV-CV                                      [3] 

Onde: 
MC: Margem de contribuição 
PV: Preço de venda do produto 
CV: Preço do custo dos ingredientes (obtido através da ficha técnica)  

 

2.2.3 Cardápios do futuro  

 

Cardápios do futuro podem ter uma aparência totalmente nova e ainda serão 

para comunicar as escolhas alimentares ao consumidor, principais estabelecimentos 

de alimentos nos EUA, tais como: Disney e McDonalds estão como testes-piloto em 

cardápios touch screens na tela em alguns locais, e sugerem que cardápios de papel, 

estão prestes a se tornar em elemento arcaico, como uma tabuleta de pedra nos 

primórdios (ANTUN e GUSTAFSON, 2005).  

A tecnologia hoje já existe para oferecer cardápios de tela programável em 

uma mesa. Alguns gestores veem inúmeras vantagens, incluindo a facilidade de  

fazer atualização de mudanças de preços, acrescentando sugestão do dia e técnicas 

para promoções especiais. Tim Ryan, do Instituto de Culinária da América faz a 

analogia dos avanços na tecnologia de cardápio para as mudanças em postos de 

gasolina. 

No passado os atendentes ficavam bombeando gasolina para o cliente, hoje a 

maioria das pessoas na América usam telas digitalizadas nas bombas, que mostram 

mensagens piscando sugerindo o cliente comprar leite, ovos, e assim por diante 

para aumentar vendas. 

Cardápios programáveis também podem oferecer aos gestores uma 

oportunidade de aplicar os princípios de gestão de rendimento à alimentação, e as 

mudanças dos preços do cardápio, baseado no tempo do dia, para incentivar vendas 

sob encomendas em período de baixa (ANTUN e GUSTAFSON, 2005). 
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Lógico que o segmento de serviço completo seria o último a mudar para 

cardápios que são high-tech, como a high-touch atmosfera de serviço é parte do seu 

encanto e atração. No entanto, Riehle, vice-presidente de pesquisa para a National 

Restaurant Association da América, sugere serviço completo e vai optar pela mesma 

abordagem altamente visual com um passo além, com um vídeo tablet que poderia 

surgir a mesa com áudio bem como indicações visuais, como uma lista de 

ingredientes falado, os clientes podiam tocar em um item e ouvir exatamente o que 

foi escolhido, para checá-lo (ANTUN e GUSTAFSON, 2005).  

Tendências de design estão se movendo para os cardápios mais fácil de ler. 

Com o envelhecimento da população dos Estados Unidos, os gestrores estão 

procurando estar atento as possíveis limitações de seus clientes. Alguns recursos 

estão sendo utilizados hoje de como tornar os cardápios mais fáceis de ler; isso 

inclui incluem opções em Braille, e uma mini lanterna ligada por velcro para 

iluminação do cardápio no local fácil. 

Seu cardápio é mais do que uma simples lista de cada prato que você 

oferece. É um currículo, uma autobiografia, uma extensão de si mesmo, 

apresentada estrategicamente, pode também ser o mais bem sucedido recurso com 

fins lucrativos (FREI, 1995). 

 

2.3 Engenharia de cardápios: conceitos e definições 

 

Segundo Raab (2003), engenharia de cardápio ou menu engineering (ME) é 

um método de análise do preço dos alimentos no cardápio, que é usado para 

determinar qual item do cardápio requer reavaliação, eliminação, reposicionamento 

ou pré-cálculo de custos. A autora complementa que esta abordagem, incorpora 

tanto a rentabilidade e popularidade dos itens do cardápio com ênfase na margem 

de contribuição (MC). A margem de contribuíção é estabelecida ao subtrair os 

custos dos alimentos provenientes de receitas do item do cardápio.  

Para Atkinson e Jones (1994), o menu analysis é uma gama de técnicas e 

procedimentos que justificam decisões mais efetivas com respeito ao marketing e 

operacionalização do menu. Com o objetivo de aumentar a lucratividade do 

estabelecimento, o gestor pode utilizar as técnicas de menu analysis (MA) ou 

menu engineering, que tanto uma como a outra se destinam a mesma finalidade 
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de análise interdisciplinar, dedicado à construção deliberada e estratégias do 

cardápio.  

LeBruto, Quain, e Ashley (1995) definem a engenharia de cardápio como uma 

metodologia para classificar um item do cardápio por sua margem de contribuição e 

popularidade. Cohen, Mesika e Schwartz (1999) sugerem menu de análise de mix 

de vendas (muitas vezes referido como menu engineering) como uma ferramenta 

adequada de gestão.  

Menu analysis é um termo, inicialmente utilizado por Miller em 1980, que 

designa todas as análises feitas com intuito de aumentar a lucratividade potencial 

dos cardápios, já o termo menu engineering, foi desenvolvido por Michael Kasavana 

e Donald Smith no início dos anos 80. Em 1982 o termo foi popularizado e tem sido 

amplamente utilizada na indústria de restauração, desde aquela época baseado na 

matriz modelo de conceituação Boston Consulting Group (BCG). 

A matriz BCG foi criada pelo Boston Consulting Group (um grupo de 

consultoria da cidade de Boston, nos EUA), e organiza os negócios de uma 

organização em forma de matriz, com os vetores participação no mercado e taxa de 

crescimento da empresa. O primeiro define a participação em relação à concorrência 

e o segundo está relacionado com o crescimento da indústria como um todo (DAFT, 

2005). 

As combinações entre alta ou baixa taxa de crescimento com alta ou baixa 

participação no mercado formam quatro quadrantes que classificam o portfólio, 

conforme a Figura 7 (PORTER, 1986). 

 
Figura 7: Matriz de Boston Consulting Group (BCG 
Autor: Porter (1986) 
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As combinações entre alta ou baixa taxa de crescimento com alta ou baixa 

participação no mercado formam quatro quadrantes que classificam o portfólio, 

conforme a Figura 7 (PORTER, 1986). Entretanto, analisando-se a matriz BCG, a 

preocupação é manter o portfólio da empresa com o caixa equilibrado, fazendo com 

que as vacas leiteiras garantam o desenvolvimento de outras atividades, estimulem 

o desenvolvimento das estrelas, façam uma análise seletiva dos “em 

questionamento” e abandonem os abacaxis que não se tornarem estrelas (PORTER, 

1986). Kasavana e Smith especializaram-se e estenderam o conceito de BCG para o 

setor de alimentos. 

Atkinson e Jones (1994) consideram menu engineering ou menu de vendas 

como uma ferramenta adequada de gestão, que em termos gerais, a análise do 

cardápio pode ser definida como um conjunto de técnicas e procedimentos que 

permitem a tomada de decisão mais eficaz tanto em relação à comercialização e 

operação do menu. Nesta dissertação, o termo seguido como critério para 

determinar as análises do menu, será engenharia de cardápios (ME), devido ser um 

termo bem atual, muito abrangente e ser tradução literal do inglês do termo menu 

engineering.  

 

2.3.1 Estudos e aplicações de engenharia de cardápios 

 

Um dos maiores desafios para os gerentes de restaurante é encontrar um 

equilíbrio entre o preço do produto adequado para servir as necessidades dos 

diversos clientes. Embora os gerentes geralmente sejam capazes de acompanhar as 

necessidades dos clientes, a maioria deles falta conhecimentos específico de saber 

como irão maximizar os lucros e satisfazer as necessidades em parte de seus 

clientes, porque muitos gerentes de restaurante às vezes não sabem a verdadeira 

lucratividade dos diversos itens em seu cardápio (RAAB; MAYER, 2005). 

No entanto, nos últimos anos, a atividade de restauração tornou-se mais 

intensiva. Despesas operacionais muito elevadas, tais como: mão de obra e outros 

custos não distribuídos, têm cada vez mais contribuido com uma percentagem maior 

na estrutura do custo total de um restaurante (SCHMIDGAL, 2002; RAAB, 2003).  
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Enquanto os clientes do restaurante esperam itens de qualidade de alimentos 

e bebidas, muitos deles visitam o restaurante para obter sua própria experiência com 

o serviço. Portanto, controlar os custos de trabalho sem diminuir o nível de serviço é 

uma tarefa desafiadora para os gestores do segmento. Alguns estudos sugerem 

abordagens que incorporem os custos do trabalho em preços item do cardápio 

(LEBRUTO, ASHLEY, QUAIN, 1995, 1997; RAAB; MAYER, 2005). 

Dos estudos e abordagens sobre a engenharia de cardápios, a maioria 

internacionais, foram feitos ao longo do tempo. Como de Miller (1980), que é 

reconhecido como o primeiro a desenvolver estratégia de preços através do modelo 

que identificou itens do cardápio por seu percentual de custo de alimentos e 

porcentagem das vendas.  

Segundo Raab, Mayer e Shoemaker (2009) Kasavana e Smith são 

conhecidos como os criadores do termo menu engineering (ME), o qual analisa a 

rentabilidade e a popularidade dos itens do cardápio. Kasavana e Smith (1982) 

estendeu essa teoria para publicar o seu primeiro guia de engenharia do cardápio 

em 1982. Subsequentemente, eles refinaram o seu modelo para incorporar a análise 

do fator lucro (PF) em sua abordagem, na matriz de análise ME (RAAB; MAYER 

2005). 

As abordagens de ME incidem sobre a rentabilidade através da análise da 

MC em um item do cardápio. A MC é calculada subtraindo-se os custos de um item 

do cardápio de alimentos a partir de sua receita. Ao realizar a ME, o gestor do 

restaurante registra a quantidade total de cada item do cardápio vendido numa folha 

de cálculo, a planilha também inclui colunas de percentuais de mix do menu, o custo 

de cada item alimentar (obtido a partir de análises de custo da receita), MC de cada 

item (preço do cardápio - custo), e os custos totais do cardápio, receitas, MCs e PFs 

(RAAB et. al. 2006). 

Outros autores têm sugerido como alternativas as técnicas de análise do 

cardápio. Hayes e Huffman (1985), em seus estudos, têm defendido a meta de 

análise do valor usando percentual de custo, a verificação da média e o número total 

de couvert; enquanto LeBrutto, Ashley e Quain (1995, 1997) em seus estudos, 

adicionaram para abordagem de engenharia de cardápio a incorporação do 

componente de trabalho.  
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Hayes e Huffman (1985; 1995) apresentam através de seus estudos um 

modelo alternativo para classificar os pratos do restaurante que não utilizam 

matrizes, seu objetivo principal é conhecer as metas de lucro líquido e criar lucro e 

declarações de perdas para cada item do cardápio, individualizar itens e categorias. 

Posteriormente os autores aplicam outro estudo com os proprietários de fast food 

como: Taco Bell e Mc Donalds utilizam estratégias de precificação e valor, buscam 

verificar qual resultado seria melhor para operação dos estabelecimentos de 

restauração. 

Bayou e Bennett (1992) mostram através de suas pesquisas, a revisão de 

quatro abordagens de análise do cardápio através dos métodos de Miller, Kasavana 

e Smith, Pavesic, Hayes e Hufmann. Eles propuseram um quinto método de análise 

de menu baseado na análise de segmento de mercado e margem de contribuição.  

Os estudos de Morrison (1996) procuram relatar os resultados de um estudo 

de um planejador do cardápio em restaurantes de luxo na Austrália, adotam 

elementos da engenharia de cardápio e não levam em consideração os custos 

diretos, como principal componente da determinação dos preços do cardápio. 

Lebruto Ashley, Quain (1997), procuraram relacionar dois conceitos como as 

técnicas de marketing e a margem de contribuição da engenharia do cardápio para 

melhorar os resultados financeiros do restaurante. 

A pesquisa de Chan e Au (1998) tratou de investigar a medição do lucro por 

meio dos itens do cardápio em um restaurante chinês em Hong Kong. O estudo de 

Mifli (2000) trata de verificar como os gestores de estabelecimento de restauração, 

realizam a análise do cardápio e quais são os critérios que eles se baseiam. Na 

mesma linha, Jones e Mifli (2000) fizeram um estudo para verificar o 

desenvolvimento do cardápio, política de análise e prática numa cadeia com sete 

restaurantes no Reino Unido.  

Posteriormente, Cohen, Mesika e Schwartz (1999) em seus estudos ao 

desenvolveram uma abordagem multi-dimensional em que um multi-fator do perfil de 

cada item do cardápio são normalizados e apresentados graficamente. Sua 

abordagem permite que um gerente de restaurante para avaliar outros fatores além 

da margem de contribuição e volume, ao considerar o posicionamento relativo dos 

itens do cardápio individuais.  
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Raab (2003) aprofundou os estudos na indústria de restaurantes nos EUA, 

buscando verificar a viabilidade do custeio ABC em uma rede de fastfood. Na 

mesma linha Raab et. al. (2006) aplica o modelo ABC em um restaurante buffet em 

Hong Kong na China, buscando verificar se o modelo pode ser aplicado a esse tipo 

de restaurante.  

Raab et. al. (2006) procurou demonstrar uma maneira nova e mais precisa 

para maximizar os lucros do restaurante e demonstrou a incorporação ABC e de 

dados em métodos tradicionais de engenharia de cardápio, fornece aos gerentes de 

serviços de alimentos uma ferramenta melhor para o custo e rentabilidade. Raab e 

Mayer (2005) tiveram como objetivo analisar se o uso de engenharia de cardápio, 

juntamente com custeio baseado em atividades para gerar insights sobre a 

rentabilidade do cardápio e análise do cardápio. Seguindo a mesma linha Raab, 

Shoemaker e Mayer (2007), faz aplicação de um modelo ABC viável para 

restaurantes, o qual foi criado e testado em uma operação de restaurante numa 

zona urbana ocidental dos Estados Unidos. 

Annaraud, Raab, Schrock (2008) procurou demonstrar a incorporação do 

custeio ABC no método tradicional de análise de cardápio no restaurante de serviço 

rápido no sudoeste dos EUA. Os estudos de Raab, Mayer e Shoemaker (2009), 

utilizaram a engenharia de cardápio com o custo ABC, utilizaram o fator lucro, 

testaram as relações entre a percepção do gerente de restaurante, e método 

tradicional de ME e método ABC com base em ME, mostraram que os resultados 

que a ABC com base ME podem ser uma alternativa viável para a análise da 

rentabilidade cardápio. 

Os estudos de Lee e Yang (2005) foram aplicados em um restaurante italiano 

de hotel em Busan na Coreia do Sul, onde foram utilizadas várias técnicas de 

análise do cardápio como: Miller, Kasavana e Smith, Merrick e Jones, Pavesic e 

Uman; buscaram qual método deve ser escolhido de acordo com a aptidão para 

propor decisão para o cardápio.  

Taylor (2005), com seus estudos, apresenta uma proposta de desenvolver um 

modelo de análise de menu que incorporasse o trabalho ao usar atributos do 

trabalho expressado em termos categóricos como o primeiro passo desenvolvido 

para análise do cardápio e uma abordagem, adaptou, análise envoltória de dados 
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(DEA) para buscar a eficiência dos itens do cardápio baseado nas entradas e 

saídas.  

Taylor e Brown (2007) discutem os modelos de análise do cardápio em 

profundidade para identificar os pontos fortes e fracos dos modelos na tentativa de 

descobrir oportunidades para melhorar os modelos existentes e evoluir a análise do 

cardápio para um modelo mais abrangente. Trabalho de Raynolds, Taylor (2009), 

buscaram validar um modelo baseado em DEA para análise do cardápio, utilizaram 

modelagem de equações estruturais. 

Cohen, Ghiselli e Schwartz (2006) mostram através do desenho de teorias 

econômicas e de comportamento do consumidor, quatro razões teóricas para 

dependência do item de cardápio, afirmando a hipótese que o item de 

independência é violado e relatado em uma analise de portfólio de produtos.  

Os dados demonstram quão uma dependência de tal item, designadamente 

perde liderança nos preços e afeta a maneira em que o desempenho de vários 

pratos é retratado por dois tipos de modelos de engenharia de menu: o tradicional, a 

abordagem matricial e do modelo de mistura multidimensional menu. 

Os resultados ressaltam a necessidade de um melhor modelo de portifólio de 

produto do menu, que aborde de forma adequada a natureza interdependente do 

portifolio dos produtos dos restaurantes. 

Oh, Lee e Kim (2010) demonstramm a viabilidade de um método modificado 

de menu usando a teoria de engenharia aplicada associada com custeio ABC para a 

operação de um café, mostraram resultados que o ABC pode ser um método 

eficiente para maximizar o lucro total de uma loja de café. 

2.3.2 Técnicas e modelos de engenharia de cardápio 

 

O cardápio leva a decisões de compra e producão de todas  as operações do 

restaurante. O modelo de menu analysis permitem aos proprietários e gestores 

avaliar sistematicamente os itens individuais do menu, comparando cada item do 

menu com outros itens de menu com base em critérios pré-selecionados.  

Historicamente modelos de análise de cardápio tem incluído o custo dos 

alimentos, a margem contribuída e popularidade ou mix de produtos. Como muitas 

definições de menu engineering e menu analysis assim como suas técnicas. Tanto 
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menu analysis, quanto menu engineering e engenharia de cardápios, referem-se a 

uma mesma técnica de avaliar cardápios de forma a aumentar sua lucratividade 

potencial. Menu analysis é um termo inicialmente utilizado por Miller em 1980, que 

designa todas as análises feitas com intuito de aumentar a lucratividade potencial 

dos cardápios, já menu engineering é o termo que se tornou popular e sinonímia de 

menu analysis, utilizado pela primeira vez no artigo de Kasavana e Smith em 1982. 

Por exemplo, LeBruto, Quain, e Ashley (1995) definiram menu engineering 

como uma metodologia para classificar um item de menu  por sua margem de 

contribuição e popularidade, Cohen, Mesika, e Schwartz (1998) sugeriram menu 

analysis e mix de vendas (muitas vezes referindo como menu engineering) como 

uma ferramenta adequada de gestão. Atkinson e Jones (1994) consideraram menu 

analysis de mix de vendas um termo genérico que incluiu abordagens para uma 

tentativa de melhorar o desempenho do menu.  

Estes definidores iniciais expandiram-se em uma série de modelos para 

avaliar e manipular  os itens dos menus. Taylor e Brown (2007) relatam que antes do 

advento do sistema de ponto elaborado de venda, os operadores de caixa 

registravam as vendas dos itens específicos do cardápio para o gerente avaliar 

(KOTSCHEVAR, 1994). A gerência desenvolveu um índice de popularidade, 

determina o percentual de cada item do cardápio vendido em um determinado 

período em comparação com o total de todos os itens do cardápio vendidos durante 

o mesmo período. Apenas os itens do cardápio específico predeterminado foram 

escolhidos para a avaliação.  

As mudanças refletiram a popularidade dos itens do cardápio, mas não 

levaram em consideração todas as informações de custo, os índices de 

popularidade representados por simples percentagens, a comparação dos 

percentuais ficou difícil de um período para outro, muitas vezes, apenas uma 

seleção dos itens do cardápio foi registrado durante uma produção específica ou 

período de serviço, o total de vendas dos itens do cardápio podem ter variado entre 

esses períodos, e resultar em comparações desiguais com base em diferentes  

opções de escolhas dos itens do cardápio (TAYLOR; BROWN, 2007).  

Em uma primeira tentativa de melhorar os índices de popularidade, a simples 

pontuação de Hurst foi outro método de análise do cardápio frequentemente 
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utilizado antes da implementação de sistemas de POS, a pontuação de Hurst foi 

obtida a partir do percentual popularidade de um item do cardápio baseado em itens 

do cardápio semelhante, multiplicado pelo lucro bruto do item do cardápio 

selecionado, o percentual de popularidade foi calculado com base no número total 

de clientes a escolha de um item do cardápio e dividi-lo em uma contagem total de 

itens do cardápio semelhante, e estudado dentro de uma categoria de itens do 

cardápio, por exemplo, as entradas, onde o total resultante tornou-se o escore do 

cardápio (KOTSCHEVAR, 1994). 

Esforços para um papel modelo e o significado da composição do cardápio, 

ao se utilizar uma abordagem de matriz foram concebidos para melhorar os métodos 

de análise no início do cardápio. Miller (1987) foi o primeiro a desenvolver um 

modelo de matriz que se concentrou no custo de alimentos e mix de produtos, para 

analisar a lucratividade do item cardápio sem levar a consideração dos custos de 

produção; Kasavana e Smith em 1982 usaram a matriz BCG para análise de 

portfólio, como base para a ME, matriz de abordagem para análise do cardápio 

(TAYLOR; BROWN, 2007). Eles incorporaram margem de contribuição definida 

como a diferença entre o preço de venda de um item e o custo de produto 

alimentício para produzir aquele item do cardápio.  

Para Taylor (2005), esta abordagem focada em flow-through de dinheiro, em 

vez de percentagens de custos dos alimentos, Kasavana e Smith consideram 

elevado lucro bruto e o custo dos alimentos de baixa como mutuamente exclusivas; 

Pavesic em 1983 modificou os modelos matriciais; Miller, Smith e Kasavana ao usar 

o custo de alimentos e margem de contribuição média ponderada, que inclui 

popularidade e margem de contribuição. Pavesic não tratou do custo porcentual dos 

alimentos e lucro bruto como componentes mutuamente exclusivos e usou margem 

ponderada de lucro/contribuição bruta para substituir o lucro bruto individual do item 

do cardápio usado por Kasavana e Smith, em 1982.  Ao fazer isso, Pavesic incluiu a 

popularidade como uma terceira variável indireta, para obter o lucro bruto 

ponderado, o lucro bruto individual, cada item do cardápio foi multiplicado pelo 

número de vendas. 

Hayes e Huffman (1985), LeBruto, Quain, e Ashley (1995), Cohen, Mesika e 

Schwartz (1998) Horton (2001), Bayou e Bennett (1992) fizeram tentativas para 

incluir os custos do trabalho em abordagens de análise do cardápio, Hayes e 
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Huffman desenvolveram um lucro individual e perdas para todos os componentes do 

cardápio em uma tentativa de alocar todos os custos, incluiu os custos fixos para 

item individual do cardápio. LeBruto, Quain, e Ashley (1995) foram os primeiros a 

considerar dados categóricos para medir os custos do trabalho através da 

segmentação da matriz de engenharia do cardápio de quatro em oito quadrantes 

para refletir itens de trabalho de alta e baixa. Cohen, Mesika e Schwartz (1998) 

introduziram uma abordagem multidimensional que considerou o custo de alimentos, 

preços, custo do trabalho, a popularidade, e margem de contribuição para avaliar a 

eficácia do cardápio. Atribuição de trabalho para os itens específico do cardápio é 

inexata na melhor das hipóteses.  

Uma vez que várias tarefas ocorrem em uma operação de restaurante, ao 

mesmo tempo em que vários itens diferentes do cardápio são preparados 

simultaneamente, a alocação de despesas trabalhistas exatas torna-se complexas 

(TAYLOR, 2005).  

Bayou e Bennett (1992) propuseram que os custos fixos como aluguel, 

serviços públicos e seguros devem ser excluídos da avaliação de itens de menu. 

Desenvolveram um modelo de análise de rentabilidade para avaliar a solidez 

financeira dos itens do cardápio como uma tentativa de alocar os custos variáveis, 

tal como o trabalho. 

Horton (2001) segmentou o cardápio antes da análise e avaliação em 

categorias comparavéis para comparação. Ele modificou o modelo Kasavana e 

Smith para incluir a variável pura dos custos do trabalho, também definiu como os 

custos do trabalho poderiam ser calculados na produção de um item do cardápio. No 

entanto, ele não considerou outros custos de produção no processo de preparação 

como, por exemplo: o tempo que leva para cozinhar uma quantidade de molho para 

um prato de massa. 

Essas técnicas, explanadas anteriormente, levam a uma série de modelos 

para avaliar e manipular os itens do cardápio. Vários modelos de engenharia de 

cardápio serão abordados a seguir nesta dissertação, por diversos autores, a fim de 

demonstrar as técnicas utilizadas por cada um na análise do cardápio. 
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2.3.2.1 O Modelo de Miller (1980) 

 

O modelo foi criado em forma de matriz para análise de portfólio de produtos 

ou de unidades de negócio, baseado no conceito de ciclo de vida do produto. A 

matriz tem duas dimensões: crescimento do mercado e participação relativa de 

mercado (que é a participação da empresa em relação à participação de seu 

maior concorrente), quanto maior a participação de mercado de um produto 

ou quanto mais rápido o mercado de um produto cresce, melhor para a empresa, 

(COLLETTI, 2009). 

O primeiro a criar o Modelo de Análise de Menu (MAM) foi Miller em 1980, ele 

tentou identificar os itens do cardápio que eram populares e de baixo custo de 

alimentos. Introduziu uma matriz de quatro quadrantes para a análise do cardápio. 

Quadrantes foram segmentados com base no mix de produtos e custo de alimentos 

do menu.  

O eixo custo médio dos alimentos é definido como a linha de divisão entre 

quadrantes de alta e baixa. A ilustração do modelo de menu analysis de Miller 

(1980) é mostrada na Figura 8. Originalmente, Miller não definiu um método para 

calcular a linha de divisão entre o volume alto e baixo volume (definido como a 

popularidade). Mais tarde, modificações do MAM redefiniram o eixo para coincidir 

com a divisão de Kasavana e Smith modelo discutido posteriormente. Miller 

segementou o volume alto/baixo usando a marca de 70/30 por cento, com 30 por 

cento definiu como de volume alto e o restante definido como baixo volume. 
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Figura 8: Matriz de Miller 
Fonte: Adaptado de Bayou e Bennett (1992) e Taylor e Brown (2007) 

 

Uma vez que itens do cardápio são classificados em quadrantes com base no 

custo médio de alimentos e popularidade, qualquer reorganização do cardapio fará 

com que os itens do cardápio mudem em relação à análise original. Alguns itens do 

cardápio anteriormente irão cair em regiões menos desejavéis. Sem a distribuição 

ideal de vencedores, marginais II, marginais III, ou perdedores que foram relatadas 

na literatura; no entanto Miller (1980) sugeriu que 60% dos itens do cardápio nos 

vencedores e marginais III, as classificações de alimentos de baixo custo, seriam 

uma meta apropriada. 

 

2.3.2.2 O Modelo de Kasavana e Smith (1982)  

 

A modificação para o modelo de engenharia de menu (MEM) foi desenvolvido 

por Kasavana e Smith em 1982, mostrada na Figura 9. O custo dos alimentos sobre 

o eixo-x foi substituído com margem de contribuição individual do item do cardápio e, 

margem de contribuição média de custo de alimentos substituída pela média como o 

eixo entre os quadrantes. A margem de contribuição foi definida como preço de 

venda subtraído do custo direto, isso porque a margem de contribuição consiste só 

no preço de venda, menos o custo de alimentos, nesta análise, ela deveria ser 
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considerada lucro bruto, conforme definido pela Generally Accepted accounting 

Principals (GAAP) Taylor e Brown (2007). 

LeBruto, Quain e Ashley (1995) também abordaram a falta de representação 

do lucro bruto como margem de contribuição, quando se utiliza margem de 

contribuição em vez de custo dos alimentos, a mudança de quadrantes de locais na 

relação de matriz para o MAM, a localização do item do cardápio ideal no modelo 

Kasavana e Smith (1982) está no quadrante superior direito em vez do quadrante 

superior esquerdo. 

Esta mudança conceitual ocorre porque a maior margem de contribuição 

torna o item do cardápio mais lucrativo, por outro lado, no modelo de Miller (1980) 

quanto menor o custo relativo a alimentos, mais lucrativo o item do cardápio, a 

margem de contribuição, média do eixo-x, é calculada ao levar a margem de 

contribuição total ponderada e dividi-la pelo número total de unidades vendidas 

(PAVESIC, 1983). 

A margem de contribuição total ponderada foi calculada pela soma da 

margem de contribuição total para cada item do cardápio e dividiu-se a margem de 

contribuição pelo número total de itens do cardápio vendidos e, a margem de 

contribuição total para cada item do cardápio é calculada pela multiplicação 

individual da margem de contribuição de cada item do cardápio pelo número de 

unidades vendidas, o objetivo na utilização de margem de contribuição para 

substituir custos de alimentos foi uma mudança na ênfase dos custos da matéria-

prima para o potencial de lucratividade de um item do cardápio (TAYLOR, 2005). 

Um perigo inerente de minimizar o custo de alimentos, no entanto, foi 

apontado por Pavesic (1983). Um item do cardápio desejado a partir da perspectiva 

de atingir o percentual mais baixo do custo total dos alimentos pode causar a 

operação para sacrificar a receita total de vendas (HAYES; HUFFMAN, 1985; 

PAVESIC, 1983). Itens de baixo custo são geralmente baixos itens com preços e 

normalmente têm margens de contribuição baixa (PAVESIC, 1983). Custo dos 

alimentos não se concentra em maximizar as vendas por cliente ou no fluxo de 

dinheiro que através da cobertura de outros custos e eventualmente resultar em 

lucro líquido. A classificação por popularidade é dividida em alta, para os itens com 

mais de 70% e baixa para os que estão abaixo deste valor. Para se determinar a 

porcentagem da popularidade média usa-se a fórmula [4]: 
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PM = 100% 
                                                  n° IG                                   [4] 

 
 

Onde:  
PM: Popularidade média da porcentagem do mix de venda 
n° IG: Número de itens no grupo analisado 
0,7: Média pré-determinada pelo modelo de ME (70%) 

 

 

Para determinar a porcentagem do mix de vendas para cada prato, utiliza-se 

o número total de itens vendidos, dividido pela venda de cada item multiplicado por 

100. Tais valores são comparados a média e tem-se assim se sua popularidade é 

alta ou baixa, dentro de cada grupo analisado. 

Kasavana e Smith alteraram o nome dos quadrantes da matriz de Miller 

(1980), como mostra a Figura 9 e renomearam os quadrantes do que se tornou 

conhecido como o MEM ou engenharia de cardápio, com a premissa, que o MEM é 

semelhante ao MAM com o objetivo de aumentar o potencial de rentabilidade do 

cardápio. 

    

Figura 9: Matriz de Kasavana e Smith 
Fonte: Adaptado de Bayou e Bennett (1992) e Taylor e Brown, (2007) 
 

Nota-se também que a colocação do quadrante mais desejado foi modificado, 

passando o quadrante winner renomeado de Star; sendo essa premissa de ambas o 

aumento do rendimento potenciais de cardápio, estes itens do cardápio têm uma alta 

margem de contribuição (lucro bruto), com um elevado volume de vendas. (BAYOU 

e BENNET, 1992; MORRISON, 1996; TAYLOR, 2005).  
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O quadrante chamado marginais II foi rebatizado Plow horses; estes itens do 

cardápio têm um elevado volume de vendas mais baixa margem de contribuição, o 

quadrante marginais III foi renomeado Puzzle; estes itens do cardápio têm uma alta 

margem de contribuição, mas um baixo volume de vendas e finalmente, no 

quadrante denominado perdedores foi renomeado Dogs; estes itens do cardápio têm 

uma margem de contribuição baixa e um baixo volume de vendas, as decisões de 

cardápio são semelhantes aos discutidos com o MAM (TAYLOR, 2005). 

A principal limitação do MAM e o MEM é o fato de ambos estarem 

relacionados com o volume de vendas. Abaixo de um nível mínimo de vendas 

estabelecido, um item do cardápio com uma margem de contribuição favorável não 

pode gerar lucro suficiente para cobrir os custos totais, desde que a margem de 

contribuição não seja ponderada pelo volume de vendas (BAYOU; BENNETT, 

1992).  

Uma segunda limitação é um perigo inerente do uso de margem de 

contribuição em um esforço para aumentar as vendas, esta estratégia pode 

favorecer o maior item do cardápio com preços que, eventualmente, diminuia a 

demanda e rentabilidade operacional total (BAYOU; BENNETT, 1992). 

 

2.3.2.3 O Modelo de Pavesic (1983) 

 

Em uma tentativa de superar as deficiências de usar o custo de alimentos ou 

margem de contribuição (lucro bruto) na análise menu, Pavesic incorporou uma 

margem de contribuição média ponderada (lucro bruto), também chamado de fator 

de lucro e o custo dos alimentos no Modelo de Análise de Margem Custos (CMAM) 

LeBruto, Quain e Ashley (1995). 

O fator de lucro viável combina margem de contribuição e volume de vendas 

anteriormente abordadas no MAM que de acordo com Hayes e Huffman (1985) e 

Pavesic (1983), CMAM engloba três elementos-chave do volume de vendas como: 

a) popularidade, b) o percentual de custo de alimentos, e c) margem de contribuição. 

Incluir esses três elementos fornece uma perspectiva imparcial para fazer cardápio 

de preços e decisões de posicionamento. 
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No CMAM o eixo x e y dos quadrantes foram renomeados, o modelo de 

margem de contribuição CMAM é novamente definido como vendas menos o custo 

dos alimentos os valores do eixo y são redefinidos como margem de contribuição 

ponderada, o eixo x foi renomeado em potencial percentagem de custo de alimentos 

(PAVESIC, 1983). As contas da margem de contribuição ponderada para a 

popularidade do item do cardápio e da margem de contribuição pela multiplicação da 

margem de contribuição pelo número de itens vendidos Pavesic (1983).  

A margem de contribuição média ponderada é o ponto de dissecção no eixo-y 

do quadrante de alta para o quadrante baixo. É calculado somando-se as margens 

de contribuição individuais para todos os itens do cardápio juntos e, dividir-se este 

total pelo número total de itens do cardápio vendidos Pavesic (1983).  

O custo potencial de alimentos, ao longo do eixo-x, é utilizado para segmentar 

os quadrantes de alto e baixo custo dos alimentos. O custo dos alimentos em 

potencial é calculado ao se dividir o custo de alimentos total, para a ponderação de 

vendas de alimentos, como descrito nos modelos anteriores, matematicamente, o 

custo dos alimentos em potencial é realmente um custo médio ponderado de 

alimentos e, muitas vezes, é chamado de custo padrão de alimentos por outros 

autores (MILLER; PAVESIC, 1996). 

No modelo de Pavesic Figura 10, os quadrantes tem sua configuração 

semelhante à de Miller. 

 

 
Figura 10: Matriz de Pavesic 
Fonte: Adaptado de Bayou e Bennett (1992); Taylor, (2005) 
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O quadrante denominado principais contém os itens do cardápio com um 

custo de alimentos baixo e alta margem de contribuição ponderada, os principais 

são equivalentes aos vencedores no MAM e das estrelas do MEM. O quadrante 

rotulado dorminhoco identifica os itens do cardápio com um custo de alimentos 

baixos e uma baixa margem de contribuição ponderada, o processo de decisão 

relativo a alterações receita ou “menu espelhos” do quadrante rotulados marginais III 

no MAM e o enigma no MEM. O quadrante com um custo elevado dos alimentos e 

uma alta margem de contribuição ponderada é rotulado padrãos, a decisão do item 

do cardápio processo de tomada é comparável ao marginais II no MAM e ao enigma 

no MEM; finalmente, o quadrante com o custo de alimentos de alta e baixa margem 

de contribuição ponderada chamado de problemas no modelo Pavesic compara ao 

perdedores no MAM e o cão no MEM. 

 

2.3.2.4 O Modelo de Uman (1983) 

 

Uman, em 1983, identificou quatro tipos de itens do cardápio, ou seja, 

signature (assinatura), lead (condutor), Hard to Sell (difícil de vender), e losers 

(perdedores), usa a contribuição total em dinheiro (TCC) e margem de contribuição 

unitária (UCM), este método é diferente dos outros porque ele considera a 

contribuição em dinheiro total, como mostra a Figura 11, e este é conceito que leva a 

dois fatores como: a) popularidade, b) lucratividade em consideração; quando são 

analisados os itens do cardápio com os critérios de volume de vendas e margem de 

contribuição ou o volume de vendas e os custos de alimentos (LEE; YANG, 2005). 

No entanto, este método tem um problema em que o (TCC) não pode ser 

explicado pelo volume de vendas, margem de contribuição unitária ou ambos 

(ATKINSON; JOHN, 1994).  
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Figura 11: Matriz de Uman 
Fonte: Traduzido de Bayou e Bennett (1992); Lee e Yang (2005) 
 

2.3.2.5 O Modelo de Merricks e Jones (1988) 

 

Similar à análise do menu Uman, a análise menu de Merricks e Jones usa 

contribuição em dinheiro simples (SCC), como mostra a Figura 12, em vez de 

contribuição em dinheiro total (TCC) para cada item do cardápio; no entanto, eles 

não dão um nome para cada categoria (LEE ; YANG, 2005). 

 

 

Figura 12 Matriz de Merrick e Jones 
Fonte: Traduzido de Lee e Yang (2005) 
 

Outros autores têm recomendado alternativas de técnicas de análise do 

cardápio, como: Hayes e Huffman (1985). A análise desses teóricos tem valor de 
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focar metas, usar percentagens de custo, verificação média e o número total de 

covert. Enquanto LeBrutto, Ashley e Quain (1995, 1997) acrescentaram a 

engenharia de cardápios, abordagens por componentes de trabalho 

subsequentemente. 

Cohen, Mesika e Schwartz (1999) desenvolveram uma abordagem multi-

dimensional em que perfis multi-fatoriais de cada item do cardápio é normalizado e 

graficamente apresentados, a abordagem permite que um gerente de restaurante 

possa avaliar outros fatores, além da margem de contribuição e volume de vendas, 

ao considerar o posicionamento relativo dos itens individuais do cardápio. 

Horton (2001) propõe outra forma de incluir o trabalho estimado na margem 

de contribuícão, Taylor incluiu fatores qualitativos e categóricos do trabalho, criou o 

multi-fator na análise do cardápio, Raab propõe novas abordageens realizadas 

desde 2003 alinha o método de custeio baseado em atividades (ABC) a engenharia 

de cardápios. 

 

2.3.2.6 O Modelo de Hayes e Huffman (1985-1995) 

 

Como uma alternativa ao formato de modelo matricial, Hayes e Huffman 

(1985) desenvolveram um método de análise do cardápio focada em atender as 

metas de lucro líquido através da criação de lucros e perdas (P & L) para cada item 

do cardápio, seu objetivo era dar conta de custos fixos e variáveis para superar as 

falhas das matrizes mencionadas de métodos de análise cardápio, no qual custos 

variáveis foram incluídos para avaliar a rentabilidade de cada item do cardápio. Para 

simplificar a alocação de custos, os custos fixos são divididos uniformemente pelo 

número de itens do cardápio, o método de ganhos e perdas contou com alocação de 

custos fixos e variáveis, no entanto, o método de alocação usado para atribuir os 

custos variáveis não foi explicado (BAYOU; BENNETT, 1992).  

A fórmula básica usada pelo modelo Hayes e Huffman (1985) foi a seguinte: 

 

Vendas–(Custo do alimento+Custo fixo+Custo variável)=Lucro líquido. [5] 
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Nesta fórmula, as vendas foram determinadas como o total de vendas de um 

item do cardápio para um período de tempo pré-determinado, como um mês, os 

custos fixos na fórmula calculada dividiu-se o total dos custos fixos da operação pelo 

número total de itens do cardápio. Os montantes dos custos fixos foram alocados 

para cada item do cardápio, independentemente de qualquer de quaisquer outras 

considerações, os custos variáveis na fórmula foram alocados com base em um 

custo variável médio atribuído para toda a operação de 35%, como por exemplo: se 

as vendas totais para o período de análise foram R$ 100,00 em seguida R$ 35,00 

seria atribuído aos custos variáveis de maneira uniforme.  

Além disso, Hayes e Huffman (1985) argumentaram que a abordagem da 

matriz e uso de médias para os segmentos dos itens do cardápio em grupos, os 

quais eram indesejáveis desde que causassem pequenas modificações para os 

itens do cardápio poderiam causar alterações no ranking dos itens do cardápio. Um 

processo de avaliação sem fim seria o resultado. Eles argumentaram que cada item 

do cardápio deve estar nos seus próprios a partir de uma perspectiva de 

rentabilidade, independentemente de como ele em comparou com outros itens no 

cardápio, e se um item do cardápio produz resultados financeiros, mantém-se no 

menu. Inversamente, se o item do cardápio não conseguir um retorno adequado 

teoricamente é descartado do cardápio, ou seja, os itens do cardápio mais apreciado 

são os que possam dar o melhor lucro. 

 

2.3.2.7 O Modelo de Bayou e Bennett (1992) 

 

Bayou e Bennett (1992) argumentaram que os modelos de análise de 

cardápios anteriores, na maioria, necessitavam de um ou mais dos três ingredientes 

essenciais, estes incluídos: 1) análise por grupos de cardápio, 2) análise "por 

períodos de refeição”, e 3) não diferenciação entre a curto prazo (preços em ordem 

especial) e longo prazo (fazer ou comprar itens) análise de rentabilidade. Eles 

argumentaram, ainda, que a alocação de custos não foi tão simples, como atribuir os 

custos de uniforme a todos os itens do cardápio, no qual simplificar foi 

especialmente pragmático quando diversos itens do cardápio foram vendidos em 

diferentes categorias em períodos de refeição diferente do tempo. 
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Embora discordassem da metodologia de Hayes e Huffman, conceitualmente 

concordaram que os fatores de trabalho devem ser considerados na análise. Mesmo 

que a repartição dos custos tenha sido essencial em qualquer análise de itens do 

cardápio, não propuseram uma solução para o problema de alocação no modelo de 

análise de rentabilidade (PAM). 

Os autores ainda propuseram primeiro, subdividir o cardápio em partes 

simples como: períodos de refeição foram designados como café da manhã, almoço 

ou jantar. Grupos de produtos foram designados como aperitivos, entradas e 

sobremesas, e finalmente, os itens do cardápio em cada grupo foram analisados; o 

PAM incluiu os custos diretos fixos na análise individual do item do cardápio, mas 

excluiu outros custos fixos que eles definiram como os custos fixos comuns a partir 

da análise primária.  

Bayou e Bennett (1992), em seu artigo, definiram custo fixo direto como os 

custos que podem ser diretamente atribuídos a um período de refeição e concluíram, 

em seu estudo, que os custos diretos do trabalho consistem em completo e o tempo 

parcelado e ainda também pode ser incluída a publicidade, que deve ser 

direcionadas para um período de refeição específica, ainda definiram os custos fixos 

como os restantes custos, independentemente do período da refeição, a exemplos 

de custos fixos, e resolveram em não mudar o trabalho específico, a publicidade e 

custos totais de manutenção total.  

 

2.3.2.8 O Modelo de Le Bruto, Quain e Ashley (1995-1997). 

 

Em um esforço para incorporar os custos variáveis do trabalho, LeBruto, 

Quain e Ashley (1995, 1997) modificaram o MEM e propuseram que os erros na 

análise de dados de engenharia do cardápio podem resultar de ignorar os fatores de 

lucro, enquanto confiar apenas na colocação de itens do cardápio no MAM, além 

disso, reconheceram a observação do Loft (1989) sobre a dificuldade em determinar 

os custos do trabalho em um item de menu básico. Como uma alternativa para 

separar o trabalho em componentes fixos e variáveis, e em seguida, tentar alocar os 

custos trabalhistas específicas para cada item do cardápio, LeBruto, Quain, e Ashley 

(1995), manipularam o modelo de Kasavana e Smith (1982) e subdividiram cada 
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quadrante em quadrantes de trabalho de alta e baixa. O modelo de matriz resultante 

continha em um total de oito setores. 

O trabalho foi separado em meios segmentos de alta e baixa, com os itens do 

cardápio que caem igualmente em cada categoria e recomendam que a atribuição 

de trabalho dos itens do cardápio pode ser feita, por qualquer um profissional de 

serviço alimento ou, através do emprego de um júri de execução, uma técnica 

utilizada na previsão qualitativa. Os setores dos quadrantes foram renomeados para 

refletir o componente de trabalho e as classificações do quadrante estão 

representadas na Figura 13. 

 

 

Figura 13: Matriz LeBruto, Quain e Ashley  
Fonte: Le Bruto, Quain e Ashley (1995) 

Segundo Morrison (1996) o modelo de LeBruto, Quain, e Ashley (1995, 1997) 

tem persistido com o conceito de desenvolvimento e refinamento da matriz do 

modelo Kasavana e Smith, no qual os custos do trabalho serão incluídos no seu 

modelo. Utilizar um juízo de valor a cerca do fato de pratos que têm um componente 

de trabalho alta ou baixa e feita possíveis classificações de prato, emerge como 

ilustrado na Figura 14. 
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Figura 14: Modelo de LeBruto, Ashley e Quain 3D 
Fonte: Morrison (1996) 

 

LeBruto, Quain, e Ashley (1995) argumentam que uma matriz com imagem 

tridimensional incorpora os custos do trabalho e oferece uma análise mais precisa e 

em última estância, uma melhor oportunidade de conseguir dados financeiros 

objetivos, serve menos clientes, como o cardápio é acionado por uma abordagem na 

margem de contribuição. 

 

2.3.2.9 O Modelo de Cohen, Mesika e Schwartz (1998). 

 

Para resolver as limitações de duas análises do cardápio dimensionais da 

matriz, Cohen, Mesika e Schwartz em 1998 desenvolveram uma abordagem 

multidimensional. Incluíram o custo de alimentos, preço, custo do trabalho, a 

popularidade, e margem de contribuição para a análise do cardápio. Incorporou-se 

uma abordagem multifatorial prato combinado com normalização dos dados de 

entrada. 

Normalização dos dados para uma variável escalar varia de 0 a 10 combinado 

com análises das cinco variáveis do cardápio criou-se um polígono do prato. As 

variáveis do cardápio foram avaliadas por três faixas. A gama ideal foi definida como 

8 a 10, o intervalo aceitável foi definido como entre 4 a 8 e o intervalo inaceitável foi 

definida como entre 0 a 4. Os itens do cardápio podem ser avaliados tanto de forma 

Alta 
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independente ou em comparação com outros itens do cardápio com base na 

distribuição de itens dentro do prato polígono, os custos do trabalho foram incluídos 

como um fator na análise multidimensional semelhante por Hayes e Huffman em 

1985, Bayou e Bennett em 1992 e LeBruto, Quail, e Ashley em 1995, que embora o 

trabalho seja um fator importante neste modelo, Cohen, Mesika e Schwartz não 

forneceram qualquer explicação de como o custo do trabalho foi medido ou 

calculado (TAYLOR, 2005, 2007). 

 

2.3.2.10 O Modelo de Horton (2001) 

 

Segundo Taylor (2005,2007), Horton (2001) propôs outra abordagem para 

incluir o trabalho na matriz análise do cardápio, incluiu trabalho estimado para a 

margem de contribuição, mediu a preparação ativa custo do trabalho, multiplicar o 

tempo para preparar um item do cardápio pela hora do custo do trabalho da 

produção do empregado, responsável para executar a tarefa. Por exemplo, o tempo 

que leva um cozinheiro para colocar um hambúrguer na grelha, removê-lo após o 

cozimento e preparar o set-up de pão e variados, os acompanhamentos é 

multiplicado pela taxa de valor por hora para o empregado. 

Para Taylor (2005, 2007), Horton não incluiu qualquer um dos outros custos 

de preparação associados com a preparação de hambúrguer, como a encomenda 

dos produtos, preparar o hambúrguer ou preparar os acompanhamentos, Horton 

comparou e analisou o cardápio de um restaurante independente duas vezes ao 

usar o modelo Kasavana e Smith, uma vez com a margem de contribuição, inclusive 

do trabalho e, uma segunda vez com margem de contribuição exclusiva do trabalho, 

a inclusão da margem de contribuição do trabalho no cálculo mudou as 

classificações de seis dos cinquenta e dois itens do cardápio analisados, quatro 

itens do cardápio caíram na classificação, enquanto dois melhoraram; Horton 

concluiu que o trabalho pode ser um fator importante para análise e pode incluir em 

futuros estudos. 
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2.3.2.11 O Modelo de Raab (2003) 

 

Raab (2003) desenvolveu um modelo para análise do cardápio, alinhado o 

ME com método de custeio Activity based costing (ABC) de Cooper para 

aplicabilidade em restaurantes, onde testou a eficácia do método através de doze 

hipóteses. Buscando a relação existente entre a percepção dos gerentes, métodos 

tradicionais de análise de ME, análise da margem de contribuição, pontuação de 

lucros operacionais e a união de dois métodos ABC/ME mostraram um caminho 

viável para obter insights detalhados sobre as margens de lucro operacional dos 

itens do cardápio individuais.  

A partir daí, novos estudos foram realizados associando o método ABC/ME a 

vários tipos de restaurantes como: Raab et. al. (2005), Raab et. al. (2006), Raab e 

Mayer (2007), Raab, Shoemaker e Mayer (2007), Annaraud, Raab e Schrock (2008), 

Raab, Mayer e Shoemaker (2009). No Brasil, Linassi (2009) realiza um estudo de 

ABC/ME em um restaurante oriental em Santa Catarina. Os resultados desses 

estudos e aplicações sugerem que o método ABC/ME pode ser uma alternativa 

viável para a análise da rentabilidade do cardápio. 

 

2.3.2.12 O Modelo de Taylor (2005) 

 

Assim, alguns modelos de engenharia de cardápios sejam úteis com 

abordagens mais sofisticadas são garantidos em resposta a margens de lucro e 

aumento da competição. Como uma abordagem para atribuir alternativas exatas em 

valores para o trabalho individual os itens do cardápio devem ser considerados.  

Taylor (2005) sistematizou um modelo de análise de cardápio que expandiu o 

uso de componentes úteis de análise do cardápio pela inclusão de fatores 

qualitativos e fatores categóricos do trabalho, criou um modelo de multifactor menu 

analysis (MFMA), que foi desenvolvido pelo uso de análise por envotória de dados 

(DEA) e onze fatores potenciais do trabalho. Para ele o modelo MFMA, foi 

posteriormente utilizado para avaliar um cardápio representativamente de dados de 

um restaurante temático de serviço completo, os itens individuais do cardápio foram 

classificados como mais eficiente para menos eficientes. 
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Segundo Taylor (2005), o modelo MFMA foi então comparado aos modelos 

de análise desenvolvidos por Miller de 1980, de Kasavana e Smith em 1982 e 

Pavesic em 1983 e 1985 para projetar a rentabilidade; dados semelhantes foram 

avaliados de cada modelo, as revisões dos cardápios foram concluídas e os 

resultados foram analisados para a rentabilidade potencial. Para Taylor (2005), o 

fator trabalho na análise do cardápio, pode permitir ao gestor do restaurante maior 

segurança para tomar decisões mais eficazes em relação aos equipamentos, 

compras de produtos, treinamento de planos de produção e outros fatores que 

incidem sobre a eficiência da produção. 

 

2.3.3 Potencialidade e limitações dos modelos de engenharia de cardápios 

 

Segundo Raab et al. (2006), Miller (1980) é reconhecido como primeiro a 

desenvolver estratégia de preços seu modelo que identificou itens do cardápio por 

seu percentual de custo de alimentos e porcentagem das vendas. Em 1982, 

Kasavana e Smith estenderam essa teoria para publicar o primeiro guia de 

engenharia de  cardápio em 1982, subsequentemente, eles refinaram o modelo de 

Miller (1980) e popularizaram o termo engenharia de cardápio. 

Pavesic (1983) incoporou ao modelo de Kasavana e Smith (1990) fator de 

lucro na análise na sua matriz. Também em 1983 Uman faz uso da matriz dos 

quadrantes para fazer análise de contribuíção total em dinheiro. Outros autores 

desenvolvemram técnicas de análise de cardápio como alternativas.  

Hayes e Huffman (1985) defendem a análise do valor meta, usando custo 

percentagens, a verificação da média, e o número total de couvert, enquanto 

Merricks e Jones (1988) defendem a análise de contribuíção em dinheiro e Bayou e 

Bannet (1992) a análise de rentabilidade.  

LeBrutto, Ashley e Quain (1995, 1997) adicionou para abordagem de ME a 

incorporação dos componentes de trabalho. Posteriormente, Cohen, Mesika, e 

Schwartz (1998) desenvolveram uma abordagem multi-dimensional em que o o perfil 

multi-fator cada item do menu são normalizados e apresentados graficamente.  

Posteriormente Raab (2003); Raab et al (2005), Raab et al (2006), Raab e 

Mayer (2007), Raab, Shoemaker e Mayer (2007); Annaraud, Raab e Schrock (2008), 

Raab, Mayer, e Shoemaker (2009), adicionaram o Activity based costing (ABC) a 
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engenharia de cardápio em diversos estudos a vários tipos de restaurantes, 

enquanto Taylor (2005) defendia um modelo de análise de modelo multifactor de 

cardápio. 

Os modelos de engenharia de cardápios propostos por diversos autores 

apresentados no Quadro 1, onde pode-se fazer uma comparação rápida, analisando 

os pontos fortes e as limitações de cada modelo. 
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Autor MAM Pontos Fortes Limitações 

 Miller (1980, 1987) Primeira abordagem da 
matriz de preços 

Precursor do menu analysis; Uso de matriz de quatro quadrantes; Popularidade 
do produto X custo percentual do alimento. 

Inclui apenas custo do alimento; 
Não inclui outros custos; Não inclui 

trabalho; Relação maior de “vencedores” 

Kasavana e Smith (1982) Engenharia de menu 
usando margem de 

contribuição e popularidade 

Uso de matriz de quatro quadrantes; Introdução ao lucro bruto; Criadores da 
engenharia de cardápios; Popularização do termo engenharia de cardápios. 

Não inclui fator trabalho. 

Pavesic (1983) Análise de fator de lucro Uso de matriz de quatro quadrantes; Introduz análise custo/ margem; Examina 
os itens do menu por categoria de alimento; Inclui categoria de custo 
suplementar que pode ser usada para custos diretos, incluindo trabalho. 

Não inclui fator trabalho. 

Uman (1983) Análise contribuição em 
dinheiro total 

Uso da matriz de quatro quadrantes; Introduz contribuição em dinheiro total; 
Análise do cardápio em relação ao volume de vendas e margem de 
contribuição; Fatores de popularidade X lucratividade. 

Não inclui fator trabalho; Não explica a 
contribuição total em dinheiro. 

Hayes e Huffman (1985; 1995) Análise de valor objetivo Focado em atender metas de lucro liquido; 
Criou perdas e lucros para cada item do cardápio; Análise dos custos fixos e 
variáveis para avaliar a rentabilidade; Divide em grupos de alimentos por 
período de refeição. 

Não inclui fator trabalho; Não direciona a 
alocação de custos 

variáveis;Abordagem de custos simplista 
em relação aos itens do cardápio. 

Merricks e Jones (1988) Análise Contribuição em 
dinheiro 

Uso de matriz de quatro quadrantes; Introduz contribuição simples em dinheiro; 
Análise do cardápio em relação ao volume de vendas e margem de 
contribuição. 

Não inclui fator trabalho;Não explica a 
contribuição em dinheiro simples. 

Bayou e Bennet (1992) Análise de rentabilidade Definição dos custos diretos atribuídos a um período de uma refeição; 
Simplificação da análise; Análise por grupos de cardápio; Análise por períodos 
de refeição; Comparação entre os modelos. 

Não inclui fator trabalho; Não demonstra 
ou exemplifica de como operacionalizar 

os cálculos dos custos. 

LeBruto, Ashley e Quain 
(1995-1997) 

Acrescentou os custos do 
trabalho para o modelo 
Engenharia de menu 

Incorporou variáveis do trabalho; Alocou custos trabalhistas para cada item do 
cardápio; Apresenta técnicas de mix de vendas utilizando a engenharia de 
cardápios e a margem de contribuição. 

Não há uma clareza na definição dos 
cálculos; Ampliou a matriz para oito 

quadrantes. 

Cohen, Mesika e Schwartz, 
(1998 ) 

Adicionou perfil multifatorial 
aos itens do cardápio 

Abordagem multidimensional; Incluídos múltiplos fatores na análise; 
Normalização dos dados para simplificação da comparação item do cardápio. 

Alocação inadequada de produtos não 
alimentares ao custo; 

Horton (2001) Análise do trabalho na 
matriz do MAM  

Matriz de abordagem; Incluiu costos do trabalho; Incluiu períod de refeições; 
Incluiu categorias de alimentos. 

Alocação incompleta do custo do 
trabalho 

Raab(2003); Raab et al (2005) 
Raab et al (2006); Raab e 
Mayer/ Raab, Shoemaker e 
Mayer (2007); Annaraud, 
Raab e Schrock (2008) Raab, 
Mayer, e Shoemaker (2009) 

Adicionou o Activity based 
costing (ABC) a engenharia 

de cardápio 

Uso da matriz de quadrantes; Adicionou custos do trabalho; Adicionou período 
de refeições; Adicionou categoria de alimentos; Incluiu custeio baseado em 
atividades.  

Complexidade e custos elevados para 
aplicação 

Taylor (2005) Análise de modelo 
multifactor de cardápio 

Uso de matriz Incluiu custos trabalho; Análise DEA; Utilização técnica Delphi 
Comparou com modelos de Miller e Kasavana. 

Complexidade e custos elevados para 
aplicação 

Quadro 1: Análise dos modelos de menu com pontos fortes e limitações  
Fonte: Autor (2012) 
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A partir do exposto no Quadro 1, conclui-se que a maioria dos modelos de 

engenharia de cardápios criados ao longo do tempo têm como proposta, melhorar o 

desempenho dos estabelecimentos de restauração, através do aumento de 

lucratividade, buscando estratégias de análise do cardápio, para solucionar 

problemas relativos aos modelos anteriores foram embasados na matriz BCG. Os 

autores também poderiam embasar seus estudos em outro tipo de matriz como, por 

exemplo, a matriz de Ansoff, que é muito utilizada como modelo de desenhos de 

planejamentos estratégicos e têm como característica avaliar e determinar a 

oportunidade de crescimento das unidades de negócio (MENSHHEIN, 2008). 

A matriz Ansoff, também conhecida como matriz de escolhas estratégicas de 

Ansoff foi fundamentada no estudo "Estratégias para Diversificação", publicado pela 

Harvard Business Review, de autoria de H. Igor Ansoff (1918), conhecido como pai 

da gestão estratégica. Para Menshhein (2008) esta matriz tem como característica 

avaliar e determinar a oportunidade de crescimento das unidades de negócio, 

deixando claro que as estratégias da organização terão um impacto significante nas 

ações tomadas, entretanto quando bem estudadas e elaboradas, serão o fator 

determinante para um sucesso mais próximo e focado.  

A partir de dois vetores (produtos e mercados), cada qual com duas 

alternativas (existentes e novos), com base nesta matriz as decisões tomadas se 

preocupam especificamente com a seleção dos produtos que as empresas 

produziram e dos mercados que as comercializaram. 

Em se tratando da questão do uso dos métodos de engenharia de cardápios, 

a opção por aplicar somente o método de Kasavana e Smith, em detrimento aos 

outros ME, deve-se por sua grande popularidade e pelo mesmo ser referência à 

construção pela maioria dos estudos aqui apresentados, e ainda por não incluir 

demais custos do restaurante, além da matéria-prima.  

 

2.4 Métodos de custeio e engenharia de cardápios 

 

Os sistemas de custeio compreendem a associação de um princípio com um 

método de custeio (KLIEMANN; MÜLLER, 2002). Conquanto, alguns métodos de 

custeio estejam mais identificados com certos princípios de custeio, qualquer um dos 

métodos pode ser aplicado com qualquer um dos princípios (BORNIA, 2002). Os 
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princípios de custeio dividem-se em custeio por absorção total, ideal (parcial) e 

custeio variável. Dentre os diversos métodos de custeio existentes, destacam-se o 

Custo-Padrão, o Centro de Custos, o Custeio Baseado em Atividades (ABC) e 

Unidades de Esforço de Produção (UEP). 

Os métodos de rateio são utilizados para a alocação dos custos aos produtos 

e serviços, visando definir esses custos segundo algum critério de rateio. Nas 

últimas décadas, os métodos tradicionais receberam muitas críticas em relação a 

aplicação de critérios (bases) de rateio inconsistentes aos custos indiretos, o que 

leva a geração de informações que pouco ou nada agregam à tomada de decisão 

(ALVES et. al., 2004). Dessa forma, esses métodos passaram a gerar informações 

que não atendem as reais necessidades dos gestores.  

Schoroeder e Costa (2004) entendem que o gargalo mais sério dos métodos 

de custos tradicionais é o rateio de custos fixos e indiretos ao produto ou serviço 

(overhead), e a apropriação das perdas inerentes ao processo de produção. Haja 

vista que isso distorce o cálculo dos custos, gerando informações de má qualidade 

para o processo decisório, o que acarreta decisões equivocadas que podem afetar 

negativamente a competitividade da empresa.  

Os métodos tradicionais de engenharia de cardápios (ME) são baseados na 

análise da margem de contribuição e não apresentam a verdadeira lucratividade de 

um item do cardápio, se os preços do cardápio estão distribuídos sem a 

incorporação de todos os custos opereracionais de um restaurante. Em condições 

de mercado competitivo, medidas adequadas de custo e preços tornam-se 

extremamente importantes, como diminuir as margens de lucro. Assim, os gestores 

de restaurante não podem ser mais capazes de simplesmente, com base na 

marcação de seus custos variáveis dos produtos, ou para analisar sua rentabilidade 

do cardápio, obter os itens de preços baseado unicamente em margens de 

contribuição. 

Os estudos de Raab (2003), Raab et. al. (2005); Raab et al. (2006); Raab e 

Mayer (2007); Raab, Shoemaker e Mayer (2007); Annaraud, Raab e Schrock (2008); 

Raab, Mayer e Shoemaker (2009) e Linassi (2009) já demonstraram que o domínio 

do tradicional análise de margem de contribuição pode ser muito maior, utilizando o 

ABC, e que oferece grandes vantagens em relação a outros métodos custeio, 
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através de rastreamento de custos indiretos para as unidades de cada produto, o 

que permite uma maior unidade precisa de custos e preços. 

Buscando verificar quais as influências dos métodos de custeio na engenharia 

de cardápios do restaurante típico regional Peixe Boi, optou-se neste estudo aplicar 

os métodos de custeio ABC, Absorção e o Direto ou Variável, por se tratar de um 

segmento específico e esses métodos poderem ser aplicados ao setor de serviços.  

A escolha do custeio ABC é em virtude do mesmo não ser apenas um método 

que dá valor aos estoques, mas também proporciona informações gerenciais que 

auxiliam os tomadores de decisão. Como por exemplo: os custos das atividades, 

que proporcionam aos gestores atribuírem responsabilidades aos responsáveis 

pelas mesmas; identifica o custo de cada atividade em relação aos custos totais da 

entidade; proporciona melhor visualização dos custos dos processos; facilita as 

decisões estratégicas; menor necessidade de rateios arbitrários; identifica, de forma 

transparente, onde os itens em estudo estão a consumir mais recursos; obriga a 

implementação, permanência e revisão dos controles internos, além de melhor 

custeamento do produto (PADOVEZE, 2004).  

A opção de escolha, pelo método de custeio por absorção, por ser aquele 

sistema que apura o valor dos custos dos bens ou serviços, tomando como base 

todos os custos da produção que de forma direta ou indireta, apropria todos os 

custos da área de fabricação, permitindo a apuração por centro de custos 

(MEGLIONI, 2001). 

Para Crepaldi (2011), o custeio por absorção é o método derivado da 

aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade e é, no Brasil, adotado pela 

legislação comercial e pela legislação fiscal. Nesse sentido, reconhece todos os 

custos de produção como despesas somente no momento da venda, demonstrando 

de forma mais apropriada a confrontação entre receita e despesa, na apuração do 

resultado. Por este motivo é aceito pelo fisco brasileiro, diante de um mercado cada 

vez mais competitivo, as informações sobre custos, têm sido consideradas um 

elemento estratégico dentro das organizações.  

O outro método de custeio escolhido foi o direto ou variável. De acordo com 

Viceconti e das Neves (2000), o custeio direto (também conhecido como custeio 

variável é um tipo de custeamento) que consiste em considerar como custo de 
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produção do período apenas os custos variáveis incorridos. Os custos fixos, pelo 

fato de existirem mesmo que não haja produção, não são considerados como custos 

de produção e sim como despesas, sendo encerrados diretamente contra o 

resultado do período. 

Todavia, a utilização do custeio variável não implica no abandono 

generalizado dos custos fixos, mas, uma vez identificados, são lançados diretamente 

ao resultado como despesa do período. Sendo assim, a premissa do custeio variável 

baseia-se em identificar e apropriar apenas os custos relacionados aos produtos 

vendidos (sejam eles diretos ou indiretos), considerando como custos variáveis de 

produção, por exemplo: a matéria-prima, as embalagens, a mão-de-obra aplicada na 

produção, etc.  

Alguns autores discordam sobre a denominação custeio variável preferindo 

chamar de custeio direto. Isto porque o custeio variável não considera todos os 

custos diretos, mas apenas os custos diretos de fabricação variáveis. De acordo 

com Horngren (2000, p. 212): “o custeio variável considera como custos dos 

produtos não apenas os custos de fabricação diretos, mas também alguns indiretos.” 

A utilização de sistemas de custeio pelas empresas vem auxiliando os 

gestores no momento de definir estratégias e gerenciar os custos incorridos nos 

processos e atividades. Sendo assim, ao escolher um sistema de custeio, os 

gestores devem posicionar-se em buscar um conjunto de preceitos, coordenados 

entre si, que atenda a empresa, seja funcional e que respeite o princípio da relação 

custo-benefício, ou seja, de nada adianta implantar um sistema de custeio muito 

detalhado em que as informações geradas não justificam os valores gastos para 

produzi-las. 

 

2.5 Fatores de lucratividade na engenharia de cardápios 

 

Depois que os itens do cardápio são classificados de acordo com a 

rentabilidade e popularidade, cada parte do itens do cardápio do lucro total deste 

precisa ser identificado (SCHMIDGALL, 1997). Para atingir esta meta, Pavesic 

(1985), acrescentou o conceito do fator lucro (PF) para melhorar a abordagem de 

MC do ME.  
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O cálculo do fator de lucratividade é um procedimento de dois passos: 

primeiro, o operador determina a média da MC dividindo o total do MC do cardápio 

pelo número de itens do mesmo. Em seguida, o total do MC de cada item do 

cardápio é dividido pela média adquirida no primeiro passo. O fator de lucratividade 

representa a rentabilidade relativa total de cada item do cardápio e fornece dados de 

análise que permite uma classificação mais sensível dos itens do cardápio 

(SCHMIDGALL, 1997). A média de todos os itens da PF é sempre 1.0; assim, 

quanto maior for a PF de alguns itens do cardápio resulta numa menor PF para 

outros itens do cardápio, conforme a equação abaixo. Um cardápio bem equilibrado 

deve mostrar como uma faixa plana da PF quanto possível, com uma gama da PF 

ideal 0.9 para 1.1 (RAAB et .al.,2006). 

 

                        [6] 

 

 

 

Uma vez que todos os itens do cardápio são categorizados em quatro grupos 

e os fatores de lucratividade forem estabelecidos, o gestor pode tomar decisões 

sobre a estrutura do cardápio (SCHMIDGALL, 1997). 

A análise do fator de lucratividade é considerada como uma abordagem 

superior, quando comparada à observação única da proporção entre a Margem de 

contribuição/lucro operacional (seja em valores ou termos percentuais), porque ele 

introduz outra dimensão importante para a análise, que proporciona uma relação de 

classificação dos itens do cardápio, em vez de apenas, classifica-los em itens, como 

de alto ou de baixo lucro (RAAB et. al., 2006). Este é um passo crucial para qualquer 

iten do cardápio que pode estar perto do limite ponto de rentabilidade sob métodos 

tradicionais de ME. Além disso, a utilização do PF já inclui os números do lucro bruto 

(ou OP). Portanto, a análise de uma ME sem a aplicação da PF fornece informações 

incompletas para o gestor (PAVESIC, 1985; SCHMIDGALL, 1997). 

Na aplicação do ABC para calcular a PFs para um menu, em vez de usar os 

números totais da MC (que apenas exclui o custo dos alimentos vendidos), o MC é 

substituída pelo número do lucro operacional (OP). Os números da OP são então 

utilizados para derivar as PFs tomando o OP total dividido pelo número de itens do 
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cardápio para chegar a uma média de OP para cada item do cardápio, então a 

média do lucro operacional é comparado com os números específico do lucro 

operacional de itens individual do cardápio que foram derivados da análise ABC, o 

que dá uma relativa comparação da PFs para os itens do cardápio sob o método 

ABC (RAAB et .al., 2006). 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA  

 

A realização de um trabalho de pesquisa requer procedimentos 

sistematizados, que possam favorecer o conhecimento dos estudos já realizados, 

objetivando preencher as lacunas identificadas, pelo pesquisador, em sua proposta 

de conhecimento científico para determinada área de interesse.  

Este capítulo tem por objetivo apresentar a metodologia utilizada neste 

trabalho; descrever a empresa que foi estudada no trabalho de campo; natureza da 

pesquisa, a forma de abordagem e procedimento técnico de coleta, bem como a 

análise dos dados. 

A metodologia orienta o processo de investigação, propondo métodos e 

formas de abordagem para efetivação da pesquisa. Para Thiollent (2005), a 

metodologia lida com a avaliação de técnicas de pesquisa e com a geração ou 

experimentação de novos métodos que remetem aos modos efetivos de captar e 

processar informações e resolver diversas categorias de problemas, teóricos e 

práticos da investigação. 

 

3.1 Caracterizações da pesquisa 

 

Segundo Strauss e Corbin (1998), o método de pesquisa é um conjunto de 

procedimentos e técnicas utilizados para se coletar e analisar os dados. O método 

fornece os meios para se alcançar o objetivo proposto, ou seja, são as “ferramentas” 

das quais fazemos uso na pesquisa, a fim de responder nossa questão. 

Assim sendo, esta pesquisa caracteriza-se quanto a sua natureza como 

sendo uma pesquisa aplicada. Segundo Silva e Menezes (2005), este tipo de 

pesquisa visa gerar conhecimentos para aplicação prática na solução de problemas 

específicos, tem como objetivo investigar, comprovar ou rejeitar hipóteses sugeridas 

pelos modelos teóricos. 

Do ponto de vista de abordagem do problema da pesquisa, a metodologia 

empregada foi quali-quantitativa. Segundo Silva e Menezes (2005), a pesquisa 

qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e 
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atribuição de significados são básicos no processo qualitativo. Não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de 

dados e o pesquisador é o instrumento-chave. O processo e seu significado são os 

focos principais de abordagem. 

Conforme Gil (1999), pesquisa quantitativa é aquela que tudo pode ser 

quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para 

classificá-los e analisá-los. Requer o uso de recursos e técnicas estatísticas 

(percentuais, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação, 

análise de regressão, etc.). A pesquisa qualitativa utiliza técnicas de dados como a 

observação participante, história ou relato de vida, entrevista e outros. (COLLIS; 

HUSSEY, 2005).  

A análise qualitativa será utilizada nesta dissertação para levantamento de 

dados referentes ao estudo no restaurante típico regional, para o desenvolvimento 

do modelo de engenharia de cardápio, no qual serão analisados: formação do 

cardápio, formação dos custos, formação dos preços e análise de documental do 

restaurante. 

A análise quantitativa também foi empregada nesta pesquisa, para os 

modelos de engenharia de cardápios aplicados ao restaurante regional, servindo 

ainda como apoio para comparar as informações do proprietário, gerente e chefe de 

cozinha do restaurante, com modelos de engenharia de cardápio e aplicabilidade 

dos métodos de custeio, procurando demonstrar desta forma a eficiência de um 

novo modelo proposto e verificando as divergências entre as informações e os 

dados colhidos. 

Para Dencker (2000), trata-se de uma pesquisa exploratória, visa 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou a 

construir hipóteses, envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas 

que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos 

que estimulem a compreensão e assume, em geral, as formas de pesquisas 

bibliográficas e estudos de caso. 

O estudo envolve aplicabilidade dos métodos de custeio e modelos de 

engenharia de cardápios em um restaurante regional, entrevista com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado principalmente com os 
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responsáveis pelo restaurante pesquisado, buscando informações que possam 

contribuir para formulação dos custos dos itens do cardápio.  

Esta dissertação teve como base os estudos anteriores realizados por: Raab, 

(2003); Raab et. al. (2005); Raab et. al. (2006); Raab e Mayer, (2007); Raab, 

Shoemaker e Mayer, (2007), Annaraud, Raab e Schrock (2008); Raab, Mayer e 

Shoemaker (2009) e Linassi, (2009), que utilizaram engenharia de cardápios, e 

custeio baseados em atividades, e que abordaram os dois métodos em conjuntos 

aplicados a diferentes tipos de estabelecimentos de restauração. 

O procedimento técnico utilizado foi o estudo de caso. De acordo com 

(ACEVEDO et. al., 2007), pois envolve uma análise em profundidade de um, ou um 

grupo de elementos (indivíduos ou organizações). Focalizam-se acontecimentos 

contemporâneos e não se manipulam variáveis independentes. As generalizações 

são analíticas e não estatísticas.  

A maior utilidade do estudo de caso é verificada nas pesquisas exploratórias, 

por sua flexibilidade, é sugerido nas fases iniciais da pesquisa de temas complexos, 

para a construção de hipóteses ou reformulação do problema e é utilizado nas mais 

diversas áreas do conhecimento. A coleta de dados geralmente é feita por mais de 

um procedimento, entre os mais usados estão: a observação, análise de 

documentos, a entrevista e a história da vida (GIL, 1999). 

Segundo Yin (2005), três estratégias gerais norteiam a análise das evidências 

coletadas no estudo de caso. A primeira corresponde às proposições teóricas 

relativas ao projeto original, uma vez que este deve ter baseado os objetivos, as 

questões da pesquisa, as revisões feitas na literatura sobre o assunto e as novas 

proposições ou hipóteses que possam surgir. A segunda, diz respeito às 

explanações concorrentes. Essa estratégia analítica geral tenta definir e testar 

explanações concorrentes e é especialmente útil ao se fazer avaliações do estudo 

de caso. A última estratégia trata da descrição de caso - desenvolver uma estrutura 

descritiva a fim de organizar o estudo de caso sendo relevante quando se estiver 

enfrentando dificuldades em utilizar as proposições teóricas ou explanações 

concorrentes. 

Segundo Martins (2008), o papel do pesquisador tem relevância quando está 

pautado numa atuação crítica e criativa descrevendo, interpretando, explicando e 
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encadeando evidências. Para ser suficiente, o estudo de caso deve ter os limites 

entre ele e o fenômeno claramente determinados.  

No caso desta dissertação, tem como objeto de estudo um estabelecimento 

de restauração, típico regional na cidade de Manaus no estado do Amazonas, cujo 

nome fantasia é Restaurante Flutuante Peixe-Boi, que foi escolhido por ser uma 

empresa Ltda., de um só proprietário e por ter problemas na gestão de custos do 

estabelecimento, por ser um restaurante diferenciado, por se tratar de um flutuante 

no igarapé do Tarumã Açu, afluente do rio Negro. 

Por ser uma região de grandes rios e férteis matas, a gastronomia 

amazonense valoriza bastantes peixes, como o tucunaré, o surubim e o pirarucu, 

além de frutas, legumes e raízes típicas do local. A maior parte dos pratos são 

acompanhados pelo pirão, uma espécie de massa de farinha de mandioca cozida 

em caldo de peixe. Outro elemento marcante desta culinária é a mandioca, 

preparada de várias maneiras: em farinha para fazer o beiju ou a tapioca e 

misturada com água para o chibé ou o caribé (espécie de mingau). A sua água, 

chamada tucupi, também é usada para molhos. 

Para Yin (2005), os estudos de caso são também usados como etapas 

exploratórias na pesquisa de fenômenos pouco investigados ou como estudos-piloto 

para orientar o design de estudos de casos múltiplos. No caso deste estudo, que foi 

analisado as influencias dos métodos de custeio na engenharia de cardápio. 

A maioria dos estudos sobre engenharia de cardápios trata-se de artigos 

identificados desde o final da década de 1980 na literatura internacional e 

apresentam vários modelos, mas que não possuem definições claras sobre qual é o 

melhor modelo de ME, em outros casos, levam a identificação de categorias de 

observação ou a geração de hipótese para estudos posteriores. 

Desta forma, as pesquisas sobre o uso da engenharia de cardápios aliado a 

custeio baseado em atividades, foi exaustivamente aplicado a diversos restaurantes 

na América por Raab (2003); Raab et. al. (2005); Raab et. al. (2006); Raab e Mayer, 

(2007); Raab, Shoemaker e Mayer, (2007), Annaraud, Raab e Schrock (2008); 

Raab, Mayer e Shoemaker (2009). No Brasil este estudo foi realizado por Linassi, 

(2009) em um restaurante oriental em santa Catarina. Esta dissertação teve como 

base os estudos aplicados pelos autores citados internacionais como nacionais. 
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A literatura internacional, desde do surgimento do método de menu analys 

com Miller (1980), não deixa claro qual o melhor método de engenharia de cardápio 

a ser utilizado. No Brasil a literatura de Fonseca (2006), Freund (2005), Knight 

(2005), Davies (1999), e Ribeiro (2011) são bons apenas como textos informativos, 

não apresentam aplicabilidades de modelos de engenharia de cardápio que se 

adequem aos estabelecimentos de restauração no Brasil. 

Esta pesquisa ampliará os estudos aqui no Brasil, sobre essa temática, de 

engenharia de cardápio e métodos de custeio, que teve como base utilizando desta 

vez, além do custeio ABC, outros métodos de custeio como: a absorção e o direto 

ou variável aplicado a um restaurante regional na cidade de Manaus no Amazonas. 

 

3.2 Etapas de pré-design do modelo de custeio para restaurante 

 

Para Raab (2003) e Linassi (2009), deve-se projetar um pré-design, para 

obter informações, além de definir as etapas e pessoal de apoio ao projeto. O pré-

design é o primeiro passo na obtenção de apoio do gerente, para expor o conceito 

sobre os métodos de custeio. Raab (2003) sugere que os gestores devam receber 

uma exposicao prévia sobre os métodos de custeios detalhado. 

Na fase inicial do pré-projeto, deve-se realizar um site inspection no 

estabelecimento, com a finalidade de conhecer sua estrutura física e organizacional 

para delinear um pré-design dos métodos de custeio, que devem seguir os seguintes 

passos conforme a Figura 15 do processo do pré-design dos métodos de custeio. 

 

Figura15: Processo de pré design do método de custeio 
Fonte: Autor (2012) 
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O processo do pré-design está dividido em três etapas distintas como: a 1ª 

etapa do pré-design do método, realizar um encontro com o gerente; na 2ª etapa, a 

definição dos objetivos, que designa o comprometimento dos envolvidos no 

processo; na 3ª etapa, criação de plano de projeto, para criação de planilhas 

eletrônicas e análise dos pratos e comparação dos rankings. 

 

3.2.1 Pré design :1ª etapa do modelo 

 

Na 1ª etapa do modelo, como mostra o Quadro 2, refere-se a exclarecimentos 

dos objetivos a serem alcançados e explicações a possivéis questionamentos como: 

O que são métodos de custeio, como os métodos de custeio podem ser usados nos 

segmentos de restauraçãos, por que os métodos de custeio são importantes para 

tomadas de decisões do gestor do restaurante, como os métodos de custeios podem 

ser auxiliar o gestor do restaurante? 

 

Exposições prévias e determinação dos objetivos 
 

1 Explicação do conceito dos métodos de custeio (Custo baseado em atividades- ABC, 
absorção e direto ou variável) e seus benefícios; 

2 Inquérito sobre práticas tarifárias atuais dos itens do cardápio para determinar a necessidade 
de de um método; 

3 Revisão docardápio; 

4 Explicação do conceito de engenharia cardápio e perguntar se os dados estão disponíveis 
para conduzir engenharia do cardápio (quantidade de cada um dos pratos vendidos, os 
custos de cada item do cardápio); 

5 Argumentar sobre como obter dados e declarações gerais de lucros e perdas mensais; 

6 Argumentar sobre quem incIuir no processo de concepção inicial (considerar a opção de 
incluir o gerente, maitre, o chef de cozinha); 

7 Argumentar sobre o que objetivos devem ser alcançados com aplicabilidae do método de 
custeio (por exemplo: um teste de rentabilidade dos itens do cardápio); 

8 Como fazer arranjos para saber como obter os dados necessários para iniciar o estudo dos 
métodos de custeio (como obter registros do mês passado, números dos itens do cardápio 
individual); 

9 Obter compromisso do gerente geral com dos métodos de custeio. 

Quadro 2: A primeira etapa do modelo do pré-design  
Fonte: Traduzido de Raab (2003) 

 

No inicio da primeira etapa do modelo do pré-design, constata-se que a 

maioria dos gestores e proprietários de estabelecimentos de restauração, 

desconhecem como se aplicam os métodos de custeio (custo baseados em 
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atividades, absorção e direto ou variável). Por isso deve-se explicar passo-a-passo 

da aplicabilidade dos métodos de custeio, como funcionam e a eficiência de cada 

um deles utiliados para gerenciamento e apuração de custos, qual a importância 

para o segemento de restauração, como podem ser utilizados e quais seus 

benefícios para demonstrar a importância e comprometimento de todas as pessoas 

do restaurante em estudo no processo. 

Deve-se deixar claro que já houve estudos internacionais sobre os métodos 

de custeio a outros tipos de restauração como é o caso de Raab (2003); Raab et. al. 

(2005); Raab et. al. (2006); Raab e Mayer, (2007); Raab, Shoemaker e Mayer, 

(2007), Annaraud, Raab e Schrock (2008); Raab, Mayer e Shoemaker (2009) e 

nacional como é o caso de Linassi (2009). 

No passo seguinte, procura-se discutir como o gerente e o proprietário, como 

eles estão formulando os preços dos itens do cardápio do restaurante, e quais são 

os métodos utilizados, analisando como são determinados os custos para cada item 

do cardápio, deixar claro, quais são as pessoas envolvidas no modelo do pré-design, 

analisar o cardápio e decidir quais itens do cardápio serão analisados. Após definido 

a primeira parte, explicar o que é engenharia de cardápio ou menu engineering, 

quais são os dados necessários para elaborar as análises e quais são os métodos 

utilizados na apuração dos custos. Deixar claro que todas as informações coletadas 

conduzirão a objetivos que devem ser alcançados e que elas farão com que isso 

possa acontecer. 

 

3.2.2 Pré design: 2ª etapa do modelo 

 

Na 2ª etapa do modelo, refere-se ao encontro com o gerente e o proprietário 

do estabelecimento para incorporar as considerações mostradas no Quadro 3. 
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Obtenção de informações e objetivos para o estudo 

1 Estabelecer objetivos para o estudo dos metodos de custeio, em cooperação com o 
gerente (rastreamento custos indiretos aos itens do cardápio, estabelecendo 
verdadeiros custos dos itens do cardápio, redesenho potencial dos produtos e 
identificação das atividades que não agregam valor.  

2 Fornecer ao gestor uma lista de informações necessárias para ser coletadas por ele. 
incluindo o seguinte: 

a) Oragnograma da empresa; 
b) Uma cópia impressa de contas geral do restaurante; 
c) Uma lista das vendas mensais de todos os itens do cardápio 

analisados e vendidos, e o números de itens individuais 
vendidos para os consumidores; 

d) Uma lista de todos os itens analisados e os custos de máteria 
prima, criando fichas técnicas de custo de alimentos para cada 
item analisado; 

e) Demonstrativo de renda do restaurante do ultimo mês; 
f) Estabelecer um ranking de rentabilidade (paraticipação no lucro 

bruto) para todos os itens analisados de acordo com a 
percepção do gerente ; 

 

3 Fazer um site inspection no restaurante para conhecer sua estrutura física e 
organizacional, conhecer o maitre e chefe de cozinha e o contador. 

Quadro 3: A segunda etapa do modelo do pré-design  
Fonte: Traduzido de Raab (2003) 

 

Na segundo etapa do modelo do pré-design, deve-se estabelecer os objetivos 

específicos para o modelo e recolher os documentos necessários. Identificar como 

destinar os custos totais para os itens do cardápio e aperfeiçoar os custos corretos 

de cada item através da criação de fichas técnicas de alimentos e de custos 

(apêndice A). 

O método de custeio ABC por ser mais complexo do que o absorção e o 

direto ou variável, na sua aplicação, as etapas de produção devem ser identificadas, 

eliminando ou reduzindo ao máximo os processoss que não agregam valor, bem 

como a análise dos itens que podem sofrer modificações tanto em sua composição, 

quanto a apresentação ou estratégias de vendas e finalmente selecionar os itens 

que serão analisados na pesquisa. 

Em seguida, com auxílio do gerente para coletar algumas informações, deve-

se solicitar o organograma do estabelecimento, mas caso o gráfico organizacional 

não esteja disponível, então poderá ser criado. Após solicitar uma cópia de todas as 

contas contabéis (despesas e receitas) gerais do restaurante ou documento que 

demonstre os gastos, a fim de levantar os custos totais, e ainda uma lista das 

vendas mensais dos itens dos cardápios, para serem analisados. 
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O número de itens do cardápio vendidos aos clientes durante os meses 

poderá ser obtido através de registros de vendas, em “comandas” mantidas pelo 

restaurante, para que posteriomente estes itens e estas irformações possam ser 

inseridos em uma planilha eletrônica para as primeiras análises de engenharia de 

cardápios e ainda para análise dos custos totais. Um demonstrativo de resultados do 

mês a ser analisado deverá ser providenciado. 

Como conclusão da etapa dois, o gerente deve estabelecer um ranking de 

todos os itens do cardápio a serem analisados por grupo, tendo como critério a 

rentabilidade percebida (participação no lucro bruto) de cada item do cardápio, como 

por exemplo: um cardápio com dez itens é atribuído uma escala de 1 a 10 que 

deverá ser utilizada de acordo com a percepção do gerente, onde um representa o 

item mais lucrativo e o dez é atribuído ao item com a menor rentabilidade. Após, é 

necessário realizar um site-inspection ao restaurante, para conhecer sua estrutura 

física, e de atendimento, conhecer o contador para exclarecer maiores dúvidas 

sobre a contabilidade do restaurante e passar para etapa seguinte. 

 

3.2.3 Pré design: 3ª etapa do modelo 

 

Na 3ª etapa do modelo do pré-design, como mostra o Quadro 4, refere-se a 

criação de plano de projeto, que envolveu outra reunião com gerente. 

 

Plano de projeto 

1 Reunião com o gerente e apresentação ao chefe da cozinha e ao maitre; 

2 Revisão do demonstrativo de renda de com o gerente, com ênfase na identificação dos custos 
totais; 

3 Argumentação dos planos de implementação para criação de um modelo com o gerente;  

4 Preparação da planilha eletronica com uma listagem de todos os itens a serem analisados; 

5 Realização e análise da engenharia de cardápios para itens analisados; 

6 Ranking dos pratos de acordo com a popularidade e rentabilidade em conjunto;. 

7 Criar fichas técnicas de alimentos 

8 Estabelecer uma comparação entre esses rankings de ME e o obtido de acordo com a 
percepção do gestor. 

Quadro 4: A terceira etapa do modelo do pré-design  
Fonte: Traduzido de Raab (2003) 
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Na terceira etapa do modelo do pré-design, deve-se a criação de plano de 

projetos. O gerente fez uma apresentação formal dos garçons, copeira, e auxiliares 

de cozinha que auxiliarão na coleta de dados e discurssões sobre a criação do 

modelo dos métodos de custeio em estudo. Devem-se revisar os demonstrativos de 

gastos e de vendas dos meses referente a pesquisa, dando ênfase aos custos totais 

e ao total de vendas por cada item do cardápio e discutir o plano de criação de um 

modelo que envolva os métodos de custeio e a engenharia de cardápio, definindo 

datas e formas de obtenção dos dados. Para o propósito desta dissertação e para 

análise do restaurante, o sitema deve ser criado o mais simples e funcional possível, 

objetivando ser de fácil entendimento e clareza e uma possível utilização futura. 

O primeiro passo foi à criação de fichas técnicas de alimentos e de custos 

(apêndice A) para cada item do cárdapio analisado, baseado na receita dos pratos e 

nos custos dos alimentos apurados através das notas de compras e controle de 

estoque do restaurante. O passo seguinte envolve a criação das planilhas 

eletrônicas que são idealizadas a partir da lista de todos os itens do cardápio a 

serem analisados, divididos em grupos, de acordo com as características de vendas, 

utilizando os custos verificados nas fichas técnicas de alimento e de custos (etapa 2) 

e as vendas mensais de cada item, no período de novembro de 2011 a abril de 2012 

, período da pesquisa. 

Para criação de planilhas, no caso da engenharia de cardápios, serão 

utilizados os dados das planilhas eletrônicas, para efeito de cálculo e classificação 

de todos os itens do cardápio, dentro de cada grupo. No próximo passo, com base 

nos resultados do ME, construir o ranking por grupo e classificar de acordo com a 

popularidade (número de cada item vendido) e a rentabilidade (margens de 

contribuição), combinada (1 = maior e 10 = menor), em seguida, comparar os 

rankings elaborados pelo gerente e pelo método de engenharia de cardápio, 

concluindo a etapa do pré-design.  

 

3.3 Concepções dos modelos dos métodos de custeio para o restaurante 

 

Os métodos de custeio são técnicas que objetivam a alocação dos diversos 

itens de custo da empresa (depreciação, mão-de-obra direta e indireta, energia 

eletrica, utilidades, materiais de consumo etc.) aos produtos. Como os custos 
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variáveis e diretos são fáceis de alocar aos produtos, os problemas cruciais 

aparecem quando os itens de custos são fixos e indiretos (BORNIA, 2010). 

Neste tópico serão apresentados as concepções dos modelos dos métodos 

de custeio (ABC, Absorção e Direto ou Variável), utilizados nesta dissertação que 

serão aplicados ao restaurante regional.  

 

3.3.1 Concepção do método de custeio ABC  

 

Acompanhando as orientações demonstradas na Figura 15, logo após o 

término das etapas do pré-design, inicia-se a criação do modelo ABC para o 

restaurante regional dividida em 16 etapas eminentes no Quadro 5, no qual foram 

adaptadas das etapas propostas por Raab (2003) e Linassi (2009).  

Complementando as informações do Quadro 5, a Figura 16 apresenta o 

modelo proposto por Raab (2003) e Linassi (2009). Apontando a divisão em dois 

estágios a serem seguidos para criação de um modelo ABC para restaurante 

regional. 

No primeiro estagio são definidos os centros de acumulação de custos (CAC) 

e os centro de atividades e seus direcionadores; no segundo estágio, os 

direcionadores de custos dos CAC aos itens analisados. 
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Quadro 5: Etapas para criação do sistema ABC 
Fonte: Adaptado de Raab (2003) e Linassi (2009) 
 

 

Na primeira etapa no processo de criação de um modelo ABC para o 

restaurante regional o primeiro passo é a identificação de atividades. A partir do 

organograma da empresa, estabelecer os centro de atividades, considerando-se os 

setores, bem como combinando processos homogêneos. Neste estudo serão 

utilizados centros de atividades separados para back-of-the house – BOH (parte de 

Processos para criação do sistema ABC a restaurante 

1.Identificação das atividades; 
a) Analisar o organograma e dividir o restaurante em FOH e BOH; 
b)  Observar as tarefas descrever as atividades do FOH e BOH; 
c) Agregar tarefas em atividades; 
d) Prepare-se para entrevistas com chefe de setores para determinar as atividades 

conduzidas em cada setor; 
e) Estabelecer as atividades; 
f) Denominar as atividades;  

2.Detalhar todas as atividades em um fluxograma e conduzir uma análise do valor do processo 
(PVA) denominando todas as atividades em duas categorias, ”agregam valor” e “não agregam 
valor”; 

3.Estabelecer os centros de atividades combinando os segmentos de processos de produção 
para qual a administração irá reportar os custos separadamente, de acordo com as seguintes 
regras: 

a) Colocar as atividades em setores de atividades primeiramente; 
b) Centros de atividades devem ser processados tendo seus recursos consumidos 

diretamente pelos produtos; 
c) Atividades com processos homogêneos devem ser combinados. 

4.Analisar os registros gerais para determinar contas relacionadas. Reconstruir os registros 
gerais conduzindo tarefa como: 
a) Combinar contas relacionadas considerando quais contas tem um propósito comum e são 

nomeados para atividades do mesmo modo (usando um único direcionador de custos); 
b) Decompor contas relacionadas ao nível do setor (BOH e FOH); 

5.Estabelecer custos mensais para cada centro de atividades; 

6.Estabelecer os direcionadores de custos do primeiro estágio para cada centro de acumulação 
de custos (CAC), calculando a taxa do direcionador de custo dividindo o custo total do CAC, pelo 
número total de itens produzidos por mês; 

7.Estabelecer o dicionário de atividades, estabelecendo centros de atividades CAC decompondo 
os centros de atividades em níveis de atividades (unidade, produto, sustentabilidade do produto); 

8.Identificar os direcionadores de custos do segundo estágio, um para cada CAC, identificando 
quais acionam o consumo de recursos para cada CAC, quando certo item é pedido; 

9.Estabelecer o custo por unidade para cada nível de atividade em todos os centros de 
atividades e mensurar quantos unidades de cada CAC são consumidas por cada item do menu, 
utilizando as técnicas de entrevista e observação; 

10.Traçar os custos dos CAC para os itens do menu multiplicando o custo unitário de cada CAC 
pelo número de unidades consumidas em cada item analisado; 

11.Criar uma ficha de custos ABC para cada item analisado; 

12.Adicionar custos de matéria-prima ao custo total derivado da ficha de custos ABC, 
estabelecendo custos totais por item; 

13.Conduzir a engenharia de cardápios com custos ABC; 

14.Classificar os itens do cardápio; 

15.Calcular e fazer o ranking ABC para cada item analisado; 

16.Comparar os rankings e a classificação feita com os já feitos no início do estudo. 
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trás da casa/produção) e front-of-the house- FOH (frente da casa). Conforme os 

estudos de Raab (2003) e Linassi (2009), após a criação dos centro BOH e FOH 

deve-se observar e analisar as tarefas e agrega-las às atividades. 

Modificando o modelo ABC de Cooper (1989), criado para indústria de 

transformação, um novo modelo ABC para restaurante foi desenvolvido. Seguindo a 

abordagem de Cooper (1989), em um estudo de caso qualitativo, que usou-se a 

técnica de análise que incorporou tanto a observação e método de entrevistas que 

resultou no modelo ABC, aplicável a um serviço completo de restaurante, como 

mostra a Figura 16 (RAAB, 2003). 

 

Figura 16: Modelo de custeio ABC para restaurantes 
Fonte: Traduzido de Raab (2003) 

 

Na etapa dois, tratou-se do processo de análise de valor, que consiste em 

uma análise aprofundada de todas as atividades necessárias para confecção de 

produtos ou prestam serviços ao cliente e deve ser detalhado em um gráfico de fluxo 

e todos os passos devem ser rotulados com o valor agregado e sem valor agregado. 

Atividades de valor agregado são as atividades que envolvem o processamento real 
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de bens, enquanto a que “não agrega valor” para atividades consomem recursos 

sem adicionar valor ao produto. 

Os centros de atividades da etapa três podem ser estabelecidos através da 

seguinte divisão de atividades principais combinadas, como no setor de BOH 

(compra, rcebimento, estocagem, pré-preparo dos pratos, administração e 

supervisão) e no setor de FOH (acolhimento das pessoas, anotar pedidos, servir 

alimentos e bebidas, preparar drinks e cocktails, preparação da mise-en-place da 

sala, limpeza das mesas, comunicação com clientes, dobrar guardanapos, 

supervisionar serviços de sala, serviços de contas dos clientes, administrar, etc.) 

A etapa quatro está designada à concepção do sistema ABC, examina os 

documentos onde estão todos os custos, dividindo os custos para cada setor BOH e 

FOH, a fim de analisar os principais custos, como: salários e benefícios, custos 

diretos de produção, depreciação, aluguéis, impostos, entretenimento, marketing e 

manutenção e reparos, despesas administrativas e gerais taxas, de serviços de 

utilidade, mostrando onde os mesmos ocorrem, sendo o contador responsável pela 

integridade dos dados.  

Deve-se na etapa quatro, ainda definir que custos fixos deverão ser 

separados em centro de acumulação de custos - CAC (cost pool), que são uma 

grande parte dos custos gerais para cada variação de custos que pode ser explicada 

por um direcionador de custo (cost driver). Raab (2003) sugere que os custos 

parecidos devem ser combinados. Os documentos são rearranjados em centros de 

custos, e devem ser mantidos desta forma, para concepção da ficha ABC (apêndice 

B) e da forma original para fins contábeis e legais.  

A quinta etapa refere-se aos principais custos para cada centro de atividades 

e serão agrupados em centro de acumulação de custos - CAC (cost pool) como: a) 

custos indiretos de material; b) utilidades (água, energia elétrica e gás de cozinha); 

c) pessoal (salários, comissões, beneficios etc.); d) sustentabilidade do negócio 

(manutenção preventiva e corretiva, despesas gerais, impostos, marketing etc.).  

Para melhor compreensão dos custos será construída um quadro, dividindo 

os custos principais em centros de atividades (FOH e BOH) e separados em centros  

de acumulação de custos (CAC) e por fim, estes centros divididos pelo número de 
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direcionador de custo (cost driver), que estabelecem as taxas para cada centro, 

conforme mostra o Quadro 6. 

 

 
Centro de 
atividades 

Pessoal Utilidades 
Custos diretos 

de material 
Sustentabiliodade 

do negócio 
Total 

BOH       

FOH       

Total       

Quadro 6: Divisão de custos 
Fonte: traduzido de Raab (2003) 
 

 

A sexta etapa deve-se atribuir aos custos fixos aos centros de atividades no 

modelo de dois estágios. Os custos podem ser atribuídos diretamente aos centros 

de atividades no primeiro estágio ou com o uso de direcionadores de custos do 

primeiro estágio pode produzir duas entradas, o CAC geral e a taxa de acumulação.  

Os recursos do CAC podem ser medidos diretamente ou estimados, no 

entanto, o custo quando estimados podem provocar distorções. No negócio de 

restaurante, por exemplo, os custos de pessoal do trabalho (salários, benefícios dos 

empregados etc.) são atribuídos a um setor, determinando o quanto destes recursos 

irão para o setror. Se no BOH para os custos de produção dos alimentos foram 

utilizando um custo mensal em reais, e um total de trabalho em hora/mês, o CAC 

apurado sera de R$/horas sendo igual ao total de R$/horas trabalhada. 

Posteriormente esta taxa pode ser aplicada no segundo estágio do processo 

de custo, para determinar quanto destes custos de pessoal (trabalhos) são utilizados 

para cada produto individual e deverá ser aplicado no FOH. Podendo utilizar outros 

CAC feitos da mesma forma para as utilidades, custos diretos de material e para 

sustentabilidade do negócio, da mesma maneira. 

A etapa sete visa estabelecer os direcionadores de custos do segundo 

estágio, dividindo o custo total de cada centro de atividade em direcionadores dos 

centros de acumulação de custos. Segundo Raab (2003), existem quatro 

direcionadores de custos aplicáveis a restaurantes como mostra a Quadro 7: 
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Direcionadores de custo 

1 Direcionador de custo no nível da unidade, (ocorre toda vez que uma unidade é 
produzida e são relacionadas diretamente ao número de unidades produzidas. Como 
por exemplos: a energia que é empregada para produzir um item do cardápio). 

2 Direcionadores de custo a nível de grupo, (ocorre toda vez que a atividades, 
utilizam mais pessoas para seu desenvolvimento. Como por exemplos: mise-en-place 
da cozinha e da sala, os abastecimentos que são feitos etc. 

3 Direcionadores a nível de produto, (são recursos utilizados para sustentar os 
produtos nas linhas de produtos da empresa. Como por exemplos: estabelecer e 
manter as especificações, analisar de receitas, para colocar no cardápio,técnica de 
cocção e acelerar a produção. 

4 Manutenção das facilidades, (são os custos de manutenção geral dos processos da 
companhia. Como por exemplos: marketing, contabilidade, impostos etc. 

Quadro 7: Categorias de direcionadores 
Fonte: Raab (2003)  
 

 

Cada direcionador de CAC tem seus custos atribuídos aos produtos na etapa 

oito, onde usando um direcionador de custos de segundo estágio para cada CAC, 

onde baseado no número de direcionadores de custos que ele consome, o centro de 

acumulação de custo é distribuído. Os custos fixos utilizados nos produtos são 

calculados multiplicando o número de unidades de direcionadores de custos pela 

taxa de CAC estabelecidas no primeiro estágio. 

Na etapa nove, os métodos que podem ser utilizados para mensurar as 

unidades de recursos consumidos por um produto são: entrevistas, observações, e 

questionários que serão utilizados na etapa nove. Porém para esta dissertação foi 

utilizada, a observação, por ser o método mais rápido e barato, e ainda pode 

verificar as atividades que são feitas em dobro ou de forma inadequada. O 

observador terá dados que verifica quantos empregados são necessários para cada 

atividade, assim como, mensurar o tempo relacionado para sua execução. 

Na etapa dez, a partir da multiplicação do custo unitário de cada CAC pelo 

número de unidades utilizado por cada item analisado, poderá se projetar os custos. 

Como por exemplo: se um auxiliar de cozinha gasta um determinado tempo para 

preparar a mise-en-place da cozinha todos os dias, temos que o custo da mise-en-

place para cada item do cardápio pode ser calculado pela taxa de CAC x número de 

unidades utilizadas, e que este resultado deverá ser dividido pelo número de itens 
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do cardápio. O resultado deste cálculo deve ser incluído na taxa de atividades de 

mise-en-place incidindo no BOH. 

Para estabelecer o custo dos produtos, alguns recursos foram considerados, 

como os direcionadores de unidade-base, que são o número de unidades de energia 

e unidades de horas de trabalho, utilizadas para preparar um determinado item. O 

tempo gasto para execução de uma determinada tarefa pode ser obtido por 

observação aos empregados. Como por exempl: se determinada iguaria leva quatro 

minutos de pré-preparo, e mais treze minutos de preparo, o total utilizado para a 

este fim é de dezessete minutos. Para determinar o custo da unidade-base de 

trabalho, deve-se utilizar o CAC encontrado anteriormente e dividi-lo por sessenta, 

estabelecendo o custo por minuto, logo multiplicar este resultado pelos minutos 

utilizados, que será o custo da unidade-base de trabalho. 

Para estabelecer o custo no nível do produto, utiliza-se a seguinte forma:  se 

são gastos por mês/horas em testes de receitas, esta atividade tem um custo total 

mensal, para determinar o custo por item do cardápio, assumindo que foram 

vendidas determinadas quantidades de itens/mês, o custo por item fica igual ao 

custo total mensal dividido pelo número de item/mês, que é considerado um custo 

imaterial, mas se considerados todos os custos, eles podem vir a ser significantes.  

O mesmo procedimento é feito para os custos de abastecimento. Caso o 

restaurante tenha pessoal trabalhando apenas no abastecimento, com determinado 

custo de salários, o custo por item de manutenção dos produtos é o salário dos 

empregados dividido pelo número de item/mês. 

Na etapa onze direciona os custos ABC calculados para os produtos, serão 

concentrados em uma ficha de custos ABC, que listam os custos e atividades 

associados ao produto de cada centro de atividades. O roteiro de atividades deve-se 

apresentar da segunite forma como mostra a Figura 17: 
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Figura 17: Guia de atividade para os produtos 
Fonte Raab (2003) 
 

 

As atividades contidas no guia da Figura 17, somadas representam um custo 

total por item, baseado apenas no BOH, no centro de atividade de custo com 

pessoal. O mesmo procedimento pode ser aplicado para definição do todos os 

custos dos CAC, menos para os custos de sustentabilidade do negócio, que devem 

ser alocados arbitrariamente, como em outros métodos, dividindo-se o valor total 

pelo total de produtos vendidos. Porém na etapa doze, busca-se acrescentar os 

custos de matéria-prima já apurados as fichas de custos ABC, estabelecendo um 

custo total para cada item analisado do cardápio. 

Na etapa treze será conduzida uma nova análise de engenharia de cardápio 

utilizando os princípios e custo ABC, já apurados pelas fichas de custos ABC. Nesta 

etapa serão utilizadas planilhas eletrônicas da fase de pré-design, substituindo o 

custo dos pratos pelo custo ABC, possibilitando uma nova análise dos itens do 

cardápio. Através do resultado destas novas planilhas é possível, na próxima etapa 

re-clasificar os itens do cardápio analisados de acordo com os mesmos critérios 

utilizados anteriomente, classificando nas categorias de engenharia de cardápio 

baseado no modelo de Kasavana e Smith de 1982, onde os mesmos utilizam termos  

classificando-o em: star, plow-horse, puzzle e dog. 

Na etapa quinze é elaborado um ranking ABC dos itens analisados, de acordo 

com sua lucratividade e popularidade em conjunto, como já realizado anteriormente 

na fase do pré-design. Na etapa deseseis os resultados dos rankings ABC serão 
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comparados aos rankings estabelecidos anteriormente utilizando os princípios da 

engenharia e da percepção do gestor do restaurante. 

No futuro para uam maior implementação do sistema ABC no restaurante, o 

processo de análise de valor (PVA) poderá ser reconduzido, revisando as atividades 

e processo confirmando se as mesmas agregam valor ao procedimento. Uma das 

maiores vantagens no uso do ABC é que ao custear atividades que compõem os 

processos de negócios, facilita as decisões de melhoria e entre as diversas 

alternativas de incremento da produtividade pode focalizar a de menor custo. Por 

caminhar alinhado à análise de valor dos processos, possibilita eliminar as 

atividades que não agregam valor, nem para o negócio, nem para o cliente e atua 

ainda, nas atividades de pouco valor agregado para o cliente (COGAN, 1994, p. 15). 

Para Garrison e Norren (2001), os gerentes citam como principal benefício na 

implantação do ABC, a possibilidade de melhoria dos processos e chamam isso de 

Gestão Baseada em Atividades (ABM – Activity Based Management). Com o uso do 

Custeio Baseado em Atividades, os produtos e serviços são custeados conforme a 

sua utilização das atividades, obtendo-se resultados mais adequados em relação 

aos métodos tradicionais. 

 

3.3.2 Concepção do método de custeio por absorção  

 

Para se obter êxito, e se conseguir custear cada produto utilizando o custeio 

por absorção, alguns passos devem ser seguidos tais como: identificar e classificar 

todos os custos; alocar os custos indiretos aos departamentos através de bases de 

rateio; redistribuir os custos dos setores auxiliares para o setor produtivo produtivos; 

e, por fim, ratear os custos de cada departamento aos produtos. Não se pode 

esquecer, porém, o quão importante é escolher critérios de rateio que possuam a 

maior relação possível com o produto, por implicar maior ou menor chance de se 

obter êxito nos resultados. 

Conforme citado, o primeiro passo a ser seguido durante o custeamento dos 

produtos do restaurante o de separar os custos e despesas. Os custos como: 

matéria-prima, o salário do pessoal de operação (chefe de cozinha, cozinheira, 

auxiliares de cozinha, assador e copeira), gastos gerais (pano de copa, pano de 

chão, carvão, uniformes, papel higiênico e depreciação de equipamentos e 
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instalações). As despesas são administrativas e comerciais. As administrativas 

como: (pano de chão, uniformes, contribuição sindical patronal, telefone rural, pró-

labore e depreciação). As comerciais (papel toalha, sabão líquido, papel higiênico, 

álcool, guardanapo de papel, pano de chão, uniformes, propaganda, telefone rural e 

depreciação). 

Para o segundo passo foi apropriação dos custos diretos aos itens do 

cardápio elaborado. A mão de obra direta não foi considerada, em virtude da 

atividade não ser para indústria de manufatura. Todavia, foram considerados custos 

diretos, tão somente os ingredientes utilizados na elaboração de cada item do 

cardápio. 

No terceiro passo foram feitos a apropriação dos custos indiretos, 

subdivididos em dois grupos: mão-de-obra e gastos gerais de fabricação. Os 

critérios de rateio foram estabelecidos das seguintes formas: mão-de-obra (na 

mesma proporção dos custos da matéria-prima). Os gastos gerais de fabricação 

foram distribuídos aos produtos, conforme as quantidades elaboradas. Pode-se, 

assim, observar na Figura 18 como funciona um sistema de custeio por absorção. 

 

 
Figura 18: Esquema do custeio por absorção  
Fonte: Adaptado de Martins (2006) 



118 
 

Tanto no custeio por absorção com departamentalização quanto no sem 

departamentalização, se faz necessário o uso de critérios de rateios para distribuir 

os custos indiretos aos produtos finais. Os critérios de rateio são definidos por 

Dubois; Kulpa e Souza (2006, p. 73), como “a distribuição de valores de cada CIF 

aos diversos produtos, tanto semielaborados quanto acabados”. Martins (2006) 

ressalta que, na maioria dos casos, as bases rateio devem ter relação com sua 

natureza, ou seja, por exemplo, o aluguel em relação à área ocupada. 

 

3.3.3 Concepção do método de custeio direto ou variável 

 

No método do custeio variável ou direto, os produtos receberão somente os 

custos decorrentes da produção, ou seja, os custos variáveis. Os custos fixos, por 

não serem absorvidos pela produção, são tratados como custos do período, indo 

diretamente para o resultado do exercício como mostra a Figura 19 (MEGLIORINE, 

2007). Para este trabalho, foram considerados como variável, somente os custos da 

matéria-prima. 

 

 
Figura 19: Esquema do custeio direto ou variável 
Fonte: Adaptado de Martins (2006) 
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Esse critério de custeamento pode ser empregado a qualquer sistema de 

determinação de custos. Oferece, inclusive, vantagens quanto à aplicação no 

sistema de custeio por ordem de produção, por processo, pela responsabilidade. 

É assim denominado de custeamento variável porque trata dos custos que 

variam com o parâmetro operacional que foi escolhido para ser a base de volume, 

ou da atividade, ou do departamento. 

Esse método utiliza o conceito de margem de contribuição, que segundo 

Megliorini (2001), consiste no montante que resta do preço de venda de um produto 

depois da dedução de seus custos e despesas variáveis. Sendo assim, permite 

avaliar a margem de contribuição em relação ao lucro. O custeio direto possui 

desvantagens relacionadas ao crescimento da proporção de custos fixos na 

estrutura de custos das empresas, em decorrência de investimentos na capacitação 

tecnológica. 

 

3.4 Engenharia de cardápios aplicado ao restaurante típico de Manaus 

 

A engenharia de cardápio conforme visto na revsão da literatura, trata-se de 

um método de análise do cardápio, que determina se os itens do cardápio deverão 

ser mantidos, re-precificados, eliminados, reposicionados, re-custeados ou 

remodelados. Essa abordagem incorpora tanto a rentabilidade quanto a 

popularidade dos itens do cardápio com ênfase na margem de contribuição (MC). 

Para aplicação do método de análise de ME, necessita de informações como: 

custo de cada alimento, preço de venda e quantidade vendida ao longo de um 

tempo específico. No caso desta dissertação o período foi de novembro de 2011 a 

abril de 2012. A margem de lucro bruto de cada item do cardápio será comparada 

posteriormente com a media dos itens analisadas e classificadas em alta ou baixa. 

Cada item do cardápio também será classificado como alta ou baixa por sua 

popularidade. Um percentual do menu mix será estabelecida a partir da divisão da 

conta total de cada item e pela conta total de todos os itens. A média estabelecida 

da divisão em alta e baixa em popularidade é determinada pela fórmula [2]. 

Após definidas as classificações de rentabilidade e popularidade de cada item 

do cardápio os resultados serão apresentados em quatro categorias como mostra o 

Quadro 8. 



120 
 

 
Stars 

(estrelas) 
Puzzles 

(quebra-cabeças) 
Plow horse 

(burro de carga) 
Dogs 
(cães) 

Margem de 
contribuíção 

(rentabilidade) 
Alta (H) Alta (H) Baixa (L) Baixa (L) 

Volume de 
vendas 

(popularidade) 
Alta (H) Baixa (L) Alta (H) Baixa (L) 

Quadro 8: Classificação de engenharia de cardápio pelo modelo Kasavana e Smith 
Fonte: Conner (2009)  

 
 

Uma vez que todos os itens de cardápio são classificados em categorias nos 

quatro grupos de engenharia de cardápio como: stars, puzzles, plow-horses e dogs, 

os gestores podem tomar decisões. Segundo Raab (2003), todos os itens do 

cardápio deveriam ser preferencialmente star. Nos quais o gestor deve concentrar 

esforços para mante-las; para isso, o gerente deve manter um padrão de serviço, e 

controle de qualidade e ainda colocar em posição de destaque nos cardápios. Estes 

itens costumam não ser sensíveis aos preços e podem ser testados pela 

elasticidade, onde os clientes podem estar dispostos  a pagar mais por alguns stars. 

Outra forma de aumentar a lucratividade de um star é controlar seus custos, tendo 

para isto, que analisar todas as etapas do processo como: compars, recebimento, 

aramazenamento, etc. 

Por outro lado, para os itens identificados como plow horse, as estratégias 

devem concentrar-se em aumentar margens de contribuição, pois esses são itens do 

cardápio muito populares, mas que possuem margem de contribuição baixa. São os 

itens que muitas vezes levam “assinatura” do restaurante e são muito importantes, 

porque atraem bastantes clientes. Para aumentar a lucratividade, várias estratégias 

são criadas como: elevar os preços, o que pode causar uma queda na popularidade, 

visto serem produtos geralmente inelásticos. Porém uma queda nas vendas só será 

desejável se puder reter os consumidores e convence-los a adquirir itens de maior 

lucratividade. Outra maneira de se avaliar esta medida é se os consumidores 

perceberem um aumento no valor do produto, modificando a apresentação do prato, 

a localizaçao dos itens no cardápio, ou ainda modificando o modo de preparo, 

tornando-as mais atrativas. 

Para os itens categorizados como plow horses e star, deve ser feito um 

controle dos custos, diminuindo as despesas de produção desses itens. Plow horses  



121 
 

com margem de contribuição próximos a média devem ser remanejados de forma 

cuidadosa, pois são lucrativos de acordo com número de pratos vendidos, de outra 

forma, se a margem de contribuição é baixa, eles não contribuem para a 

lucratividade geral e reduzido à quantidade das vendas.  

No entanto, os gerentes tem que considerar que os itens plow horses, são 

frequentemente com o preço muito elástico e um aumento no preço pode resultar 

em uma redução drástica em popularidade. A queda nas vendas pode ser desejável 

se os clientes podem ser retidos e convencidos a mudar para outros itens do 

cardápio mais rentáveis. 

Os itens do cardápio classificados como puzzles representam outro tipo de 

desafio para os gestores, pois são itens que possuem uma lucratividade alta, mas as 

as quantidades vendidas são baixas. E as primeiras interrogações, devem ser 

respondidas por não serem populares, devendo-se observar em primeiro lugar, sua 

qualidade e preço. Outra dúvida levantada, é a observação de que alguns itens do 

cardápio, não são populares em lugar nenhum, devendo ser adaptado à culinária 

local, para que o mesmo torne-se  mais conhecido. 

Os itens categorizados como dog, possuem baixa popularidade e baixa 

rentabilidade. São os itens que em via de regra, devem ser eliminados do cardápio, 

entretanto há justificativas para mantê-los, como por exemplo: se um cliente 

influente está acostumado a consumir esse prato, ou mesmo se há evidências de 

que o mesmo se tornará popular no futuro. Porém, se o gestor decide que o item 

deve permanecer no cardápio, seu preço deverá ser majorado, aumentando a 

rentabilidade e assim tornando um puzzle. 

Através da aplicação da engenharia de cardápio, os gestores podem atingir a 

eficiência e a eficácia na realização de análise do cardápio do restaurante, os 

modelos tradicionais são falhos em não considerar os custos fixos, e um estudo 

mais aprofundado, buscando analisar as influências dos métodos de custeio (ABC, 

absorção e direto ou variável) de engenharia de cardápio, trará maior embasamento 

para as tomadas de decisões no restaurante típico regional. 

Nesta dissertação, foram utilizadas as técnicas dos métodos de custeio e para 

engenharia de cardápio foi utilizado o modelo de engenharia de Kasavana e Smith 

de 1982. O alinhamento dos objetivos com as etapas propostas nos itens 3.2, 3.3, e 
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3.4 foram importantes para analisar as influências dos métodos de custeio na 

engenharia de cardápio do restaurante típico. As reuniões com o gestor, 

levantamento de dados do restaurante, observação das atividades, levaram a 

classificação de todos os itens do cardápio e a criação do ranking de todos os itens 

do cardápio de acordo com sua lucratividade, posteriormente a criação de planilhas 

eletrônicas e aplicabilidade dos métodos de custeio (ABC, absorção e direto ou 

variável), trouxeram os dados iniciais para fase de pré-design do modelo, 

identificando como o restaurante baseia seus custos para chegar ao preço atual do 

cardápio. 
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

Neste capítulo, são apresentados às análises dos resultados obtidos do 

estudo realizado no restaurante típico de na culinária regional do Amazonas, com 

intuito de avalia-lo a partir da influência dos métodos de custeio na engenharia de 

cardápios. Este capítulo está dividido em cinco partes: o primeiro tópico se refere ao 

restaurante, com histórico, constituição, a descrição do atual estabelecimento, 

características da culinária bem como a contabilidade, os gastos mensais e o 

método de precificação utilizado pelo restaurante atualmente. O segundo tópico se 

refere à aplicação da engenharia de cardápio baseado no modelo de Kasava e 

Smith (1982). A terceira parte trata da aplicação dos métodos de custeio (ABC, 

absorção e o direto ou variável) no cardápio do restaurante. A quarta parte refere-se 

a percepção do gestor quanto a lucratividade estabelecido um rankings sob sua 

percepção dos itens analisados e outro ranking pelos métodos ME, ABC/ME, 

absorção e o direto ou variável), e uma comparação entre os rankings. A quinta e 

última parte análisa os métodos de custeio no cardápio do Restaurante Flutuante 

Peixe Boi. 

 

4.1 Histórico e evolução do Restaurante Peixe-Boi 

 

O conceito de restaurante parece bastante simples, entretanto existem várias 

abordagens, inclusive em relação às suas classificações e características. De 

acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, restaurante é definido 

como: estabelecimento comercial que se dedica apreparar e servir refeições, ou 

ainda, lugar em que se tomam refeições em comum, refeitório (HOUAISS et al., 

2001). 

De origem francesa, a palavra restaurant foi usada pela primeira vez em 1767 

como denominação de um estabelecimento de Paris. Seu surgimento deu-se 

quando certo senhor chamado Boulanger abriu, em 1766, na rua Poulies, o primeiro 

estabelecimento que só admitia pessoas que fossem fazer suas refeições. “Havia 

uma faixa que dizia: Venid ad me ommis qui stomacho laboratis, ego restaurabo 

vos”, que significa – Vinde a mim, vós que sofreis do estômago, que eu vos 

restaurarei e este estabelecimento passou a se chamar restaurant (VENTURINI, 

2004). 
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No Brasil, também, não é fácil precisar a origem dessas „casas de 

restauração‟. Sabe-se que em 1599 um português de nome Marcos Lopes teria 

inaugurado uma casa em São Paulo, onde atendia os viajantes. Segundo Maricato 

(2001), o que se teve no início foram as „paragens‟ (restaurantes mais simples, de 

pequeno porte) e pensões. Os primeiros grandes estabelecimentos do país 

tornaram-se conhecidos como leiterias ou confeitarias. O galicismo “restaurante” 

passou a ser aceito no fim do século 19. Aliás, todos os restaurantes mais antigos 

tinham forte influência francesa. Em 1847, haviam dois restaurantes em São Paulo, 

então uma cidade provinciana de 14 mil habitantes. 

Assim sendo, o objetivo de um restaurante é claro: preparar e servir alimentos 

e bebidas. Todo restaurante, do mais simples ao mais sofisticado, pressupõe um 

público-alvo, um ambiente, um tipo de comida, um tipo de serviço e diversos 

aspectos que compõem esse estabelecimento (FONSECA, 2000; VENTURINI, 

2004). 

O Restaurante Flutuante Peixe Boi conforme mostram às Figuras 20 e 21 

integra a lista de restaurantes típicos regionais na cidade de Manaus, que serviu 

como base para o estudo de engenharia de cardápios e custeio baseado em 

atividades, conforme carta de autorização (Apêndice C). Para Castelli (2000) o 

restaurante típico, caracteriza-se por sua decoração típica e servem comidas típicas 

de uma região (amazônica, gaúcha, nordeste, etc), de um país (grego, japonês, 

chinês, italiano, etc.). Existem restaurantes típicos do tipo fusion food, que significa a 

fusão de comidas no mesmo restaurante, (ex: restaurante tailandês que serve 

também a comida brasileira como opção ou a fusão de destas duas culinárias no 

mesmo prato). 
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Figura 20: Vista aérea do Restaurante                      Figura 21: Vista aérea do Restaurante  
Fonte:Ana Scognamigrio (proprietária) (2011)          Fonte:Ana Scognamigrio (proprietária) (2011) 

 

O Restaurante Peixe-Boi está Localiza do na floresta Amazônica, dentro de 

uma Área de Preservação Ambiental (APA) no rio Tarumã Açu. É uma 

microempresa enquadrada no sistema de tributação simples, e que funciona três 

dias na semana: sexta, sábado e domingo das 08hs às 18hs, com uma estrutura 

física para atender cerca de 100 pax‟s. Por se tratar de um restaurante flutuante, 

com conotações ecológicas, tratando-se do único restaurante flutuante que conta 

com tratamento de efluentes além da preocupação com o meio ambiente, realizam 

mutirões de limpeza no igarapé, juntamente com a comunidade local. 

O Restaurante Flutuante Peixe-Boi, como mostram as Figuras 22 e 23, iniciou 

em 1996, quando a atual proprietária comprou um pequeno flutuante às margens 

esquerda do igarapé do Tarumã Açu, com objetivo de fixar residência, uma vez que 

estava vindo de São Paulo para morar em Manaus, capital do estado do Amazonas. 

Naquela época, começou a demanda de donos de pequenas embarcações 

(lanchas), Jet Sky, barcos a motor que por ali transitavam, parava para perguntar se 

seria algum tipo de alimentação e bebidas alcoólicas. Fato que fez com que a 

proprietária passasse a atender a alguns pedidos como: cervejas, peixe assado de 

modo geral, em especial sardinhas frita. Com o aumento do volume de pedidos, o 

que era algo informal passou a ganhar estrutura física organizacional e comercial. 
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Figura 22: Restaurante Peixe-Boi                        Figura 23: Restaurante Peixe-Boi 
Fonte: Autor (2012)                                                 Fonte: Autor (2012) 

 

Em 1999, houve a necessidade da abertura de firma e a regulamentação dos 

negócios, quando o pequeno flutuante passou a abrigar maior número de pessoas e 

com o nome fantasia de Restaurante Flutuante Peixe-Boi. Em termos de estrutura 

física estava composto de cozinha com fogão industrial, salão com capacidade para 

vinte cinco pessoas com cinco mesas quadradas, dispondo de cinco pessoas, dois 

para cozinha e três para atendimento. 

No ano de 2004, a administração promoveu uma ampla reforma mudando 

toda estrutura que aumentou para dez mesas, dobrando sua capacidade instalada. 

Ampliou-se o cardápio, servindo vários tipos de bebidas, 18 tipos de pratos 

principais, a maioria peixes do rio Negro e Solimões, 14 tipos de aperitivos/ 

entradas, desde caldinho de feijão a pastéis de queijo e peixe etc., e três tipos de 

sobremesa como: banana frita com açúcar e canela, creme de cupuaçu e o néctar 

dos deuses. Atualmente o Restaurante Flutuante Peixe-Boi, apresenta um amplo 

salão com capacidade para atender 100 clientes, funcionando ao público, três dias 

na semana, (sexta, sábado e domingo) das 8h da manhã às 18h. 

O Restaurante Flutuante Peixe-Boi depende muito das condições climáticas e 

das temporadas de vazantes e enchentes do Igarapé do Tarumã Açu, em virtude de 

sua localidade. Para Freitas (2012), a oscilação do volume está ligada diretamente à 

origem das águas, quando a variação da quantidade de água de um determinado rio 

(cheias e vazantes) é proveniente das águas das precipitações, o processo é 
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chamado de regime pluvial, quando a oscilação do volume das águas acontece em 

razão do processo de derretimento de “massa de gelo”, tal fenômeno é denominado 

de regime naval. Entretanto, pode ocorrer a existência de rios que sofrem influência 

dos dois regimes (pluvial e naval), como por exemplo, o rio Amazonas, o mesmo 

nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes (influência do regime naval em sua 

nascente) e depois no Brasil, sofre influência do regime pluvial, em razão dos 

elevados índices pluviométricos que ocorrem na região (influência do regime pluvial) 

O estabelecimento de restauração denominado Flutuante Peixe-Boi está 

constituído de forma organizacional de uma proprietária formada em letras, que fala 

três idiomas fluentemente e já morou no exterior e também é presidente da 

associação das mulheres da bacia hidrográfica do rio Amazonas; uma gerente 

administrativa formada em nutrição; uma chefa de cozinha com nível médio. Entre 

os colaboradores estão: uma cozinheira, duas auxiliares de cozinha, um assador de 

peixes, quatro garçons, uma copeira e um vigia. 

 

 

Figura 24: Organogrma do Restaurante Flutuante Peixe-Boi 
Fonte: Autor (2012) 

 

O restaurante atrai inúmeros turistas estrangeiros e a sociedade local tanto 

pela sua maravilhosa localização, quanto pela excelente qualidade no atendimento e 

diversificação dos alimentos regionais que são servidos. O tipo de serviço utilizado 

para o atendimento é informal, respeitando as regras básicas do serviço e mesa à la 
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carte, onde segundo Krause (2007) o cliente tem a sua disposição uma relação de 

preparos a sua escolha no cardápio, no qual ele fará sua escolha. O autor ainda 

afirma que a modalidade de venda do cardápio, com opções, onde o cliente escolhe 

pratos em uma sequência, podendo optar por uma entrada, petiscos, prato principal 

e sobremesa. 

 

4.1.1 O cardápio do Restaurante Flutuante Peixe-Boi 

 

A gastronomia do Amazonas fundamenta-se na culinária indígena que se faz 

mais presente. Os peixes amazônicos aparecem em diversos pratos como: tambaqui 

assado na brasa, caldeirada de tucunaré, pacu frito, pirarucu à milanesa etc. Às 

frutas locais como: açaí, taperebá, cupuaçu e buriti, são muito consumidos ao 

natural e na forma de doces como: bolos, cremes e pudins.  

Na região norte destaca-se o Amazonas e Pará, que são os Estados que 

deram origem a alguns dos preparos mais exóticos, como o pato no tucupi (caldo 

extraído da mandioca) e o tacacá, caldo feito com o já mencionado tucupi, goma de 

mandioca, camarão e jambu, erva que deixa a boca dormente. Além da sempre 

presente mandioca, que é bastante apreciada na região. Todas essas iguarias 

fazem parte da maioria dos cardápios dos restaurantes regionais da cidade de 

Manaus.  

Para Gail (1993) o cardápio é um dos principais meios de comunicação entre 

o cliente e o restaurante, como tal, deve refletir o estilo do mesmo, ser informativo, 

promovendo a cozinha, vendendo estilo, integridade e segurança. Strong (2006 p. 

25) considera o cardápio como uma declaração da filosofia do restaurante, “uma 

crucial parcela da compreensão do marketing, pois deve capturar o design, forma, 

função, marca e o estilo”. Esses dois autores consideram que o design do cardápio 

deve inspirar praticidade, operacionalidade, acessibilidade e conforto.  

O cardápio do Restaurante Flutuante Peixe-Boi, foi desenvolvido no ano de 

2002 e perdura até hoje. A carta, com tamanho de 13 cm x 19,80 cm, possui capa 

de fundo branco com logomarca na cor preta e amarela e realces no tom 

amadeirado conforme mostra a Figura 25.  
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Figura 25: Cardápio do Restaurante Flutuante Peixe-Boi 
Fonte: Pesquisa (2012) 
 

O cardápio do restaurante em estudo possui trinta e cinco tipos de iguarias 

distribuídos em três grupos: quatorze entradas/petiscos, dezoito pratos principais e, 

três sobremesas. Cada item apresentado nestes grupos recebeu a descrição da 

composição dos pratos e especificação da quantidade oferecida pelo restaurante e 

com as guarnições de acompanhamentos para cada item do cardápio. 

 

4.1.2 Análise do Restaurante Flutuante Peixe-Boi 

 

Para análise do restaurante foram utilizados dados da contabilidade, controle 

de vendas e controle de estoques, referente ao mês de abril de 2012, a fim de 

apurar as despesas com: com ingredientes, mão-de-obra, gastos gerais, 

depreciação, histórico das vendas dos itens do cardápio do mês de abril. Como se 

trata de uma micro empresa optante pelo Simples, um regime tributário que reúne 

em uma única guia o recolhimento de seis tributos federais, foram calculados os 

seguinte impostos conforme mostra a Tabela 1:  
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Tabela 1: Impostos 

TIPO DE TRIBUTO 
VALOR da 

RECEITA 
% 

VALOR 

BASE 

% 

Allc. 

VALOR À 

RECOLHER 

ISS - Imposto Sobre  Serviço R$ 37.196,00 100% R$37.196,00 5% R$ 1.859,80 

COFINS- Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social 
R$ 37.196,00 100% R$37.196,00 3% R$ 1.115,88 

PIS- Programa deIntegração Social R$ 37.196,00 100% R$37.196,00 
0,65

% 
R$ 241,77 

IRPJ – Imposto de Renda Pessoa 

Juridica 
R$ 37.196,00 8% R$2.975,68 15% R$ 446,36 

CSLL- Contribuíção Social s/ Lucro 

Líquido 
R$ 37.196,00 12% R$4.463,52 9% R$ 401,72 

TOTAL DE DESPESAS TRIBUTARIA R$ 4.065,52 

 
 

Fonte: Autor (2012) 
 

Os impostos calculados, conforme mostra a Tabela 1 são: o Imposto sobre 

serviços - ISS, o valor da alíquota varia conforme a legislação de cada município. A 

base de cálculo é o preço do serviço, obtido pela receita mensal do contribuinte de 

caráter permanente ou pelo valor cobrado na prestação de serviço eventual.  

COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

Contribuição federal que incide sobre o faturamento mensal das empresas. A 

periodicidade da apuração é mensal e as alíquotas variam de 3 a 7,6%. Foi aplicada 

neste estudo a alíquota de 3%.  

PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social. A contribuição 

federal, administrada e fiscalizada pela Receita Federal, é apurada mensalmente 

sobre o valor do faturamento mensal de empresas privadas, públicas e de economia 

mista ou da folha de pagamento das entidades sem fins lucrativos. A alíquota varia 

de 0,65% a 1,65%. Neste estudo aplicou uma alíquota de 0,65%. 

IRPJ – Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. Imposto federal, recolhido 

para a Receita Federal, que incide sobre a arrecadação das empresas. A base de 

cálculo, a periodicidade de apuração e o prazo de recolhimento variam conforme a 

opção de tributação (lucro real, presumido ou arbitrado), podendo ser trimestral ou 

mensal.  

CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro. Assim como o IRPJ, a contribuição 

social federal tem apuração e pagamento definidos pela opção de tributação (lucro 
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real, presumido ou arbitrado). Sua administração e fiscalização competem à Receita 

Federal.  

Depois de calculados os impostos apuram-se a DRE o próximo passo e apuar 

os gastos totais. Foram levantadas todas as informações como: custo da matéria 

prima, folha de pagamentos mensal, histórico de vendas dos itens do cardápio além 

da DRE mensal do restaurante Tabela 2, onde todos os gastos foram listados, 

tomando como referências os trabalhos de Raab (2003) e Linassi (2009). 

Tabela 2: DRE do mês de abril de 2012 - Restaurante Flutuante Peixe-Boi 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

ESTALAGEM PEIXE BOI LTDA 

C.N.P.J.: 22.001.548./0001-51 

PERÍODO: 01.04/2012 a 30/04/2012 

 RECEITA BRUTA DE VENDAS R$     37.196,00 

( - ) Impostos s/ vendas R$       3.217,45 

( - ) VENDAS LÍQUIDAS R$     33.978,55 

( - ) C P V R$     17.762,39 

 Ingredientes R$     10.733,70 

 Mão-de-Obra R$       6.254,11 

 Gastos Gerais R$         423,50 

 Depreciação R$         351,08 

( - ) LUCRO BRUTO R$     16.216,16 

( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$        5.336,83 

 Salários e Ordenados R$        4.061,11 

 Despesas Gerais R$          146,00 

 Pró-Labore R$        1.000,00 

 Depreciação R$           129,72 

( - ) DESPESAS COMERCIAIS R$        6.625,02 

 Ordenados e salários R$        3.898,67 

 Despesa gerais R$        1.411,00 

 Depreciação R$        1.315,35 

( - ) LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL R$        4.254,31 

( - ) IRPJ e CSLL R$           848,07 

( - ) LUCRO LÍQUIDO R$        3.406,24 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados do Restaurante Flutuante Peixe-Boi (2012) 
 

4.1.3 Métodos de formação de preço de venda utilizada pelo restaurante 

 

Ao tratar do assunto formação do preço de venda utilizado pelo restaurante, à 

proprietária citou dois momentos em sua história: o primeiro foi quando iniciou o 

negócio, que utilizou o mercado do segmento de comidas regionais como parâmetro 

para definir seus preços, além disso, definiu em 40% a margem de lucro líquido 
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desejada, utilizou também sua experiência de sempre fazer a maioria de suas 

refeições em restaurantes da cidade; o segundo momento que prevalece até hoje, 

foi baseado nos custos mensais da matéria-prima, nos custos indiretos, nos custos 

fixos e o tipo de clientes que frequentam a maioria grande empresários da região 

que gostam de passear com suas lanchas, iates, Jet-ski etc, classe A, B que 

serviram de bases na determinação do preço utilizado hoje.  

Nesse caso, o controle da matéria-prima é feito com base no inventário 

periódico (estoque inicial + compras - estoque final). Ressaltou ainda que os custos 

totais não devam ultrapassar 60% do preço de venda, entretanto, não é controlado 

por preparação, mas sim pelo resultado total do mês. Quanto à concorrência, a 

proprietária não considera os preços praticados pela mesma, pois seu público-alvo 

não leva em conta o preço na escolha de onde comer, mas sim, a qualidade dos 

produtos oferecidos, o ambiente e a localização do restaurante. De acordo com a 

entrevista: “Não importa o preço, se o produto é bom, pode por no cardápio que 

vende”, portanto leva em consideração o seu público alvo para definição do preço de 

seus pratos que compõe do cardápio do restaurante. 

A formação do preço de venda, Vilela e Santos (2000), comentam que é um 

assunto amplamente discutido pela teoria econômica, pois, na análise da melhor 

maneira de se calcular o preço de um produto, é preciso que se conheçam variáveis 

como o tipo de mercado em que a empresa atua e características do produto. 

A estratégia de apreçamento é muito influenciada pela situação de 

concorrência, que é caracterizada pelo número de empresas que atuam no mesmo 

segmento e do valor percebido do produto, resultante dos esforços de diferenciação 

produzidos pela empresa com o objetivo de alcançar uma vantagem (LAMBIN, 

2000).  

A fidelização de clientes, identificadas no Restaurante Flutuante Peixe-Boi, 

segue as estratégias do valor percebido, que de acordo com Churchill e Peter (2000) 

como forma de contribuir para a criação de fidelidade, organizações criam 

programas de ações específicos. Um dos principais objetivos dos chamados 

“programas de fidelização” e elevar o nível de retenção de clientes, pelo aumento 

das suas satisfações e do valor percebido - o que é factível de ocorrer, pois à 

medida que são oferecidos descontos progressivos ou benefícios adicionais aos 

clientes fiéis, eles se colocam como barreiras à troca de fornecedores. 
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4.1.4 Categorias dos pratos que compõem o cardápio do restaurante 

 

A análise dos pratos foi discutida em uma reunião com o gerente do 

estabelecimento, buscando identificar através da entrevista quais os pratos mais 

vendidos e que possuem maior lucratividade de acordo com sua percepção, para 

tentar ordena-los de acordo com sua lucratividade na sua categoria em ordem 

decrescente. 

Os pratos que compõem o cardápio do Restaurante Flutuante Peixe-Boi, 

foram agrupados em três categoriais, respeitando as características da culinária, 

como por exemplos petiscos ou entradas, pratos principais e sobremesas, como 

demonstra no Quadro 9. 

 

Categoria N° de pratos Alimentos analisados 

Petisco/Entradas 14 Caldo de feijão, Pastel de queijo, Pastel de carne, Pastel de 
peixe, Bolo de queijo, Bolo de carne, Bolo de peixe, 
Macaxeira frita, Batata frita, Kibe, Isca de peixe, Isca de 
carne, Isca de frango, Casquinho de caranguejo. 

Pratos principais 18 Costela de tambaqui, Filé de peixe, Tucunaré frito, Calderada 
de tambaqui, Calderada de tucunaré, Jaraqui frito, Sardinha 
frita, Pacu frito, Calderada de costela, Banda de tambaqui, 
Moqueca de peixe com camarão, Matrinxã na Brasa, 
Picadinho do Zeca, Espeto de carne, Espeto de frango, 
Espeto de misto, Filé acebolado, Filé de frango.  

Sobremesas 03 Banana frita com canela e açúcar, Néctar dos deuses, Creme 
de cupuaçu. 

Quadro 9: Categorias e pratos analisados do cardápio – Restaurante Flutuante Peixe Boi 
Fonte: Autor( 2012)  
 

 

Os itens do cardápio foram classificados, respeitando a característica 

gastronômica típica da região Norte, que segundo Campos (2008), devido à 

existência de mais de duas mil espécies de peixes nos rios do Amazonas, a culinária 

amazonense valoriza, acima de tudo, o pescado. O tipo de serviço de mesa por ele 

utilizado é o serviço de travessas, que de acordo com Pacheco (2010), também 

conhecido no Brasil com as denominações “table d hôte” ou completo. Neste modo 

de servir, o garçom traz as travessas e os talheres, coloca as travessas sobre a 

mesa e dispõe talheres em cada uma delas. O próprio cliente as serve. 
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Após de apurar o custo da matéria-prima, do histórico de vendas mensais por 

item do cardápio e da confecção das fichas técnicas e de custo conforme a Figura 

10 foi realizada uma planilha eletrônica de engenharia de cardápio. 

Inicialmente, foram criadas às fichas técnicas e de custos (apêndice A) para 

todos os itens do cardápio do restaurante em estudo analisado, baseado no 

consumo de ingredientes e de seus valores, apurados por meio de notas de compra. 

O fator de correção dos ingredientes não foi utilizado, nesse modelo de ficha, 

preferiu-se utilizar um valor percentual de aproveitamento do ingrediente. Assim 

como também não utilizou-se o modo de preparo das iguarias, pois foge ao escopo 

do trabalho que se atém a analisar custos.  

 

4.2 Aplicações da ME (modelo Kasavana e Smith) ao Rest. Peixe-Boi 

 

Neste estudo, o modelo de engenharia de cardápios aplicado foi o de 

Kasavana e Smith de 1982, a pesquisa foi realizada por meio de planilhas 

eletrônicas. Para Canner (2009) a engenharia de cardápios é centrada nas relações 

entre o preço de venda e mix de venda, servindo de base para que os gestores de 

restaurantes possam utilizar este método, para medir a lucratividade de um cardápio 

em relação a uma rentabilidade futura.  

O modelo de Kasavana e Smith de 1982 avalia e atribui conceitos de cada 

prato analisado, classificando-os em stars (estrelas), plow-horses (burro de carga), 

puzzles (quebra-cabeças) e dog (cães). Para confecção da planilha foram utilizados 

o nome dos pratos, o custo de cada receita (obtida através das fichas técnicas), o 

preço de vendas e o número de unidades vendidas no período (obtido através do 

controle e análise das comandas do restaurante), com estas informações foi 

possível determinar o mix de menu (MM) e a margem de contribuição (MC) de cada 

grupo de pratos analisados e análise do fator lucro (PF) de cada item do cardápio. 

Os itens do cardápio foram classificados quanto a sua popularidade dividida 

em (H) para alta, os itens com mais de 70% de volume de vendas, e baixa em (L) 

para os itens com volume abaixo do valor de 70%. A porcentagem do volume média 

foi determinada pela fórmula [3]. Baseado no modelo de engenharia de Kasavana e 

Smith de 1982 para a determinação da percentagem do mix de vendas ou menu mix 

(MM) para cada prato, foi utilizado o número total de itens vendidos em cada grupo 
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dividido pela venda de cada item multiplicado por 100. O resultado dos valores são 

comparados à média e verifica-se se o volume de vendas é de alta ou baixa dentro 

do grupo do cardápio do restaurante analisado. 

Para a análise da margem de contribuição (MC) que segue um padrão 

semelhante, ao MM utilizando às formula [2] e [3] para categorizar os itens do 

cardápio e acordo o modelo de Kasavana e Smith de 1982. Após de concluídos os 

cálculos de MM e MC, os itens do cardápio do restaurante foram categorizados de 

acordo com o modelo de Kasavana e Smith de 1982. Para estabelecer a categoria 

de cada item do cardápio do restaurante (star, plow-horses, puzzles, e dogs) foi 

comparado, o volume de vendas médio em relação ao menu mix e a margem de 

contribuição média em relação a margem de contribuição de cada item do cardápio.  

Todos os itens do cardápio com menu mix e margem de contribuição acima 

da média determinado pelo volume de vendas médio (VM) e margem de 

contribuição media (MCM), são classificados em alto (H), porém os que ficam abaixo 

da média são classificados como baixos (L). Tendo duas categorias definidas, é feita 

a classificação dos itens do cardápio de acordo o Quadro 8. Em seguida pode 

determinar o fator de lucratividade (PF), que representa a rentabilidade relativa total 

de cada item do cardápio que fornece dados de análise que permite uma 

classificação mais sensível dos itens do cardápio. 

 

4.2.1 Análise do grupo dos petiscos e entradas 

 

A abordagem de análise da ME no Restaurante Flutuante Peixe-Boi foi 

baseada nas vendas do perído de novembro de 2011 a abril de 2012. Todos dados 

foram obtidos das comandas de controle do restaurante e foram analisados 

utilizando uma planilha excel como mostra a Tabela 3 de engenharia de cardápio de 

entradas e petiscos. 
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Tabela 3: Engenharia de cardápio petiscos e entradas 

IT
E

M
NOMENCLATURA

VENDAS 

(MM)

MENU MIX 

(MM%)

PREÇO 

(R$)

CUSTO 

VARIAVEL 

(R$)

MC (R$)

VENDAS 

DO MENU 

(R$)

CUSTO DO 

MENU (R$)

MC MENU 

(R$

FATOR 

LUCRO

POP. MÉD.  

%

CAT.MM 

(%)

MC MÉD. 

(R$)

CAT.MM 

(R$)
CLASS. ITEM

1 Caldo de Feijão 1068 18,09 5,00 0,34 4,66 5.340,00 365,88 4.974,12 0,94 18,09% H 4,66 L PLOW HORSE

2 Pastel de Queijo 3198 54,17 14,00 2,04 11,96 44.772,00 6.524,64 38.247,36 7,19 54,17% H 11,96 H STAR

3 Pastel de Carne 1266 21,44 14,00 1,75 12,25 17.724,00 2.219,11 15.504,89 2,92 21,44% H 12,25 H STAR

4 Pastel de Peixe 60 1,02 14,00 1,90 12,10 840,00 113,72 726,28 0,14 1,02% L 12,10 H PUZZLES

5 Bolinho de Peixe 48 0,81 14,00 2,13 11,87 672,00 102,01 569,99 0,11 0,81% L 11,87 H PUZZLES

6 Bolinho de Queijo 6 0,10 18,00 3,37 14,63 108,00 20,20 87,80 0,02 0,10% L 14,63 H PUZZLES

7 Bolinho de Carne 6 0,10 22,00 3,78 18,22 132,00 22,65 109,35 0,02 0,10% L 18,22 H PUZZLES

8 Macaxeira Frita 90 1,52 18,00 5,15 12,85 1.620,00 463,79 1.156,21 0,22 1,52% L 12,85 H PUZZLES

9 Kibe Frito 30 0,51 15,00 2,14 12,86 450,00 64,33 385,67 0,07 0,51% L 12,86 H PUZZLES

10 Batata frita 36 0,61 18,00 2,89 15,11 648,00 104,15 543,85 0,10 0,61% L 15,11 H PUZZLES

11 Isca de Peixe 60 1,02 28,00 12,05 15,95 1.680,00 723,03 956,97 0,18 1,02% L 15,95 H PUZZLES

12 Isca de Carne 6 0,10 28,00 7,33 20,67 168,00 43,98 124,02 0,02 0,10% L 20,67 H PUZZLES

13 Isca de Frango 0 0,00 28,00 7,51 20,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% L 0,00 L DOG

14 Casquinho de Caranguejo 30 0,51 10,00 4,89 5,11 300,00 146,66 153,34 0,03 0,51% L 5,11 L DOG

5.904,00 100,00 74.454,00 10.914,15 63.539,85

MÉDIA DA PF 1

14 POPULARIDADE MÉDIA 5,00%

MC MÉDIA R$ 10,76

CUSTO DO ALIMENTO 14,66%

TOTAIS

N. DE ITENS DE MENU

     
Fonte: Autor (2012) 
 
Legenda: 
Vendas: Comandas de novembro de 2011 a abril de 2012        MC: Preço – custo variavél                  Popularidade média: 100%/ n° itens menu x0,7 
Menu mix: Vendas/ totais de itens do menux100                        Custo do menu Vendas x custo          MC média: MC menu/ totais itens menu 
Custo variavel: fichas técnicas                                                          Vendas do menu:  Vendas x  preço       Custo do alimento: Custo menu/ vendas menux100 
Preço: Cardápio do restaurante                                                   MC menu: Vendas x MC 
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Dentro da categoria de entradas/petiscos a Tabela 3 e a Figura 26 mostram 

14 itens no grupo do cardápio, que foram vendidos num total de 5904 itens, no 

período da pesquisa. A média de popularidade do grupo foi de 5% (100%/14 x 0,7), 

a margem de contribuíção média foi de R$ 10,76 (63.539,85/5.904) perfazendo um 

custo total do alimento de 14,66% (10.914,15/74.454 x 100). O item pastel de queijo 

foi o mais representativo com uma participação de 54,17% nas quantidades 

vendidas, com uma margem de contribuição de no período de R$38.247,36, 

conforme mostra a Tabela 3 de engenharia de cardápio de petiscos/entradas. 
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Figura 26: Análise de ME, grupo das entradas e aperetivos no modelo Kasavana e Smith (1982) 
Fonte: Autor (2012) 

 

A classificação dos itens do cardápio baseado no MM e MC revelou que o 

cardápio apresentava: dois stars (pastel de queijo e pastel de carne), um plow horse 

(caldo de feijão), nove puzzles horse (pastel de peixe, bolinho de peixe, bolinho de 

carne, bolinho de quiejo, macaxeira frita, kibe, batata frita, isca de peixe e isca de 

carne) e, portanto dois dog (isca de frango e casquinho de caranguejo). Analisando 

o grupo através da aplicação do método de ME, os itens (isca de frango e casquinho 

de caranguejo) que deve chamar a atenção do gestor, por possuir margem de 

contribuíção baixa e popularidade baixa. É um item menos desejado e deve ser 

revisto sua estratégia de venda ou ser retirado do cardápio.  
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Quando analisados o grupo de entradas e aperetivos de acordo com a PF, 

três itens (caldo de feijão, pastel de queijo e pastel de carne) contribuiram muito bem 

para a rentabilidade global do cardápio, como indicado por sua PFs de próximo ou 

superior a 1. Por outro lado, dois desses itens (pastel de queijo e pastel de carne) 

tiveram a PF muito superior a 1 (7,19 e 2,92). Esses itens absorveram uma parte 

desproporcional da rentabilidade global dos itens cardápio 

 

4.2.2 Análise do grupo dos pratos principais 

 

A análise da categoria dos pratos principais como mostra a Tabela 4 foram 

analisados 18 pratos, todos eles por meio de planilha em Excel, que foram 

contabilizados por meio de comandas do restaurante. 
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Tabela 4: Engenharia de cardápio pratos principais 

IT
E

M
NOMENCLATURA

VENDAS 

(MM)

MENU MIX 

(%)

PREÇO 

(R$)

CUSTO 

VARIAVEL 

(R$)

MC (R$)

VENDAS 

DO MENU 

(R$)

CUSTO DO 

MENU (R$)

MC MENU 

(R$

FATOR 

LUCRO

POP. MÉD.  

%

CAT.MM 

(%)

MC MÉD. 

(R$)

CAT.MM 

(R$)
CLASS. ITEM

15 Caldeirada de Tambaqui Costela 24 1,43 85,00 29,64 55,36 2.040,00 711,24 1.328,76 0,27 1,43% L 55,36 H PUZZLES

16 Caldeirada de Tucunaré 42 2,51 58,00 14,12 43,88 2.436,00 592,98 1.843,02 0,37 2,51% L 43,88 L DOGS

17 Caldeirada de Tambaqui 36 2,15 68,00 24,49 43,51 2.448,00 881,50 1.566,50 0,32 2,15% L 43,51 L DOGS

18 Costela de Tambaqui 468 27,96 55,00 25,05 29,95 25.740,00 11.724,57 14.015,43 2,84 27,96% H 29,95 L PLOW HORSE

19 Espetinho de Filé 6 0,36 16,00 4,80 11,20 96,00 28,78 67,22 0,01 0,36% L 11,20 L DOGS

20 Espetinho Misto 54 3,23 16,00 5,29 10,71 864,00 285,42 578,58 0,12 3,23% L 10,71 L DOGS

21 Filé Acebolado 66 3,94 39,00 19,40 19,60 2.574,00 1.280,66 1.293,34 0,26 3,94% H 19,60 L PLOW HORSE

22 Filé de Pirarucu à Milanesa 198 11,83 48,00 21,10 26,90 9.504,00 4.178,49 5.325,51 1,08 11,83% H 26,90 L PLOW HORSE

23 Tucunaré Frito 84 5,02 38,00 15,70 22,30 3.192,00 1.319,19 1.872,81 0,38 5,02% H 22,30 L PLOW HORSE

24 Jaraqui Frito 90 5,38 16,00 9,10 6,90 1.440,00 819,42 620,58 0,13 5,38% H 6,90 L PLOW HORSE

25 Pacu Frito 54 3,23 20,00 9,32 10,68 1.080,00 503,53 576,47 0,12 3,23% L 10,68 L DOGS

26 Sardinha frita 234 13,98 20,00 9,32 10,68 4.680,00 2.181,98 2.498,02 0,51 13,98% H 10,68 L PLOW HORSE

27 Tambaqui Especial na Brasa 126 7,53 560,00 172,28 387,72 70.560,00 21.707,53 48.852,47 9,91 7,53% H 387,72 H STAR

28 Moqueca de Pirarucu 24 1,43 90,00 21,72 68,28 2.160,00 521,16 1.638,84 0,33 1,43% L 68,28 H PUZZLES

29 Matrinxã na Brasa 126 7,53 70,00 27,80 42,20 8.820,00 3.503,39 5.316,61 1,08 7,53% H 42,20 L PLOW HORSE

30 Picadinho do Zeca 24 1,43 58,00 15,52 42,48 1.392,00 372,46 1.019,54 0,21 1,43% L 42,48 L DOGS

31 Espetinho Frango a Milanesa 6 0,36 18,00 5,13 12,87 108,00 30,79 77,21 0,02 0,36% L 12,87 L DOGS

32 Filé de Frango 12 0,72 28,00 8,95 19,05 336,00 107,45 228,55 0,05 0,72% L 19,05 L DOGS

1.674,00 100 139.470,00 50.750,55 88.719,45

1

18 POPULARIDADE MÉDIA 3,89%

MC MÉDIA R$ 52,00

CUSTO DO ALIMENTO 36,39%    

MÉDIA DA PF  

TOTAIS

N. DE ITENS DE MENU

 
Fonte: Autor (2012) 
 
Legenda: 
Vendas: Comandas de novembro de 2011 a abril de 2012         MC: Preço – custo variavél                Popularidade média: 100%/ n° itens menu x0,7 
Menu mix: Vendas/ totais de itens do menu x 100                       Custo do menu Vendas x custo        MC média: MC menu/ totais itens menu 
Custo variavel: fichas técnicas                                                           Vendas do menu:  Vendas x  preço      Custo do alimento: Custo menu/ vendas menux100 
Preço: Cardápio do restaurante                                                     MC menu: Vendas x MC 
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A Tabela 4 e a Figura 27 de engenharia de cardápio pratos principais do 

Restaurante Flutuante Peixe-Boi, contém 18 itens no grupo dos pratos principais do 

cardápio, no qual foram vendidos 1674 itens no período da pesquisa. A popularidade 

média do grupo foi de 3,89% (100%/18 x 0,7), a margem de contribuíção média foi 

de R$ 52,00 (88.719,45/1.674) perfazendo um custo total do alimento de 36,39% 

(50,750,55/139,470 x 100). 
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Figura 27: Análise de ME, grupo dos pratos principais no modelo Kasavana e Smith (1982) 
Fonte: Autor (2012) 

 

Na categoria dos pratos principais, o item do cardápio costela de tambaqui 

representou 27,96% nas quantidades vendidas, mas foi o item banda de tambaqui 

especial que proporcionou a maior margem de contribuição no período com R$ 

48.852,47 entre os pratos principais como mostra a tabela de engenharia de 

cardápio dos pratos principais.  

No grupo dos pratos principais, a classificação dos itens do cardápio baseado 

no MM e MC revelou que o cardápio apresentava: um star (tambaqui especial), sete 

plow horses (costela de tambaqui, filé acebolado, filé de peixe milenesa, tucunaré 

frito, jaraqui frito matrinxã e sardinha frita), dois puzzle (caldeirada tambaqui costela, 
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e moqueca de pirarucu) e, portanto oito dogs (caldeirada de tucunaré, caldeirada de 

tambaqui, espetinho de filé, espetinho misto, pacu frito, picadinho do Zeca, 

espetinho de frango e filé de frango). 

Analisando o grupo dos pratos principais, através da aplicação do método de 

ME, os itens (caldeirada de tucunaré, caldeirada de tambaqui, espetinho de filé, 

espetinho misto, pacu frito, picadinho do Zeca, espetinho de frango e filé de frango) 

devem chamar a atenção do gestor, por possuir margem de contribuíção baixa e 

popularidade baixa. São itens que não chama a atenção dos clientes ou menos 

desejado e devem ser analisados com muito cuidado, criar estratégias para ver se 

desperta interesse do público, no último caso ser retirado de venda ou ser retirado 

do cardápio, pois a sua margem de contribuição também é muito baixa.  

Esse grupo dos pratos principais, quando analisados sob o prisma da PF, três 

itens (tambaqui especial, costela de tambaqui e file de pirarucu) contribuiram muito 

bem para a rentabilidade global do cardápio, como indicado por sua PFs de próximo 

ou superior a 1. Nesse grupo o grande destaque é o item tambaqui especial com 

uma PF de 9,91. Por outro lado, dois desses itens (costela de tambaqui e filé de 

pirarucu) tiveram a PF muito superior a 1, a costela com 2,84 e o filé de pirarucu com 

1,08. Esses itens absorveram uma parte desproporcional da rentabilidade global dos 

itens cardápio, os demais itens obtiveram uma PF muito baixa.  

 

4.2.3 Análise do grupo das sobremesas 

 

A análise da categoria das sobremesas como mostra a Tabela 5 foram 

analisados três itens, todos eles por meio de planilha em Excel, que foram 

contabilizados por meio de comandas do restaurante. 
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Tabela 5: Engenharia de cardápio sobremesas 

IT
E

M
NOMENCLATURA

VENDAS 

(MM)

MENU MIX 

(%)

PREÇO 

(R$)

CUSTO 

VARIAVEL 

(R$)

MC (R$)

VENDAS 

DO MENU 

(R$)

CUSTO DO 

MENU (R$)

MC MENU 

(R$

FATOR 

LUCRO

POP. MÉD. 

%

CAT.MM 

(%)

MC MÉD. 

(R$)

CAT.MM 

(R$)
CLASS. ITEM

33 Banana Frita 468 69,03 15,00 5,14 9,86 7.020,00 2.406,69 4.613,31 2,12 69,03% H 9,86 H STAR

34 Néctar dos Deuses 66 9,73 12,00 1,07 10,93 792,00 70,59 721,41 0,33 9,73% L 10,93 H PUZZLES

35 Creme de Cupuaçu 144 21,24 10,00 1,81 8,19 1.440,00 260,25 1.179,75 0,54 21,24% L 8,19 L DOG

678 100,00 9.252,00 2.737,53 6.514,47

MÉDIA DA PF 1

3 POPULARIDADE MÉDIA 23,33%

MC MÉDIA R$ 9,61

CUSTO DO ALIMENTO 29,59%    

TOTAIS

N. DE ITENS DE MENU

 
Fonte: Autor (2012) 
 
Legenda: 
Vendas: Comandas de novembro de 2011 a abril de 2012         MC: Preço – custo variavél                 Popularidade média: 100%/ n° itens menu x0,7 
Menu mix: Vendas/ totais de itens do menux100                         Custo do menu Vendas x custo         MC média: MC menu/ totais itens menu 
Custo variavel: fichas técnicas                                                           Vendas do menu:  Vendas x  preço      Custo do alimento: Custo menu/ vendas menux100 
Preço: Cardápio do restaurante                                                      MC menu: Vendas x MC 
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Figura 28:Análise de ME, grupo sobremesas no modelo Kasavana e Smith (1982) 
Fonte: Autor (2012) 
 

O restaurante oferece três tipos de sobremesas, e dentro dessa categoria, o 

item banana frita com canela e açúcar com creme de leite representa 69% nas 

quantidades vendidas, com uma margem de contribuição no período de R$ 4613,31 

dentre as sobremesas oferecidas. 

A tabela 5 e a Figura 28 de engenharia de cardápio do grupo das sobremesas 

do Restaurante Flutuante Peixe-Boi, contém 3 itens no qual foram vendidos 678 

itens no período da pesquisa. A popularidade média do grupo foi de 23,33% (3/100% 

x 0,7), a margem de contribuíção média foi de R$ 9,61 (6.514,47/678) perfazendo 

um custo total do alimento de 29,59% (2737,53/9.252 x 100).  

A análise do grupo das sobremesas, a classificação dos itens baseado no MM 

e MC revelou que os itens cardápio apresentava: um star (banana frita), um puzzle 

(néctar dos deuses) e um dog (creme de cupuaçu). 

Analisando o grupo das sobremesas, através da aplicação do método de ME, 

o item (creme de cupuaçu) deve chamar a atenção do gestor, por possuir margem 

de contribuíção baixa e popularidade baixa. É um item que não desperta nos clientes 

grandes interesses, deve ser analisado com muito critério, criar estratégias para 

alavancar vendas e chamar atenção do público, no último caso ser retirado de venda 
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ou ser retirado do cardápio, pois a sua margem de contribuíção também é muito 

baixa.  

O grupo das sobremesas, quando analisados sob o enfoque da PF, o item 

(banana frita) contribuiu muito bem para a rentabilidade global do cardápio, como 

indicado por sua PFs de 2,12 superior a 1. Esse item absorveu uma parte 

desproporcional da rentabilidade global dos itens cardápio do seu grupo. Os outros 

dois itens (néctar dos deuses e creme de cupuaçu) obtiveram uma PF muito baixa 

longe de chegar ao fator 1. 

Ao realizar esta análise de ME do Restaurante Flutuante Peixe-Boi, por meio 

dos dados obtidos na pesquisa, chega-se à seguinte conclusão: o restaurante 

vendeu 8256 itens entre entradas/aperitivos, obteve uma receita de R$ 223.176,00, 

com uma margem de contribuição de R$158.773.32. Segundo informações do 

gerente o restaurante no período da pesquisa é a época de baixa, pois dois fatores 

são determinantes nesse período de férias escolares de dezembro a fevereiro e 

problemas com a cheia. O restaurante só começará a melhorar o movimento a partir 

do mês de abril e vai até agosto, após o rio volta a ficar quase inavegável. 

 

4.3 Aplicações dos métodos de custeio para o Restaurante Flutuante Peixe-Boi 

 

Conforme visto na revisão da literatura desta dissertação, métodos de custeio 

são formas de apuração dos valores de custos dos bens, mercadorias ou serviços 

das entidades. Segundo Eller (2000) os métodos de custeio tem como função 

determinar o modo de como será alocado custo aos produtos. Para Martins (2008), 

custeio significa apropriação de Custos. Aqui apresentaremos as aplicações dos 

métodos de custeio aplicados ao restaurante. 

 

4.3.1 Aplicação do custeio ABC ao Restaurante Peixe-Boi 

 

Raab (2003) desenvolveu um modelo ABC para o setor de restaurantes, 

modificando o modelo ABC de Cooper (1989) da indústria de transformação. O 

modelo foi testado com sucesso em um serviço completo de restaurante localizado 

em Hong Kong, em uma área urbana ocidental dos Estados Unidos, em um 

restaurante buffet (RAAB, 2003; RAAB E MAYER, 2003; RAAB et. al., 2006) 
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Na aplicação do modelo ABC para o negócio de restaurante, a Identificação 

das atividades, compreende o primeiro estágio do desenho em fase do processo 

ABC. Então, os centros de atividades são estabelecidos entre departamentos e 

estruturas de prestação de contas, combinando semelhantes processos. No 

restaurante, dois centros de atividades são criados: o front-of-the-house - FOH 

(frente da casa) e back-of-the-house-BOH (parte de trás da casa). O quadro 10 

apresenta as atividades de FOH.  

Lista de atividades front- of- the-house - FOH 

Rrestaurante clube  
Raab (2003) 

Restaurante oriental  
Linassi (2009)  

Restaurante Peixe-Boi 

Organizar menus, 
Manter a mesa arrumada, 
Apresentar a conta, 
Processo de controle. 
Arrumar salão para festas, 
Entrada e saída, 
Limpar cinzeiros, 
Servir café/chá, 
Preparar café/chá, 
Sentar as pessoas, 
Planejamento dos assentos, 
Gerenciar assentos. 
Falar com clientes, 
Limpar o chão  
Set-up para jantar (mesas, 
dobrar guardanapos, polir 
talheres, preparar apoio) 
Tirar pedidos, 
Processar pedidos (EPOS), 
Tempo de pedido, 
Vender itens, 
Explicar o menu, 
Servir e repor bebidas (drinks), 
Abrir vinhos, 
Servir água, 
Servir refeições, 
Interação com cliente, 
Agradecimentos 
Efetuar reservas, 
Atender ao telefone, 
Verificar a satisfação dos 
consumidores, 
Ligações pessoais, 
Ligações para informações, 
Comunicação entre gerentes, 
controladores e pessoal de 
serviço, 
Levar condimentos a mesa. 

Manter a mesa arrumada, 
Sentar as pessoas, 
Falar com os clientes, 
Tirar pedidos, 
Vender itens, 
Explicar o menu, 
Servir refeições, 
Interação com o cliente, 
Servir toalha oshibori, 
Apresentar conta, 
Limpar mesas, 
Arrumar salão para festas, 
Entrada e saída, 
Limpar cinzeiros, 
Servir café e chá, 
Planejamento dos assentos, 
Gerenciar assentos, 
Limpar chão, 
Set-up (arrumar e limpar 
mesas, dobrar guardanapos, 
organizar menu, polir talheres, 
preparar apoio), 
Processar pedidos, 
Tempo de pedido, 
Servir e repor bebidas (drink‟s), 
Abrir vinhos, 
Servir água, 
Agradecimentos, 
Remover lixo bar, 
Efetuar reservas, 
Atender telefone, 
Verificar satisfação dos 
clientes, 
Ligações pessoais, 
Ligações para informações, 
Comunicação entre gerentes, 
controladores e pessoal, de 
serviço. 
 

Atendimento aos clientes na 
sala, 
Recepção dos clientes nas 
embarcações, 
Amarrar as embarcações no 
píer, 
Preparação dos ménages, 
Fechamento do expediente do 
dia, 
Serviço de entradas, 
Serviço de comidas, 
Limpeza e reposição das 
mesas, 
Serviço de sobremesas, 
Serviço de conta. 
Atendimento dos clientes nas 
mesas, 
Preparação do material para a 
Mise-en-place da sala 
Execução da mise-en-place da 
sala, 
Preparação. de materiais  para 
repor as mesas, 
Limpeza e higienização do 
ambiente, 
Limpeza do salão, 
Limpeza dos banheiros, 
Realiza abertura do caixa, 
Efetuar recebimento de contas, 
Realiza fechamento do caixa, 
Operacionalização do caixa, 
Realiza pagamento do pessoal, 
Esperar a chagada dos clientes  
Levar funcionários em casa, 
Brifing com colaboradores, 
Ronda geral e verificação de 
segurança (vigilância). 

Quadro 10: Lista de atividades FOH comparação Raab (2003), Linassi (2009) e as utilizadas 
nesta pesquisa  
Fonte: Autor (2012) 
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O Quadro 10 apresenta as atividades listadas por Raab (2003) e Linassi 

(2009) e percebe-se que não há diferenças significativas entre as atividades dos 

restaurantes apresentados com a do restaurante regional Peixe-Boi. As principais 

diferenças apuradas são em razão do porte do restaurante, dos setores existentes, a 

tipologia e do sistema de controle, e gerenciamento das vendas. 

Lista de atividades back- of- the-house - BOH 

Restaurante clube  
Raab (2003) 

Restaurante oriental  
Linassi (2009) 

Lista atividades 
(restaurante regional) 

Lavar pratos, 
Limpar chão 
Lavar potes, 
Higienização 
Repor sabonetes, 
Limpeza e desinfecção de 
utensílios (tabuas, etc), 
Limpeza das paredes, 
Limpeza do banheiro do 
staff, 
Remover lixo, 
Limpar refrigeradores e 
estoque, 
Limpar maquina de bebidas, 
Selecionar, lavar, cortar 
frutas e vegetais, 
Preparar molhos e sopas, 
Descongelar p/ pré-
porcionamento, 
Cortar carnes, 
Moer carnes, 
Misturar ingredientes, 
Lavar as mãos 
Fazer mise-en-place 
Comprar, 
Fazer orçamentos, 
Supervisionar 
Criar menus e itens, 
Treinar staff, 
Receber e estocar, 
Preparar refeições quentes e 
expedir  
Ler comandas e tempo das 
encomendas  
Enxaguar pratos 
Cozinhar lados, 
Fritar carne e frutos do mar, 
Empratar, 
Manter a comida quente, 
Preparar a salada, 
Por ingredientes juntos, 
Preparar sobremesas, 
Cortar bolo e servir sorvete, 
Bater creme. 

Lavar pratos, 
Lavar potes, 
Enxaguar, 
Higienização, 
Limpeza pesada de 
equipamentos, 
Limpeza pesada panelas, 
Limpar chão, 
Set-up utensílios e 
equipamentos, 
Porcionar peixes, 
Repor sabonetes, 
Limpeza e desinfecção de 
utensílios (tábuas, etc.), 
Limpeza de paredes, 
Remover lixo, 
Limpar refrigeradores e 
estoque, 
Selecionar, lavar e cortar 
frutas e vegetais, 
Preparar molhos e sopas, 
Descongelar p/ pré-
porcionamento, 
Cortar carnes, 
Preparar temperos especiais, 
Misturar ingredientes, 
Lavar as mãos, 
Fazer mise-en-place, 
Comprar, 
Fazer orçamentos, 
Supervisionar, 
Criar menus e itens, 
Treinar staff, 
Receber e estocar, 
Preparar refeições quentes e 
expedir, 
Preparar refeições frias e 
expedir, 
Cortar peixes, 
Ver comanda e tempos de 
encomendas, 
Fritar carnes e frutos do mar, 
Manter a comida quente, 
Por ingredientes juntos. 

Atendimento dos clientes nas 
mesas, 
Retirar peixes dos freezers e 
separar, 
Tempo de espera (vinha d‟alho), 
Acender o fogo da churrasqueira, 
Tempo de espera (carvão ficar em 
brasa), 
Separação dos peixes para assar 
de brasa, 
Preparação dos peixes, 
Preparando os peixes assados, 
Execução da mise-en-place da 
churrasqueira, 
Checagem das bananas para 
sobremesas, 
Guardar todas as bananas 
cortadas, 
Preparação da pulverização com 
canela e açúcar, 
Preparação das bananas fritas, 
Preparação da sobremesa néctar 
dos deuses, 
Preparação da sobremesa creme 
de cupuaçu, 
Preparação de massa para pastéis, 
Separar carne para recheio do 
pastel, 
Manipular recheio de carne, 
Checar todos os materiais da 
cozinha e colocar produtos para o 
freezer, 
Pré- preparo dos alimentos da 
cozinha, 
Preparação para fritura dos peixes, 
Checar todos os materiais da 
cozinha e colocar produtos para o 
freezer, 
Pré- preparo dos alimentos das 
sobremesas, 
Preparação para o atendimento dos 
clientes, 
Preparando o peixe pra ir a mesa, 
Manuseio com materiais. 

Quandro 11: Lista de atividades BOH comparação com Raab (2003), Linassi (2009) e as 
utilizadas na pesquisa 
Fonte: Autor (2012) 
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O Quadro 11 apresenta as atividades de back-of-the-house-BOH (parte de 

trás da casa) e reafirma que as atividades praticamente não variam muito de 

restaurante para restaurante. Apenas, foi necessário uma adaptação de acordo com 

as necessidades da realidade do estabelecimento. 

Após a identificação das atividades Raab (2003) sugere que todas as 

atividades, devam ser detalhadas num Análise de Processo de Valor (PVA), que é 

um diagrama de fluxo que mostra todas as atividades realizadas em uma 

organização e os rotula como: agregam valor (VA) ou não agregam valor (NVA). O 

rastreamento do custo da atividade e da determinação do objeto de custo classifica 

as atividades em as que agregam valor, as que não agregam valor aos produtos 

(CHING, 2001). 

Para Raab (2003), no segmento de restauração, apenas as atividades que 

“agregam valor” são as que realmente estão envolvidas diretamente na produção do 

item do cardápio ou prestar o serviço de atendimento, não cliente. As atividades que 

“não agregam valor” são as que consomem recursos sem adicionar valor aos 

produtos. O Quadro 12 apresenta as atividades que agregam valor e as que não 

agregam valor numa análise de processo de valor de FOH e BOH. O gerente terá 

que ser capaz de prestar atenção especial a estas atividades para minimizar os 

custos, reduzindo-as ou eliminando os dispêndios de recursos de forma inadequada 

no processo. 
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Agregam valor (VA) Não agregam valor (NVA) 
F

O
H

 

Atendimento aos clientes na sala, 
Recepção dos clientes nas embarcações, 
Amarrar as embarcações no píer, 
Preparação dos ménages, Fechamento do 
expediente do dia, Serviço de comidas, 
Limpeza e reposição das mesas, Serviço 
de sobremesas, Serviço de conta, 
Atendimento dos clientes nas mesas, Mise-
en-place da sala, Efetuar recebimento de 
contas.  

Preparação dos ménages, Fechamento do 
expediente do dia, Mise-en-place da sala, 
Execução da mise-en-place da sala, Preparação 
de material para repor as mesas, Limpeza e 
higienização do ambiente, Limpeza do salão, 
Limpeza dos banheiros, Realiza abertura do 
caixa, Realiza fechamento do caixa, Realiza 
pagamento do pessoal, Esperar a chagada dos 
clientes, Operacionalizar o som ambiente, Levar 
funcionários em casa, Brifing com colaboradores, 
Vigilância Ronda geral e verificar de segurança. 

B
O

H
 

Preparando os peixes assados, Preparação 
das bananas fritas, Pesquisa de menu, 
Eespecificações, Compra, Pré-preparação 
do alimento, Preparação do alimento, 
Cozimento, Montagem das travessas. 
 

Lista de material de nutrição, Retirar peixes dos 
freezers e separar, Tempo de espera (vinha 
d‟alho), Acender o fogo da churrasqueira, Tempo 
de espera (carvão ficar em brasa), Separação dos 
peixes para assar de brasa, Execução da mise-
en-place da churrasqueira, Preparação da 
sobremesa de banana, Checagem das bananas 
para sobremesas, Guardar todas as bananas 
cortadas, Preparação da pulverização com canela 
e açúcar, Preparação da sobremesa néctar dos 
deuses, Preparação da sobremesa creme de 
cupuaçu, Preparação de massa para pastéis, 
Manipular recheio de queijo mussarela, 
Preparação do recheio de mussarela, Separar 
carne para recheio do pastel, Manipular recheio 
de carne, Manipular recheio de carne, Checar 
todos os materiais da cozinha e colocar produtos 
para o freezer, Separação do material do dia para 
preparação da cozinha, Pré-preparo dos 
alimentos da cozinha, Preparação para fritura dos 
peixes, Checar todos os materiais da cozinha e 
colocar produtos para o freezer, ré-preparo dos 
alimentos das sobremesas. 

Quadro 12: Processo de análise de valor FOH e BOH do restaurante regional 
Fonte: Autor (2012) 

 
Após o processo de análise de valor das atividades como demonstra o quadro 

12, pode- se verificar que 70% das atividades de FOH e BOH consomem recursos, 

sem adicionar valor aos produtos, o mesmo ocorreu nos estudos de Raab (2003) e 

Linassi (2009). Apesar dessas atividades não agregarem valor, elas são de suma 

importância para a estrutura organizacional e operacional do restaurante.  

Baseada na lista de atividades do Quadro 10 e 11 no processo de análise de 

valor do Quadro 12, as atividades FOH, foram condensado em cinco grandes grupos 

e criado um dicionário de atividades como mostra o Quadro 13 apresentando em 

comparação aos estudos de Raab (2003) e Linassi (2009). 
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Grupo 
de 

Atividades 
Raab (2003) Linassi (2009) 

Utilizados neste 
trabalho 

C
o
m

u
n
ic

a
ç
ã

o
 

Tirar pedidos,  
Interação com cliente, 
Agradecimentos ao 
cliente, Explicar o menu,  
Vender itens do menu, 
Fazer reservas,  
Atender ao telefone,  
Checar satisfação 
clientes, 
Acomodar os clientes, 
Comunicação entre 
gerencia e garçons. 

Tirar pedidos, interação com 
cliente, 
Agradecimentos ao cliente, 
explicar o menu, 
Vender itens do menu, 
Fazer reservas, atender 
aotelefone, 
Checar a satisfação clientes, 
Acomodar os clientes, 
Comunicação entre gerencia 
e garçons. 

Atendimento aos clientes 
na sala, 
Recepção dos lientes nas 
embarcações, 
Serviço de mesa 
(entradas, pratos 
principais, sobremesas, 
conta), 
Atendimento aos clientes 
nas mesas,  
Checar satisfação 
clientes. 

L
im

p
e
z

a
 

Deixar menus em ordem, 
Limpar o chão, 
Manutenção das mesas, 
limpar cinzeiros. 

Deixar menus em ordem, 
limpar o chão, 
Manutenção das mesas, 
Remover lixo. 

Limpeza e higienização 
do ambiente e cardápios, 
Limpeza do salão 
Limpeza dos banheiros. 

A
rr

u
m

a
ç
ã

o
 

(s
e
t-

u
p
) 

Dobrar guardanapos,  
Polir talheres, arrumação 
do salão (mesas, apoio), 
Fazer café, processar 
pedidos (PDV), 
Apresentar conta, 
Coletar pagamento e 
fazer alterações,  
Fechar as mesas 

Dobrar guardanapos,  
polir talheres, arrumação do 
salão (mesas, apoio, festas), 
Sentar as pessoas , 
Processar pedidos (PC), 
Apresentar conta, coletar 
pagamento e fazer 
Alterações, fechar as mesas 

Preparação dos ménages 
(condimentos), 
Reposição das mesas, 
Preparação do material 
para a Mise-en-place da 
sala,  
Execução da mise-en-
place da sala,  
Preparção de materiasi  
para repor as mesas, 

S
e
rv

ir
 c

lie
n
te

s
 

Fazer e servir bebidas 
alcoólicas e 
nãoalcoólicas, Repor 
bebidas dos clientes, 
Pegar pedidos e, servir  
Abrir vinhos, 
Tempo dos pedidos, 
Levar condimentos a 
mesa, Repor talheres.  

Fazer, servir e repor bebidas 
alcoólicas e nãoalcoólicas, 
Repor bebidas, 
Servir café e chás,  
Servir toalha (oshibori)  
Pegar pedidos e servir , 
Abrir vinhos, 
Tempo dos pedidos,  
Levar condimentos a mesa, 
repor talheres. 

Fazer, servir e repor 
bebidas alcoólicas e 
nãoalcoólicas, 
Repor bebidas, 
Servir entradas, 
 Servir pratos principais,  
Servir sobremesas, 
Fechar contas e levar, 
Servir café. 

A
d
m

in
is

tr
a
ç
ã
o

 

Supervisionar,  
Fazer análises baseado 
nos dados,  
Planejamento do 
calendário e atividades, 
Treinamento.  

Supervisionar, 
Fazer análises baseado nos 
dados,  
Planejamento do calendário 
e atividades,  
Teinamento,  
Entradas e saídas do caixa, 
planejamento dos assentos, 
gerenciar assentos. 

Supervisionar, 
Dar boas vindas aos 
clientes na sala, 
Verificar a satifação 
dosclientes, 
Realiza abertura e 
fechamento do caixa, 
operacionar caixa, 
Fazer pagamento equipel, 
Controlar o som ambiente. 

Quadro 13: Dicionário de atividades FOH agrupadas (comparação com modelo Raab (2003), 
Linassi (2009) e as utilizadas nesta pesquisa)  
Fonte: Autor (2012) 

 

O Quadro 13 mostra o dicionário com cinco grandes grupos como: 

comunicação, limpeza, arrumação (set-up), servir os clientes, e administração, que 

foram propostos por Raab (2003) e seguido por Linassi (2009), que serviu como 
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exemplo para ser utilizado nesta pesquisa, que em conjunto reúnem todas as 

atividades do Quadro 10. Em seguida será apresentado o Quadro 14, com os 

mesmos procedimentos para as atividades de BOH. 

Grupo Atividade Raab (2003) Linassi (2009) 
Utilizados neste 

trabalho 

Limpeza Lavar pratos,  
Desinfetar e limpar 
chão, Lavar potes,  
Repor sabonetes,  
Limpar paredes, 
escalas, banheiro do 
staff e clientes, Limpar 
refrigeradores, estoque 
e maquinas de bebidas,  
Remover lixo,  
Lavar as mãos. 

Lavar pratos,  
Desinfetar e limpar 
chão, Lavar potes de, 
sabonetes, 
Limpar paredes, 
escalas, banheiro do 
staff e clientes, 
Limpar refrigeradores, 
estoque e maquinas de 
bebidas,  
Limpeza pesada 
panelas e equpamentos 
equipamentos. 

Limpeza cozinha para 
fechamento do 
expediente. 
Operação sujou limpou, 
Lavagem da pratos, 
talheres e copos,  
Lavagem dos utensílios 
de cozinha, 
Lavagem dos materiais 
não frágeis,  
Limpeza pesada de 
panelas e equipamentos. 

Preparação Selecionar, lavare cortar 
frutas e vegetais, 
Descongelar e, pré-
porcionamento, 
Fazer molhos e sopas, 
cortar carne,  
Moer carne,  
Misturar ingredientes, 
mise-en-place da sala e 
cozinha. 

Selecionar, lavar, cortar 
frutas e vegetais, 
Descongelar e, pré-
porcionamento, 
Fazer molhos e sopas, 
cortar carne, 
Moer carne, 
Misturar ingredientes, 
Mise-en-place e set-up 
utensílios, 
equipamentos, 
Porcionar peixes,  

Retirar peixes dos 
freezers e separar,  
Fazer (vinha d‟alho), 
Acender o fogo da 
churrasqueira, 
Separação dos peixes 
para assar de brasa, 
Preparação dos peixes 
para fritar, 
Preparação da entardas, 
Preparação das 
sobremesas  

Cocção Preparar refeições, 
expedir,  
Ler ordens e tempos 
dos pedidos, 
Cozinhar guarnições, 
Fritar carne e frutos do 
mar,  
Montar o prato, manter 
a comida aquecida, 
preparar saladas, 
Preparar sobremesas, 
Cortar bolos e servir,  

Preparar refeições, 
expedir, 
Ller ordens e tempos 
das comnadas,  
Cozinhar guarnições, 
Montar o prato, 
Manter a comida 
aquecida,  
Preparar saladas, 
Preparar sobremesas, 
Grelhar, branquear e  
Cortar peixes. 

Assar peixes e montar . 
Fritura dos pasteis, quibes 
bolinhos, banana , e 
batatta frita, 
Fritar peixes e outros 
pratos . 
Cozinhar guarnições 
como feijão, arroz , baião  
e farofa. 

Administração Comprar, 
Planejar gastos, 
Supervisionar,  
Pesquisa de menu,  
Criar itens de menu, 
Planejamento do 
calendário e das 
atividades,  
Treinar brigada,  
Receber,  
Estocar e fazer análises 
baseado nos dados 

Comprar, planejar 
gastos, 
Supervisionar, pesquisa 
de menu,  
Criar itens de menus, 
Planejamento do 
calendário e das 
atividades, 
Ttreinar brigada, 
Receber, estocar e fazer 
análises baseado nos 
dados.. 

Elaborar lista de material 
de nutrição, 
Comprar,  
Rreceber e conferir as 
mercadorias, 
Supervisão das atividades 
desenvolvidas pela 
equipe, 
Coordenar o trabalho, 
Fiscalizar os pratos que 
são elaborados, 
Controle de estoque. 

Quadro 14: Dicionário de atividades BOH agrupadas (comparação com modelo Raab (2003), 
Linassi (2009) e as utilizadas nesta pesquisa)  
Fonte: Autor ((2012) 
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O Quadro 14 onde mostra o dicionário das atividades de BOH, foi dividido em 

quatro grandes grupos (limpeza,preparação, cozimento e administração), nota-se 

que as tividades envolvidas no quadro 10, apresentam semelhanças mesmo com 

tipologias diferentes dos restaurantes estudados por Raab (2003) a uma rede de 

restaurante à la cart do clube de golf na América, um restaurante Buffet de Hong 

Kong Raab et. al. (2005), um restaurante em oriental em Santa Catarina estudado 

por Linassi (2009) e neste trabalho um restaurante típico regional em Manaus. 

 

4.3.1.1 Custo das atividades de pessoal no custeio ABC 

 

Após as identificações das atividades em FOH e BOH e sintetizadas em 

grupos por meio de um dicionário, para melhor entendelas, chega o momento de 

verificar os custos dessas atividades demosntradas no Quadro 15. 
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Quadro 15: Demonstrativo de pagamento do Restaurante regional com custos em minutos 

 
Cargo Sal. Base 

Prov. 13 
Sal. 

Prov. 
Férias 

INSS/ 
FGTS 

Sub - Total Total Tempo/h 
Tempo/ 

Min 
Custo/Min 

C
U

S
T

O
S

 

Chef. Coz. 
(1) 

 
R$ 800,00 

 
R$ 90,67 

 
R$ 120,89 

 
R$ 288,00 

 
R$ 1.299,56 

 
R$ 1.299,56 

 
128,57142 

 
7714,2852 

 
R$ 0,16846 

Cozinheira  
(1) 

 
R$ 650,00 

 
R$ 73,67 

 
R$ 98,22 

 
R$ 234,00 

 
R$ 1.055,89 

 
R$ 1.055,89 

 
128,57142 

 
7714,2852 

 
R$ 0,13687 

Aux. 
Cozinha 

 (2) 

 
R$ 600,00 

 
R$ 68,00 

 
R$ 90,67 

 
R$ 216,00 

 
R$ 974,67 

 
R$ 1.949,33 

 
128,57142 

 
7714,2852 

 
R$ 0,25269 

Assador  
(1) 

 
R$ 600,00 

 
R$ 68,00 

 
R$ 90,67 

 
R$ 216,00 

 
R$ 974,67 

 
R$  974,67 

 
128,57142 

 
7714,2852 

 
R$ 0,12635 

Copeira 
(1) 

 
R$ 600,00 

 
R$ 68,00 

 
R$ 90,67 

 
R$ 216,00 

 
R$ 974,67 

 
R$ 974,67 

 
128,57142 

 
7714,2852 

 
R$ 0,12635 

D
E

S
P

. 

Gerente 
(1) 

 
R$ 1.500,00 

 
R$ 170,00 

 
R$ 226,67 

 
R$ 540,00 

 
R$ 2.436,67 

 
R$ 2.436,67 

 
128,57142 

 
7714,2852 

 
R$ 0,31586 

Garçom  
(4) 

 
R$ 600,00 

 
R$ 68,00 

 
R$ 90,67 

 
R$ 216,00 

 
R$ 974,67 

 
R$ 3.898,67 

 
128,57142 

 
7714,2852 

 
R$ 0,50538 

Vigia  
(1) 

 
R$ 1.000,00 

 
R$ 113,33 

 
R$ 151,11 

 
R$ 360,00 

 
R$ 1.624,44 

 
R$ 1.624,44 

 
128,57142 

 
7714,2852 

 
R$ 0,21058 

TOTAL 

 
R$ 6.350,00 

 
R$ 719,67 

 
R$ 959,56 

 
R$ 2.286,00 

 
R$ 10.315,22 

 
R$ 14.213,89 

 
1.028,57 

 
61.714,28 

 
R$ 1,84254 

 
 

Fonte: Autor (2012) 
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Para chegar a esses valores demonstrados no Quadro15, foi realizada a 

seguinte análise, pelos dias de funcionamento do restaurante (sexta- feira, sábado e 

domingo). A carga horária semanal dos funcionários, cerca de 10h por dia, que 

correspondem a 7 dias na semana, que correspondem 128,57142hp/mês, que 

transformados em minutos corresposndem 7714,2852min.  

O centro de custos com relacionado ao pessoal divide-se em FOH e BOH. Os 

custos de BOH totalizam um valor de R$ 7.163,80 que correspondem ao trabalho de 

um Chef com custo por minuto de R$ 0,16846, uma cozinheira com custo por minuto 

de R$ 0,13687, duas auxiliares de cozinha com custo de R$ 0,25269, uma copeira 

com custo por minuto de 0,12635, um assador com custo por minuto de R$ 0,12635, 

um gerente R$ 0,31586. Os custos do pessoal de FOH totalizam um valor de R$ 

7.050,09, que correspondem ao trabalho de quatro garçons R$ 0,50538, um vigia 

R$0,21058, um gerente R$ 0,31586.  

 

4.3.1.2 Custos relacionados a sustentabilidade do negócio no custeio ABC 

 

O centro de custo sustentabilidade do negócio está relacionado com os 

custos relacionados com administração que foi dividido em BOH e FOH. Os custos 

com BOH envolvem atividades do pessoal como: gerente, chef de cozinha e 

cozinheira, com custo de R$ 61,67 e custos com FOH com custos de R$114,50, 

perfazendo um total de R$116,17. Tendo em vista que a estrutura do restaurante é 

muito pequena, a política adotada é que, todos devem fazer todas as atividades e 

não só a de seus cargos ou funções. 

 

4.3.1.3 Custos relacionados aos gastos gerais do custeio ABC 

 

Os gastos gerais estão relacionados com os custo direto de material, como 

mostra a Tabela 6. 
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Tabela 6: gastos gerais do Restaurante Peixe-boi 

 
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
GASTOS MENSAIS 
 

Unid. Qtd. C.Und. C.Total 

Papel higiênico Fardo 3 R$ 24,50 R$ 73,50 

Papel toalha Fardo 2 R$ 60,00 R$ 120,00 

Sabão líquido Galão 5L 2 R$ 35,00 R$ 70,00 

Alcóol L 10 R$ 5,00 R$ 50,00 

Guardanapo de papel Fardo 2 R$ 30,00 R$ 60,00 

Pano de copa Pç 6 R$ 5,00 R$ 30,00 

Pano de chão Pç 6 R$ 5,00 R$ 30,00 

Carvão Saca 8 R$ 22,00 R$ 176,00 

Uniforme Jg 12 R$ 28,00 R$ 336,00 

Contribuíção Sindical Patronal    R$ 35,00 

Propaganda    R$ 900,00 

Telefone Rural    R$ 100,00 

Pró-labore    R$ 1.000,00 

Depreciação    R$ 1.796,15 

TOTAL GERAL    R$ 4.476,65 

Fonte: Autor (2012) 

 

 4.3.1.4 Custos dos alimentos do custeio ABC 

 

O custo da matéria prima, são provinientes das confecção das fichas técnicas 

de alimentos e de custos no apêndice A. Onde foram elaboradas trinta e cinco fichas 

técnica de alimento e custo do restaurante em estudo. 

 

4.3.1.5 Centro de custos 

 

Segundo Raab (2003), para criação do sistema ABC para restaurante de 

acordo com a Figura 19, deve-se a criação dos centros de custos homogêneos ou 

cost pool. Neste trabalho, os dados utilizados foram do mês de abril de 2012 

conforme mostra a Tabela 7. 

Os centros de custos foram divididos em quatro (conforme mostra o quadro 7) 

“mão-de-obra” (são os custos referentes, à folha de pagamento, taxas e encargos 

com funcionários, pagamento de horas-extras, benefícios, todos os impostos do 
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empregador, encargos, comissões e outros custos relacionados); “suprimentos 

operacionais diretos” (são os custos referentes a materiais descartáveis, custos com 

lavanderia); “utilidades” (são custos referentes com água, luz, gás encanado); e 

finalmente a “sustentabilidade do negócio” (são os custos referentes com reparos e 

manutenção geral e despesas administrativas como: aluguel, honorários do 

contador, seguros, telefone, manutenção do veículo, refeições dos funcionários etc.; 

depreciação de equipamentos, marketing). 

Neste estudo, a Tabela 7 demonstra respectivamente: os centro de custos ou 

cost pool e a taxa dos centros de custos ou cost pool rates, aplicados ao restaurante 

Peixe-Boi. 

Tabela 7: Centro de custos totais 

Centro de 
atividades 

Pessoal Sustentabilidade 
do negócio 

Gastos 
gerais 

Custo do 
alimento 

Total 

FOH R$ 7.050,09 R$ 114,50 - - R$ 7.164,59 

BOH R$ 7.163,80 R$ 61,67 R$ 391,25 R$ 504,02 R$ 8.120,74 

Total R$ 14.213,89 R$ 176,17 R$ 391,25 R$ 504,02 R$ 15.285,33 
Fonte: Autor (2012) 
 

A Tabela 7 apresenta todos os valores constantes na Tabela 2, que são 

provenientes da DRE do mês de abril do Restaurante Flutuante Peixe-Boi. As 

bebidas não fizeram parte deste estudo, pois correspondem a 28% do faturamento 

total. Como os itens do cardápio não correspondem a 100% da receita ou mesmo do 

custo do restaurante foi utilizado um percentual de 72% (corresponde ao total de 

ingredientes dos itens do cardápio analisados pela engenharia cardápio).  

 

4.3.1.6 Realização das fichas do custeio ABC 

 

Por meio de cada centro de custo, foi possível fixar os direcionadores de 

custos para cada centro de atividade, com base no modelo para restaurante, 

utilizado por de Raab (2003) e Linassi (2009) (figura 16), onde os níveis puderam ser 

identificados em atividades: pessoal, sustentabilidade do negócio, gastos gerais e 

custo dos alimentos, para gerar o custo total do alimento. 

Para cálculo dos custos de cada atividade, foram utilizadas, discussões com 

gerente, técnicas de observação e acompanhamento de cada funcionário, afim de 

estabelecer os tempos que cada funcionário desempenha cada atividade, como 
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indicado no Quadro 5. As atividades no nível da unidade são aquelas necessárias 

toda vez que um cliente é atendido e um pedido é realizado. As atividades do nível 

do grupo são referentes aos tempos gastos com o set-up completo do salão, 

limpeza, compras e recebimento. As atividades de sustentabilidade do negócio se 

referem ao tempo gasto pelo gerente e pelo chefe de cozinha, administrando e 

supervisionando seus setores. 

Cada item do cardápio do restaurante possuí uma ficha de custo ABC 

conforme a Figura 29, nos mesmos moldes da ficha técnica de alimentos e custos. 

As fichas de custo ABC (apêndice B) possuem atividades que contam com recursos 

utilizados, que multiplicados pela taxa do centro de custo, formam o custo total. As 

atividades no nível da unidade na qual os tempos para FOH foram apurados por 

medição no restaurante, são iguais para todos os itens do cardápio analisados. As 

atividades do BOH, também foram apuradas por meios de medição de tempo no 

restaurante, porém cada item do cardápio possui seu próprio tempo. 

 

Item: FT     -    N°    

 
ATIVIDADES 

 
Recursos 

 
Unid. 

 
R$/Min. 

 
Custo total 

 
ATIVIDADES 

FOH 

 Comunicação     

 Set-up (arrumação)     

 Servir clientes     

 Processar pedido     

 Sub-Total    R$ 

BOH 

 Preparação      

 Cozimento     

 Limpeza      

 Sub-Total    R$ 

Total da Ativ. no nível da unid. R$ 

Atividades no nível do grupo 

FOH 

 Set-up (arrumação)     

 Limpeza      

 Administração      

 Sub-Total    R$ 

BOH  

 Preparação     

 Limpeza     

 Sub-Total    R$ 

Total de ativ. no nível do grupo R$ 

 Atividades de sustentabilidades do produto 

FOH 

 Administração     

BOH 

 Administração     

Total de atividade de sustentabilidade do produto  R$ 

Custos indiretos     

Custo do Alimento     

Custo Total    R$ 

 
 

Figura 29:Ficha de custo ABC 
Fonte: Adaptado de Raab (2003) e Linassi(2009) 
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No nível de grupo no as atividades no FOH, foram apuradas, por meio do 

tempo gasto com setup, limpeza e administração, foram divididos pelo número de 

itens vendidos no mês, gerando um tempo em minutos comum a todos os itens. No 

FOH foi realizada a apuração da limpeza da mesma forma como no BOH, porém 

cada item do cardápio possuí o seu próprio tempo de preparo. 

As atividades relacionadas à sustentabilidade do negócio são comuns a toso 

os item do cardápio e foram apuradas por meio da porcentagem de tempo gasto na 

administração do FOH pelo gerente, estabelecida em 50% e no BOH a porcentagem 

de tempo utilizado pelo chefe de cozinha na administração e supervisão do setor e 

da administração pelo gerente, também é de 50% de seu tempo gasto ao BOH. 

 

4.3.2 Aplicação do custeio por absorção ao Restaurante Peixe-Boi 

 

Na aplicação do método de custeio por absorção, apropriam-se à produção 

todos os custos, fixos e variáveis, tanto os diretos quanto os indiretos. Conforme 

mostra as Tabelas 8, 9 e 10 aplicados ao restaurante em estudo. 
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Tabela 8: Aplicação do custeio por absorção ao grupo das entradas Restaurante Peixe-Boi 

IT
E

M
 

NOMENCLATURA 
VENDAS 
MENSAIS 

 INGREDIENTES  C. INGRED./UN. M.O.D. 
GASTOS 
GERAIS. 

CT/UN. 

1 Caldo de Feijão   178 R$ 60,98  R$ 0,34259  R$ 0,19961  R$ 0,56292   R$ 1,11  

2 Pastel de Queijo   533 R$ 1.087,44  R$ 2,04023  R$ 1,18876  R$ 0,56292   R$ 3,79  

3 Pastel de Carne   211 R$ 369,85  R$ 1,75285  R$ 1,02132  R$ 0,56292   R$ 3,34  

4 Pastel de Peixe   10 R$ 18,95  R$ 1,89530  R$ 10432  R$ 0,56292   R$ 3,56  

5 Bolinho de Peixe   8 R$ 17,00  R$ 2,12513  R$ 23823  R$ 0,56292   R$ 3,93  

6 Bolinho de Queijo   1 R$ 3,37  R$ 3,36681  R$ 1,96171  R$ 0,56292   R$ 5,89  

7 Bolinho de Carne   1 R$ 3,78  R$ 3,77513  R$ 2,19962  R$ 0,56292   R$ 6,54  

8 Macaxeira Frita   15 R$ 77,30  R$ 5,15324  R$ 3,00259  R$ 0,56292   R$ 8,72  

9 Kibe Frito   5 R$ 10,72  R$ 2,14439  R$ 1,24945  R$ 0,56292   R$ 3,96  

10 Batata frita   6 R$ 17,36  R$ 2,89300  R$ 1,68564  R$ 0,56292   R$ 5,14  

11 Isca de Peixe   10 R$ 120,51  R$ 12,05050  R$ 7,02136  R$ 0,56292   R$ 19,63  

12 Isca de Carne   1 R$ 7,33  R$ 7,32967  R$ 4,27071  R$ 0,56292   R$ 12,16  

13 Isca de Frango   0 R$ - R$ - R$ R$ -  R$ - 

14 Casquinho de Caranguejo 5 R$ 24,44  R$ 4,88858  R$ 2,84839  R$ 0,56292   R$ 8,30  

  TOTAIS 984 R$ 1.819,02  R$ 49,76  R$ 28,99  R$ 7,32    

Fonte: Autor (2012) 
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Tabela 9: Aplicação do custeio por absorção ao grupo dos p. principais Restaurante Peixe-Boi 

IT
E

M
 

NOMENCLATURA 
VENDAS 
MENSAIS 

 INGREDIENTES  C. INGRED./UN M.O.D. 
GASTOS 
GERAIS. 

CT/UN. 

15 Caldeirada de Tambaqui Costela 4 R$ 118,54  R$ 29,63510  R$ 17,26722  R$ 56292  R$ 47,47  

16 Caldeirada de Tucunaré 7 R$ 98,83  R$ 14,11850  R$ 8,22630  R$ 0,56292  R$ 22,91  

17 Caldeirada de Tambaqui 6 R$ 146,92  R$ 24,48600  R$ 14,26704  R$ 0,56292  R$ 39,32  

18 Costela de Tambaqui 78 R$ 1.954,10  R$ 25,05250  R$ 14,59712  R$ 0,56292  R$ 40,21  

19 Espetinho de Filé 1  R$ 4,80  R$ 4,79600  R$ 2,79444  R$ 0,56292  R$ 8,15  

20 Espetinho Misto 9  R$ 47,57  R$ 5,28550  R$ 3,07966  R$ 0,56292  R$ 8,93  

21 Filé Acebolado 11  R$ 213,44  R$ 19,40400  R$ 11,30596  R$ 0,56292  R$ 31,27  

22 Filé de Pirarucu à Milanesa 33  R$ 696,42  R$ 21,10350  R$ 12,29619  R$ 0,56292  R$ 33,96  

23 Tucunaré Frito 14 R$ 219,87  R$ 15,70470  R$ 9,15052  R$ 0,56292  R$ 25,42  

24 Jaraqui Frito 15 R$ 136,57  R$ 9,10470  R$ 5,30496  R$ 0,56292  R$ 14,97  

25 Pacu Frito 9 R$ 83,92  R$ 9,32470  R$ 5,43314  R$ 0,56292  R$ 15,32  

26 Sardinha frita 39 R$ 363,66  R$ 9,32470  R$ 5,43314  R$ 0,56292  R$ 15,32  

27 Tambaqui Especial na Brasa 21 R$ 3.617,92  R$ 172,28200  R$ 100,38205  R$ 0,56292  R$ 273,23  

28 Moqueca de Pirarucu 4 R$ 86,86  R$ 21,71510  R$ 12,65255  R$ 0,56292   R$ 34,93  

29 Matrinxã na Brasa 21 R$ 583,90  R$ 27,80470  R$ 16,20072  R$ 0,56292   R$ 44,57  

30 Picadinho do Zeca 4 R$ 62,08  R$ 15,51903  R$ 9,04234  R$ 0,56292   R$ 25,12  

31 Espetinho Frango a Milanesa 1 R$ 5,13  R$ 5,13150  R$ 2,98993  R$ 0,56292   R$ 8,68  

32 Filé de Frango 2 R$ 17,91  R$ 8,95400  R$ 5,21715  R$ 0,56292   R$ 14,73  

  TOTAIS 279 R$ 8.458,42  R$ 438,74623  R$ 255,64043  R$ 10,13259    

Fonte: Autor (2012) 
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Tabela 10: Aplicação do custeio por absorção ao grupo das sobremesas Restaurante Peixe-Boi 

IT
E

M
 

NOMENCLATURA 
VENDAS 
MENSAIS 

 INGREDIENTES  C. INGRED./UN M.O.D. 
GASTOS 
GERAIS 

CT/UN. 

33 Banana Frita 78 R$ 401,12  R$ 5,14250  R$ 2,99634  R$ 0,56292  R$ 8,70  

34 Néctar dos Deuses 11 R$ 11,76  R$ 1,06948  R$ 0,62314  R$ 0,56292  R$ 2,26  

35 Creme de Cupuaçu 24 R$ 43,37  R$ 1,80708  R$ 1,05292  R$ 0,56292  R$ 3,42  

  TOTAIS 113 R$ 456,25  R$ 8,01906  R$ 4,67239  R$ 1,68876    

Fonte:Autor (2012) 
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As Tabelas 9, 10 e 11, mostram de forma analítica as vendas mensais, dos 

itens do cardápio do Restaurante Flutuante Peixe-Boi. A demonstração do custo da 

matéria-prima (ingredientes) mensal, e unitário por item do cardápio, bem como a 

mão de obra e gastos gerais compondo o custo unitário de cada item do cardápio, 

pela aplicabilidade do custeio de absorção. 

As apropriações dos custos aos produtos foram feitos da seguinte forma: a) 

os ingredientes por serem custos diretos, foram alocados a cada produto pelo seu 

real consumo; b) a mão de obra foi apropriada aos produtos elaborados na mesma 

proporção dos seus custos diretos (ingredientes). O custo total da mão de obra foi 

de R$ 6.254,11 dividido pelo consumo total de ingredientes R$10.773,70 que 

corresponde a 0,58266..., representa dizer que: para cada R$1,00 gasto de 

ingredientes o produto receberá R$ 0,58266..., de mão de obra; c) os gastos gerais 

de elaboração foram apropriados a cada um dos produtos (item do cardápio), 

levando-se em conta o volume de vendas do período. O total de gastos gerais do 

período foi de R$ 774,58, dividido pelo total de itens elaborados no período de 1376, 

que corresponde ao fator de 0,56292..., representa dizer que para cada item 

elaborado o mesmo receberá de gastos gerais correspondentes a R$ 0,56292...; d) 

o custo total de cada produto foi constituído pelos ingredientes, mão de obra e gasto 

gerais atribuídos a cada um dos itens do cardápio.  

 

4.3.3 Aplicação do custeio direto ou variável ao Restaurante Peixe-Boi 

 

Esse tipo de custeio, segundo Crepaldi (2008) é um tipo de custeamento que 

consiste em considerar como custo de produção do período apenas os custos 

variáveis incorridos. Os custos fixos, pelo fato de existirem mesmo que não haja 

produção, não são consideradas como custo de produção e, sim, como despesas, 

sendo encerrados diretamente contra o resultado do período, conforme mostram as 

tabelas 12, 13 e 14. 
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Tabela 11: Aplicação do custeio variável ao grupo das entradas Restaurante Peixe-Boi 
IT

E
M

 

Nomenclatura 
Vendas 

Mensais 
Valor Ingred. C. Ingred./ Un. 

1 Caldo de Feijão 178 R$ 60,98 R$ 0,34259 

2 Pastel de Queijo 533 R$ 1.087,44 R$ 2,04023 

3 Pastel de Carne 211 R$ 369,85 R$ 1,75285 

4 Pastel de Peixe 10 R$ 18,95 R$ 1,89530 

5 Bolinho de Peixe 8 R$ 17,00 R$ 2,12513 

6 Bolinho de Queijo 1 R$ 3,37 R$ 3,36681 

7 Bolinho de Carne 1 R$ 3,78 R$ 3,77513 

8 Macaxeira Frita 15 R$ 77,30 R$ 5,15324 

9 Kibe Frito 5 R$ 10,72 R$ 2,14439 

10 Batata Frita 6 R$ 17,36 R$ 2,89300 

11 Isca de Peixe 10 R$ 120,51 R$ 12,05050 

12 Isca de Carne 1 R$ 7,33 R$ 7,32967 

13 Isca de Frango 0 R$ - R$ - 

14 Casquinho de Caranguejo 5 R$ 24,44 R$ 4,88858 

 TOTAIS 113 R$ 1.819,02 R$ 49,76 

Fonte: Autor (2012) 
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Tabela 12: Aplicação do custeio variável ao grupo dos pratos principais Restaurante Peixe-Boi 
IT

E
M

 

Nomenclatura 
Vendas 

Mensais 
Valor. Ingred. C. Ingred./ Un. 

15 Cald. Cost.Tambaqui  4 R$ 118,54 R$ 29,63510 

16 Cald.  Tucunaré 7 R$ 98,83 R$ 14,11850 

17 Cald. Tambaqui 6 R$ 146,92 R$ 24,48600 

18 Cost. Tambaqui 78 R$ 1.954,10 R$ 25,05250 

19 Espetinho de Filé 1 R$ 4,80 R$ 4,79600 

20 Espetinho Misto 9 R$ 47,57 R$ 5,28550 

21 Filé Acebolado 11 R$ 213,44 R$ 19,40400 

22 Filé de Pirarucu à Milanesa 33 R$ 696,42 R$ 21,10350 

23 Tucunaré Frito 14 R$ 219,87 R$ 15,70470 

24 Jaraqui Frito 15 R$ 136,57 R$ 9,10470 

25 Pacu Frito 9 R$ 83,92 R$ 9,32470 

26 Sardinha frita 39 R$ 363,66 R$ 9,32470 

27 Tambaqui Esp. Brasa 21 R$ 3.617,92 R$ 172,28200 

28 Moqueca de Pirarucu 4 R$ 86,86 R$ 21,71510 

29 Matrinxã na Brasa 21 R$ 583,90 R$ 27,80470 

30 Picadinho do Zeca 4 R$ 62,08 R$ 15,51903 

31 Espet. Frango a Milanesa 1 R$ 5,13 R$ 5,13150 

32 Filé de Frango 2 R$ 17,91 R$ 8,95400 

 TOTAIS 279 R$ 8.458,42 R$ 438.746,23 

Fonte: Autor (2012) 

 

Tabela 13: Aplicação do custeio variável ao grupo das sobremesas Restaurante Peixe-Boi 

IT
E

M
 

Nomenclatura 
Vendas 
Mensais 

Vlr. Ingred. 
C. Ingred./ 

Un. 

33 Banana Frita 78 R$ 401,22 R$ 5,14250 

34 Néctar  dos Deuses 11 R$ 11,76 R$ 1,06948 

35 Creme de Cupuaçu 24 R$ 43,37 R$ 1,80708 

 TOTAIS 113 R$ 456,25 R$ 8,01906 

Fonte: Autor (2012) 

 

As Tabelas 12, 13 e 14 demonstram a distribuição do custeio direto ou 

variável, onde apresentam as vendas mensais, o custo total dos ingredientes e 

consequentemente o custo unitário dos produtos (item do cardápio). A mão de obra 

direta no caso específico não foi considerada como custo variável, pela inexistência 

de estoques de produtos acabados no segmento de restauração. Tendo em vista 
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que o estabelecimento não trabalha com estoque de produtos acabados, nenhum 

dos métodos de custeio utilizado irá interferir no resultado de cada período. 

Se toda a produção iniciada e acabada num determinado período for vendida, 

o lucro bruto pelo custeio direto ou variável será maior que o apurado pelo custeio 

por absorção, por não serem apropriados os custos fixos aos produtos e a 

consequente redução do custo dos produtos vendidos. Nessa mesma hipótese, o 

lucro líquido será igual nos dois métodos, pois os custos fixos não recolhecidos no 

custo dos produtos vendidos estarão contidos entre as despesas operacionais no 

custeio variável. 

 

4.3.4 Demonstração do custo unitário dos métodos de custeio (ABC, absorção 

e variável). 

 

A Tabela 14 mostra um comparativo dos custos unitário entre métodos de 

custeio aplicado ao Restaurante Flutuante Peixe-Boi. 
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Tabela 14: Demonstração dos custos unitários entre métodos de custeio 

 

PRODUTO 

ABS 

R$ 

DIR./ VAR 

R$ 

ABC 

R$ 

C. UNIT. C. UNIT. C. UNIT. 

1 Caldo de Feijão 1,11 0,34 1,72 

2 Pastel de Queijo 3,79 2,04 8,52 

3 Pastel de Carne 3,34 1,75 7,54 

4 Pastel de Peixe 3,56 1,90 8,02 

5 Bolinho de Peixe 3,93 2,13 8,81 

6 Bolinho de Queijo 5,89 3,37 13,50 

7 Bolinho de Carne 6,54 3,78 15,34 

8 Macaxeira Frita 8,72 5,15 19,52 

9 Kibe Frito 3,96 2,14 8,99 

10 Batata Frita 5,14 2,89 11,88 

11 Isca de Peixe 19,63 12,05 44,35 

12 Isca de Carne 12,16 7,33 28,17 

13 Isca de Frango 0,00 0,00 7,51 

14 Casquinho de Caranguejo 5,30 4,89 17,84 

15 Cald. Cost.Tambaqui  47,47 29,64 110,82l 

16 Cald. Tucunaré 22,91 14,12 54,71 

17 Cald. Tambaqui 39,32 24,49 91,32 

18 Cost. Tambaqui 40,21 25,05 91,84 

19 Espetinho de Filé 8,15 4,80 18,18 

20 Espetinho Misto 8,93 5,29 19,85 

21 Filé Acebolado 31,27 19,40 70,74 

22 Filé de Pirarucu à Milanesa 33,96 21,10 77,55 

23 Tucunaré Frito 25,42 15,70 57,96 

24 Jaraqui Frito 14,97 9,10 32,94 

25 Pacu Frito 15,32 9,32 34,13 

26 Sardinha frita 15,32 9,32 34,13 

27 Tambaqui Esp. Brasa 273,23 172,28 651,46 

28 Moqueca de Pirarucu 34,93 21,72 84,23 

29 Matrinxã na Brasa 44,57 27,80 102,91 

30 Picadinho do Zeca 25,12 15,52 59,51 

31 Espet. Frango a Milanesa 8,68 5,13 19,55 

32 Filé de Frango 14,73 8,95 33,74 

33 Banana Frita 8,70 5,14 19,26 

34 Néctar Deuses 2,26 1,07 4,98 

35 C. Cupuaçu 3,42 1,81 7,28 

Fonte: Autor (2012) 
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Analisando a Tabela 15 os custos unitários dos itens do cardápio, a partir dos 

métodos de custeio aplicados, observa-se que pelo método de custeio ABC alguns 

itens ficaram com custo unitário muito elevado em relação aos outros métodos como 

por exemplo: a caldeirada de tambaqui, costela de tambaqui, o tambaqui especial na 

brasa, a matrinxã na brasa, e outros itens. Isso se dá porque o custeio ABC é um 

custeio gerencial e todos os custos recaem sobre os produtos. 

No método de custeio direto ou variável, apesar de ser um método de custeio 

também gerencial, só leva em consideração o valor da matéria-prima (ingredientes), 

por isso na apropriação dos custos o custo unitário é menor do que os outros 

métodos de custeio aplicados. 

Já no custeio por absorção, que é um método de custeio contábil que apropria 

tanto os custos direto como os indiretos e sua forma de rateio não impacta 

drasticamente no resultado final. 

 

4.4 Rankings dos itens do cardápio analisados pelos métodos ME, ABC/ME, 

absorção e variável 

 

Para a análise dos itens do cardápio, com base nos custos apurados por meio 

das fichas técnicas de custo ABC (apêndice B), custeio absorção e o custeio variável 

ou direto, foi possível realizar a engenharia de cardápio ABC, apresentada no 

quadro 6 nas etapas 13, 14, 15, e 16, os pratos foram separados em categorias e 

análisado com base no método de Kasavana e Smith (1982), onde os ranking de 

ABC/ME foram fixados levando em consideração a classificação dos itens do 

cardápio do restaurante, seguido pela categorização decrescente do mix do menu e 

a margem de contribuíção, estabelecendo um terceiro ranking. Em seguida foram 

construídos os rankings do custeio por absorção e o variável, baseado na 

participação do lucro bruto do restaurante e por fim será comparado aos rankings 

elaborados pelo gerente. 

Na Tabela 16 de petiscos/entradas houve pouca variação entre os rankings 

estabelecidos pelos métodos ME, ABC/ME absorção e o variável de duas a três  

ordem estabelecidas. Os itens pastel de queijo classificado como star, pastel de 

carne também classificado como star e caldo de feijão classificado como plow horse, 
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foram os itens que ocupam as primeiras posições e confirma os rankings 

estabelecido pelo gerente.  

Nos demais itens onde teve nove itens classificados como puzzles (pastel de 

peixe, bolinho de peixe,macaxeira frita, isca de peixe, batata frita, bolinho de carne, 

bolinho de queijo, iscade carne e kibe frito) e dois itens classificados como dogs ( 

casquinho de caranguejo e isca de frango), tiveram pequenas variações entre os 

modelos apresentados e no rankings estabelecido pelo gerente restaurante. Para 

Raab (2003), os itens do cardápio analisados pelos métodos, custeio ABC e 

engenharia de cardápio, não sofrem grandes alterações nos rankings, pode-se até 

locomover-se duas ou três na grande maioria das classificações. Quanto ao modelo 

absorção e o variável não houve variações. 

 

Tabela 15: Rankings de petisco e entradas do Restaurante Peixe-Boi 

G
R

U
P

O
 

ITEM GERENTE ME ABC/ME ABS. VARIÁVEL 

P
E

T
IS

C
O

S
 /

 E
N

T
R

A
D

A
S

 

 Rk Class. Rk Class. Rk Rk Rk 
Pastel de Queijo 1 STARS 1 STARS 1 1 1 

Pastel de Carne 2 STARS 2 STARS 2 2 2 

Caldo de feijão 3 P HORSE 3 P HORSE 3 3 3 

Pastel de Peixe 4 PUZZLES 9 PUZZLES 9 5 6 

Bolinho de Peixe 5 PUZZLES 11 PUZZLES 11 6 7 

Macaxeira Frita 6 PUZZLES 7 PUZZLES 7 4 4 

Isca de Peixe 7 PUZZLES 12 PUZZLES 12 8 5 

Batata Frita 8 PUZZLES 4 PUZZLES 4 7 8 

Casq. Caranguejo 9 DOGS 13 DOGS 13 13 10 

Bolinho de Carne 10 PUZZLES 8 PUZZLES 8 10 12 

Bolinho de Queijo 11 PUZZLES 5 PUZZLES 5 12 13 

Isca de Carne 12 PUZZLES 10 PUZZLES 10 11 11 

Kibe Frito 13 PUZZLES 6 PUZZLES 6 9 9 

Isca d Frango 14 DOGS 14 DOGS 14 14 14 

 
 

Fonte: Autor (2012) 

 

O grupo dos pratos principais, conforme mostra a Tabela 17 com dezoito 

itens, algumas diferenças podem ser ressaltadas principalmente em relação ao 

ranking o item que ficou em primeiro lugar em todos os métodos aplicados (ME, 

ABC/ME, absorção e variável) foi o item tambaqui especial na brasa, o único 
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classificado como star no grupo, que o gerente colocou na posição do ranking em 

décimo quarto, a segunda colocação ficou para a costela de tambaqui, em todos os 

modelos aplicados e inclusive no ranking estabelecido pelo gerente. Este item foi 

classificado com plow horse, em terceiro lugar de acordos com os métodos ME e 

ABC/ME ficou o pirarucu à milanesa também classificado como plow horse. No 

ranking estabelecido pelos métodos absorção e variável esse item ficou em quarto 

lugar, mas no ranking estabelecido pelo gerente ele ficou em décimo terceiro uma 

diferença muito grande em relação aos métodos aplicados.  

Os demais itens desse grupo foram classificados como plow horse (jaraqui 

frito, sardinha frita, tucunaré frito, matrinxã na brasa, filé acebolado), seguindo a 

ordem no ranking de quinto ao nono lugar pelos métodos de ME e ABC/ME. Já pelo 

método absorção e variável houve algumas variações de duas a três casas. O itens 

classificados como puzzles (caldeirada de tambaqui costela e moqueca de peixe), 

ficaram no ranking pelo método ME e ABC/ME em oitavo e décimo, e pelos métodos 

absorção e variável em sexto lugar. Os itens classificados em dogs (caldeirada de 

tambaqui, caldeirada de tucunaré, pacu frito, picadinho do Zeca, espetinho de filé, 

espetinho de frango à milanesa, espetinho misto e filé de frango), pelo método ME e 

ABC/ME ficaram de décimo primeiro ao décimo oitavo lugar nos rankings foram e 

nos métodos absorção e variável, destaque para os itens caldeirada de tucunaré em 

quinto e caldeirada de tambaqui em sétimo lugar, os demais itens ficaram do décimo 

primeiro ao décimo quinto nos rankings. Quanto aos rankings estabelecidos pelo 

gerente do restaurante, todos os itens ficaram com variações muito grandes por 

todos os métodos aplicados.  
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Tabela 16: Rankings dos pratos principais do Restaurante Peixe-Boi 
G

R
U

P
O

 

ITEM GERENTE ME ABC/ME ABS. VARIÁVEL 

P
E

T
IS

C
O

S
 /

 E
N

T
R

A
D

A
S

 

 Rk Class. Rk Class. Rk Rk Rk 
Pastel de Queijo 1 STARS 1 STARS 1 1 1 

Pastel de Carne 2 STARS 2 STARS 2 2 2 

Caldo de feijão 3 P HORSE 3 P HORSE 3 3 3 

Pastel de Peixe 4 PUZZLES 9 PUZZLES 9 5 6 

Bolinho de Peixe 5 PUZZLES 11 PUZZLES 11 6 7 

Macaxeira Frita 6 PUZZLES 7 PUZZLES 7 4 4 

Isca de Peixe 7 PUZZLES 12 PUZZLES 12 8 5 

Batata Frita 8 PUZZLES 4 PUZZLES 4 7 8 

Casq. Caranguejo 9 DOGS 13 DOGS 13 13 10 

Bolinho de Carne 10 PUZZLES 8 PUZZLES 8 10 12 

Bolinho de Queijo 11 PUZZLES 5 PUZZLES 5 12 13 

Isca de Carne 12 PUZZLES 10 PUZZLES 10 11 11 

Kibe Frito 13 PUZZLES 6 PUZZLES 6 9 9 

Isca d Frango 14 DOGS 14 DOGS 14 14 14 

 
 

Fonte: Autor (2012) 

 
A Tabela 18 apresenta o grupo das sobremesas com três itens do cardápio 

onde apresentam os rankings pelos métodos ME, ABC/ME, absorção e variável, em 

primeiro lugar no ranking o item a banana frita classificado como star, em segundo 

no ranking o item néctar dos deuses classificado como puzzle e em terceiro lugar no 

ranking o item o creme de cupuaçu, classificado como dog. Neste grupo, talvez por 

terem poucos itens, houve um acerto de 100% nos rankings estabelecidos quanto a 

percepção do gerente do restaurante. 

 

Tabela 17: Rankings das sobremesas do Restaurante Peixe-Boi  

G
R

U
P

O
 

ITEM GERENTE ME ABC/ME ABS. VARIÁVEL 

S
O

B
R

E
M

E
-S

A
S

  Rk Class. Rk Class. Rk Rk Rk 

Banana Frita 1 STARS 1 STARS 1 1 1 

Néctar dos Deuses 2 PUZZLES 2 PUZZLES 2 2 2 

Crême de Cupuaçu 3 PUZZLES 3 DOGS 3 3 3 

        

 
 

Fonte: Autor (2012) 

 



170 
 

Nesta etapa, conclui-se após o ranqueamento de todos os itens do cardápio 

utilizando os métodos ME, ABC/ME, absorção e o custeio variável, percebe-se 

algumas variações entre os métodos aplicados. No caso dos métodos ME e 

ABC/ME onde foram classificados pela rentabilidade e margem de contribuição há 

pequenas variações em alguns itens do cardápio. Pelos métodos absorção e 

variável que foi analisado pela participação no lucro bruto, houve poucas mudanças 

no grupo de entradas e petisco e nenhuma mudança no grupo das sobremesas, 

Porém no grupo dos pratos principais upou muitas mudanças em relação aos 

métodos ME e ABC/ME de alguns itens, mas confirmaram os primeiros e o segundo 

lugar nos rankings. 

 

4.5 Análises dos métodos de custeio no cardápio do Restaurante Peixe-Boi 

 

A demonstração dos resultados dos métodos de custeio aplicados aos itens 

do cardápio do Restaurante Flutuante Peixe-Boi são mostrados na Tabela 18, onde 

apresenta o resultado bruto por meio da aplicação do custeio por absorção, a 

margem de contribuição por meio da aplicação do custeio direto e variável e a 

lucratividade por meio da aplicação do custeio ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

Tabela 18: Demonstração dos resultados da aplicação dos métodos de custeio nos itens do 
cardápio do restaurante Peixe-Boi 

  

PRODUTO 

ABS DIR./ VAR ABC 

RES. BRUTO M.C LUCRST 

1 Caldo de Feijão 3,80% 3,24% 18,32% 

2 Pastel de Queijo 29,57% 24,65% 106,72% 

3 Pastel de Carne 12,30% 10,02% 47,18% 

4 Pastel de Peixe 0,57% 0,47% 2,12% 

5 Bolinho de Peixe 0,44% 0,37% 1,55% 

6 Bolinho de Queijo 0,07% 0,06% 0,20% 

7 Bolinho de Carne 0,08% 0,07% 0,27% 

8 Macaxeira Frita 0,71% 0,73% 0,78% 

9 Kibe Frito 0,30% 0,25% 1,09% 

10 Batata Frita 0,42% 0,35% 1,41% 

11 Isca de Peixe 0,37% 0,58% -2,48% 

12 Isca de Carne 0,08% 0,08% 0,14% 

13 Isca de Frango 0,00% 0,00% 0,00% 

14 Casquinho de Caranguejo 0,03% 0,09% -0,68% 

15 Cald. Cost.Tambaqui  0,74% 0,83% -0,75% 

16 Cald. Tucunaré 1,30% 1,17% 2,58% 

17 Cald. Tambaqui 0,84% 0,97% -1,28% 

18 Cost. Tambaqui 4,82% 8,45% -46,69% 

19 Espetinho de Filé 0,04% 0,04% 0,03% 

20 Espetinho Misto 0,32% 0,36% -0,10% 

21 Filé Acebolado 0,30% 0,77% -6,13% 

22 Filé de Pirarucu à Milanesa 2,01% 3,23% -15,20% 

23 Tucunaré Frito 0,80% 1,14% -3,96% 

24 Jaraqui Frito -0,03% 0,36% -4,83% 

25 Pacu Frito 0,16% 0,35% -2,12% 

26 Sardinha frita 0,71% 1,50% -9,17% 

27 Tambaqui Esp. Brasa 30,86% 30,65% 13,38% 

28 Moqueca de Pirarucu 1,17% 1,04% 2,35% 

29 Matrinxã na Brasa 2,51% 3,27% -9,03% 

30 Picadinho do Zeca 0,69% 0,64% 1,02% 

31 Espet. Frango a Milanesa 0,05% 0,05% 0,05% 

32 Filé de Frango 0,13% 0,14% 0,01% 

33 Banana Frita 2,41% 2,87% -2,02% 

34 Néctar Deuses 0,59% 0,47% 2,50% 

35 C. Cupuaçu 0,85% 0,76% 2,75% 

 
 

Fonte: Autor (2012) 
 

Nota-se que na aplicação do custeio ABC, alguns itens do cardápio ficaram 

negativos como: caldeirada de tambaqui costela, caldeirada de tambaqui, costela de 



172 
 

tambaqui, espetinho misto, filé acebolado, filé de pirarucu a milanesa, tucunaré frito, 

jaraqui frito, pacu frito, sardinha frita, matrinxã assada, isca de peixe, casquinho de 

caranguejo e banana frita, representando um total de 40% dos itens do cardápio. Os 

índices em percentual negativos dos itens do cárdapio, significam que esses itens 

estão dando prejuízo na lucratividade do restaurante quando calculados seus custos 

pelo método de custeio ABC.  

Em relação ao custeio por absorção, apesar de ser o único método de custeio 

aceito pela legislação no Brasil, também apresenta um item do cardápio (jaraqui 

frito) com resultado negativo. Este método de custeio “maquiam” as realidades de 

alguns produtos em virtude aos custos indiretos fixo, por que os custos são alocados 

aos produtos por critério de rateios, além de apresentar poucas informações para 

fins gerenciais e também considera a alocação de todos os custos aos bens, 

mercadorias ou serviços, há a necessidade de rateio dos custos indiretos, o que 

torna as informações de custos frágeis, visto que os rateios estão sujeitos ao 

subjetivismo da ação do homem. 

O custeio direto apresenta a participação no produto como margem de 

contribuição de cada prato do cardápio do restaurante e todos os gastos são 

considerados despesa. O custeio variável não obedece aos princípios fundamentais 

de contabilidade, por não atender principalmente o princípio da competência, uma 

vez que os custos fixos, referentes a produtos e/ou serviços, ainda não vendidos, 

são levados diretamente para o resultado. Além do mais, esse método tem sua 

utilização nas empresas de forma mais tímida por se tratar de um método mais 

sofisticado. 

O método de custeio ABC com sua abrangência apresentou uma eficácia 

muito boa quanto ao detalhamento da aplicabilidade dos custos nos itens do 

cardápio do restaurante, porém é um método muito complexo e dispendioso para ser 

aplicado em pequenas empresas, mas é ótimo para ser utilizado para análise e 

tomada de decisão. Para o restaurante em estudo, sugere-se a utilização do método 

de custeio por absorção, para fins contábeis e ser menos oneroso na hora de 

implementar. O custeio variável ou direto e o custeio ABC, são métodos de custeio 

gerenciais que são utilizados nas organizações para análise e tomada de decisão. 

No caso do restaurante sugere-se utilizar como complemento. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FUTURAS 

 

Esta dissertação teve como objetivo verificar a influência dos métodos de 

custeio na engenharia de cardápios e na determinação dos custos dos itens do que 

compõe o cardápio do Restaurante Flutuante Peixe-Boi, em Manaus. Considerando 

que o m tema menu engineering ou engenharia de cardápio, é parte de uma 

literatura especializada, geralmente é tratado como parte integrante de um todo 

maior do setor de alimentação, a intenção aqui foi tratá-lo a partir de sua 

centralidade na concepção alinhados aos métodos de custeio, através de uma dupla 

abordagem: como custos no setor de restauração e avaliação dos itens do cardápio 

Essa abordagem teve como fundamento a noção da importância da concepção dos 

métodos de custeio e engenharia de cardápio como ferramenta importante para o 

sucesso de um restaurante. 

Através desse estudo também pode-se verificar o surgimento e a 

evolução dos modelos de engenharia de cardápio criados pelo diversos 

autores e suas diversas formas de aplicar um ou vários modelos e verificar 

que a aplicação da engenharia de cardápio é realmente uma ferramenta 

satisfatória para análise geral da saúde de um cardápio, porém deve ser feita de 

forma clara e bem definida, por períodos mais longos e precisos. 

O estudo teve como objetivo aplicar a engenharia de cardápio a um 

restaurante típico regional. O modelo de engenharia de cardápio utilizado nesse 

estudo foi o de Kavasana e Smith de 1982, os itens do cardápio do restaurante 

foram classificados de acordo com o volume de vendas (popularidade) e a margem 

de contribuição (rentabilidade), que foram categorizados em stars, plow horses, 

puzzles e dogs. Os stars por terem popularidade alta e margem de contribuição alta, 

os plow horses, possuem popularidade alta e margem de contribuição baixa, os 

puzzles possuem margem de contribuição alta e popularidade baixa, e por último os 

dogs que possuem margem de contribuição baixa e popularidade baixa. 

Em relação aos custos, foram aplicados os métodos de custeio ABC, o 

custeio por absorção e o custeio direto ou variável, buscando identificar os custos de 

cada item do cardápio do Restaurante Peixe-Boi pelos métodos de custeio utilizados 

nesse estudo.  
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Os itens do cardápio do restaurante foram classificados de acordo o modelo 

de engenharia de cardápio aplicado (Kasavana e Smith de 1982) e em seguida 

foram estabelecidos rankings de acordo aos métodos aplicados (ME, ABC/ME, 

custeio absorção e custeio variável) que em seguida foram comparados e 

analisados com os rankings estabelecidos pelo gerente do restaurante de acordo 

com sua percepção, quais eram os itens do cardápio do restaurante que possuía 

maior rentabilidade para o restaurante. Demonstrou que o gerente conhecia a 

rentabilidade e a lucratividade de quase 50% dos itens do cardápio, pelo menos no 

grupo dos petiscos e entradas e no grupo das sobremesas. 

Esse estudo comprova a eficácia do modelo de engenharia de Kasavana e 

Smith de 1982, comprovando estudos já realizados por Raab (2003), Raab et. al. 

(2005); Raab et. al. (2006); Raab e Mayer (2007); Raab, Shoemaker e Mayer (2007); 

Raab e Schrock (2008); Raab, Mayer e Shoemaker (2009) em diversos tipos de 

restaurantes na América e o estudo de Linassi (2009) aplicado a um restaurante 

oriental no Brasil. Comprovou também que a engenharia de cardápio alinhado ao 

método de custeio é uma excelente ferramenta de gestão, pois disponibiliza 

informações precisas no processo de tomada de decisão na organização.  

Este estudo vem mostrar a importância de uma gestão de custos para o setor 

de restauração e que a aplicabilidade dos métodos de custeio com a engenharia de 

cardápio implica em uma melhor alocação de custos dos itens que compõem o 

cardápio e melhoria na gestão e criação de estratégias para aumento da 

lucratividade do restaurante. No caso do restaurante em estudo esta dissertação 

mostrou como os custos do restaurante podem ser mais bem alocados através dos 

métodos de custeio. E apontou com base na engenharia de cardápio, através do 

modelo de Kasavana e Smith, quais os itens do cardápio trazem melhor margem de 

contribuição e os itens do cardápio que necessitam de estratégias. 

Os principais resultados deste estudo quanto a influências dos métodos de 

custeio aplicado, mostrou que o custeio ABC por ser um método muito complexo, 

nesse tipo de segmento de restauração e seu porte fica muito dispêndioso para o 

proprietário. O custeio direto ou variável e o custeio absorção mostrou-se maior 

eficácia na apuração dos custos com menor complexidade e maior clareza, alinhado 

ao método de engenharia de cardápio que classificou e identificou os itens do 
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cardápio com maior ou menor margem de contribuição e os itens que merecem 

maior atenção. 

Em relação a percepção do gerente quanto à classificação em posições, esta 

teve pequenas variações, em sua maioria de uma a três posições, na categoria dos 

petiscos e entradas e dos pratos principais, porque o porte do restaurante e o 

número de funcionário reduzido, provavelmente influenciou nos baixos valores 

apurados nos centros de custos. Mesmo com essas variações nos rankings foi 

possível perceber através das análises conjuntas de ME, ABC/ME, absorção e 

variável tornam-se os dados de custos mais próximo da realidade. 

Na realização da pesquisa algumas dificuldades podem ser apontadas, como a 

principal cita-se: encontrar gerentes e proprietários dispostos a abrir sua contabilidade 

e os segredos culinários para academia. Outra limitação diz respeito ao pouco 

referencial teórico a nível nacional, sobre engenharia de cardápios, falta de clareza 

sobre os modelos e sua aplicabilidade. 

Em relação aos documentos e registros contábeis do restaurante, a pesquisa 

encontrou outra dificuldade, pois percebeu-se que na maioria desse tipo de 

restaurante, a situação da contábil ainda é pouco valorizada, não se dá a 

importância devida ao profissional da contabilidade, seu papel fica restrito, somente 

a emissão de documentos obrigatórios como: registro de funcionários, folha de 

pagamento e emissão de boleto para pagamentos de impostos. 

Outra limitação em relação à pesquisa foi a questão do transporte para chegar 

ao restaurante. Por se tratar de um restaurante flutuante localizado no igarapé do 

Tarumã Açu fora do perímetro urbano. Apesar, que a maioria das vezes a proprietária, 

facilitou esse transporte tanto terrestre quanto aquático.  

Como sugestão de trabalhos futuros, pode-se indicar a aplicabilidade de cinco 

modelos de engenharia de cardápio a um restaurante internacional de um hotel de 

categoria Super Luxo ou simbolizado por cinco estrelas ou Luxo simbolizado por quatro 

estrelas, juntamente com os métodos de custeio ABC, aborsção e o diretou ou variável 

buscando verificar a maior eficácia atráves dos métodos de custeio para esse 

segmento de empresa turística. 

Outra sugestão para pesquisa seria reaplicar esse estudo das influencias dos 

métodos de custeios na engenharia de cardápios a um segmento de restauração, 
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tendo como tipologia os fast foods. 

 Outra sugestão é sobre a forma como conduzir as análises de métodos de 

custeio e engenharia de cardápio, seria destacando as diferenças entre o que já está 

estabelecido, como no caso desta dissertação as influencias dos métodos de 

custeios, e a quantificação dos disperdicios com alimentos, no caso de restaurantes 

ou cardápios, que trabalham com produtos sazonais, como por exemplos a restrição 

aos frutos do mar no período do defeso. 
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Ficha técnica de alimentos 
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N° 1

Preço de Venda:    

Tamanho da Receita: 1 porção. Custo por Porção

Tamanho da Porção: 950 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liq. Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioC. Total

Tambaqui Cost. 0,950 Kg. 100% 0,950 22,00R$  20,90R$    

Cebola 0,060 Kg. 100% 0,060 3,00R$    0,18R$      

Ovos 2,000 Und. 100% 2,000 0,30R$    0,60R$      

Tomate 0,080 Kg. 100% 0,080 4,20R$    0,34R$      

Oleo 0,050 L 100% 0,050 3,50R$    0,18R$      

Sal 0,010 Kg. 100% 0,010 1,00R$    0,01R$      

Limão 0,100 Kg. 80% 0,100 5,50R$    0,55R$      

Cheiro verde 0,030 Kg. 80% 0,030 6,00R$    0,18R$      

Molho de tomate 0,100 L 100% 0,100 5,50R$    0,55R$      

Baião 0,200 Kg. 100% 0,200 3,50R$    0,70R$      

Farofa 0,200 Kg. 100% 0,200 4,50R$    0,90R$      

Vinagrete 0,200 Kg. 100% 0,200 3,00R$    0,60R$      

Arroz Branco 0,200 Kg. 100% 0,200 2,20R$    0,44R$      

Feijão Caseiro 0,200 Kg. 100% 0,200 4,10R$    0,82R$      

Valor dos Ingred. 26,94R$    

Margem Segurança 10% 2,69R$      

Valor total do custo 29,64R$    

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 85,00

R$ 29,64

R$ 55,36

Observações:

FICHA TÉCNICA

Item: CALDEIRADA DE TAMBAQUI COSTELA.

Classificação: Prato Principal. Setor: Alimentos

 

 

N° 2

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 porção. Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 900 gramas. Margem de contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Tucunaré 0,800 Kg. 100% 0,800 9,00R$    7,20R$      

Cebola 0,060 Kg. 100% 0,060 3,00R$    0,18R$      

Ovos 0,002 Und. 100% 0,002 0,30R$    0,60R$      

Tomate 0,080 Kg. 100% 0,080 4,20R$    0,28R$      

Oleo 0,050 L 100% 0,050 3,50R$    0,18R$      

Sal 0,010 Kg. 100% 0,010 1,00R$    0,01R$      

Limão 0,100 Kg. 80% 0,125 5,50R$    0,20R$      

Cheiro verde 0,030 Kg. 80% 0,038 6,00R$    0,18R$      

Molho de tomate 0,100 L 100% 0,100 5,50R$    0,55R$      

Baião 0,200 Kg. 100% 0,200 3,50R$    0,70R$      

Farofa 0,200 Kg. 100% 0,200 4,50R$    0,90R$      

Vinagrete 0,200 Kg. 100% 0,200 3,00R$    0,60R$      

Arroz Branco 0,200 Kg. 100% 0,200 2,20R$    0,44R$      

Feijão Caseiro 0,200 Kg. 100% 0,200 4,10R$    0,82R$      

Valor dos Ingred. 12,84R$    

Margem Segurança 10% 1,28R$       

Valor total do custo 14,12R$    

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 58,00

R$ 14,12

R$ 43,88

FICHA TÉCNICA

Item: CALDEIRADA DE TUCUNARÉ.

Classificação: Prato Principal. Setor: Alimentos e Bebidas
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N° 3

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 porção. Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 950 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Tambaqui 0,950 Kg. 100% 0,950 17,50R$  16,63R$    

Cebola 0,060 Kg. 100% 0,060 3,00R$    0,18R$      

Ovos 0,002 Und. 100% 0,002 0,30R$    0,60R$      

Tomate 0,080 Kg. 100% 0,080 4,20R$    0,28R$      

Oleo 0,050 L 100% 0,050 3,50R$    0,18R$      

Sal 0,010 Kg. 100% 0,010 1,00R$    0,01R$      

Limão 0,100 Kg. 80% 0,125 5,50R$    0,20R$      

Cheiro verde 0,030 Kg. 80% 0,038 6,00R$    0,18R$      

Molho de tomate 0,100 L 100% 0,100 5,50R$    0,55R$      

Baião 0,200 Kg. 100% 0,200 3,50R$    0,70R$      

Farofa 0,200 Kg. 100% 0,200 4,50R$    0,90R$      

Vinagrete 0,200 Kg. 100% 0,200 3,00R$    0,60R$      

Arroz Branco 0,200 Kg. 100% 0,200 2,20R$    0,44R$      

Feijão Caseiro 0,200 Kg. 100% 0,200 4,10R$    0,82R$      

Valor dos Ingred. 22,26R$    

Margem Segurança 10% 2,23R$       

Valor total do custo 24,49R$    

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 24,49

R$ 43,51

FICHA TÉCNICA

Item: CALDEIRADA DE TAMBAQUI.

Classificação: Prato Principal. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 68,00

 

 

N° 4

Preço de Venda:    

Tamanho da Receita: 1 porção. Custo por Porção

Tamanho da Porção: 950 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Tambaqui Cost. 0,950 Kg. 100% 0,950 22,00R$  16,63R$    

Tucupi 0,500 L 100% 0,500 3,00R$    1,50R$      

Jambu 0,100 Kg. 80% 0,125 8,00R$    0,80R$      

Sal 0,010 Kg. 100% 0,010 1,00R$    0,01R$      

Limão 0,100 Kg. 80% 0,125 5,50R$    0,20R$      

Cheiro verde 0,030 Kg. 80% 0,038 6,00R$    0,18R$      

Baião 0,200 Kg. 100% 0,200 3,50R$    0,70R$      

Farofa 0,200 Kg. 100% 0,200 4,50R$    0,90R$      

Vinagrete 0,200 Kg. 100% 0,200 3,00R$    0,60R$      

Arroz Branco 0,200 Kg. 100% 0,200 2,20R$    0,44R$      

Feijão Caseiro 0,200 Kg. 100% 0,200 4,10R$    0,82R$      

Valor dos Ingred. 22,78R$    

Margem Segurança 10% 2,28R$       

Valor total do custo 25,05R$    

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 25,05

R$ 29,95

FICHA TÉCNICA

Item: COSTELA DE TAMBAQUI

Classificação: Prato Principal. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 55,00
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N° 5

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 porção. Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 250 gramas. Margem de contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Filé Mignom 0,120 Kg. 100% 0,120 18,00R$  2,16R$      

Oleo 0,200 L 100% 0,200 3,50R$    0,70R$      

Farofa 0,200 Kg. 100% 0,200 4,50R$    0,90R$      

Vinagrete 0,200 Kg. 100% 0,200 3,00R$    0,60R$      

Valor dos Ingred. 4,36R$      

Margem Segurança 10% 0,44R$       

Valor total do custo 4,80R$      

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 4,80

R$ 11,20

FICHA TÉCNICA

Item: ESPETINHO DE FILÉ.

Classificação: Prato Principal. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 16,00

 

 

 

N° 6

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 porção. Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 250 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Filé Mignom 0,120 Kg. 100% 0,120 18,00R$  2,16R$      

Oleo 0,200 L 100% 0,200 3,50R$    0,70R$      

Farofa 0,200 Kg. 100% 0,200 4,50R$    0,90R$      

Vinagrete 0,200 Kg. 100% 0,200 3,00R$    0,60R$      

Calabresa. 0,050 Kg. 100% 0,050 8,90R$    0,45R$      

Valor dos Ingred. 4,81R$      

Margem Segurança 10% 0,48R$       

Valor total do custo 5,29R$      

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 5,29

R$ 10,71

FICHA TÉCNICA

Item: ESPETINHO MISTO.

Classificação: Prato Principal. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 16,00
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N° 7

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 porção. Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 250 gramas. Margem de contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Filet mignom 0,500 Kg. 100% 0,500 18,00R$  14,00R$    

Oleo 0,200 L 100% 0,200 3,50R$    0,70R$      

Farofa 0,200 Kg. 100% 0,200 4,50R$    0,90R$      

Vinagrete 0,200 Kg. 100% 0,200 3,00R$    0,60R$      

Cebola 0,060 Kg. 100% 0,060 3,00R$    0,18R$      

Arroz Branco 0,200 Kg. 100% 0,200 2,20R$    0,44R$      

Feijão Caseiro 0,200 Kg. 100% 0,200 4,10R$    0,82R$      

Valor dos Ingred. 17,64R$    

Margem Segurança 10% 1,76R$       

Valor total do custo 19,40R$    

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 19,40

R$ 19,60

FICHA TÉCNICA

Item:  FILÉ  ACEBOLADO.

Classificação: Prato Principal. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 39,00

 

 

N° 8

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 porção. Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 250 gramas. Margem de contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Pirarucu 0,550 Kg. 100% 0,550 20,00R$    11,00R$     

F. de trigo 0,200 Kg. 100% 0,200 1,70R$      0,34R$       

Ovos 2,000 Und. 100% 2,000 0,30R$      0,60R$       

Farinha de rosca 0,250 Kg. 100% 0,250 3,50R$      0,88R$       

Oleo 0,200 L 100% 0,200 3,50R$      0,70R$       

Sal 0,010 Kg. 100% 0,010 1,00R$      0,01R$       

Limão 0,320 Kg. 80% 0,400 5,50R$      2,20R$       

Baião 0,200 Kg. 100% 0,200 3,50R$      0,70R$       

Farofa 0,200 Kg. 100% 0,200 4,50R$      0,90R$       

Vinagrete 0,200 Kg. 100% 0,200 3,00R$      0,60R$       

Arroz Branco 0,200 Kg. 100% 0,200 2,20R$      0,44R$       

Feijão Caseiro 0,200 Kg. 100% 0,200 4,10R$      0,82R$       

Valor dos Ingred. 19,19R$     

Margem Segurança 10% 1,92R$       

Valor total do custo 21,10R$     

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 21,10

R$ 26,90

FICHA TÉCNICA

Item: FILÉ DE PIRARUCU À MILANESA.

Classificação: Prato Principal. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 48,00
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N° 9

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 porção. Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 250 gramas. Margem de Contribuíção

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Tucunaré 1,000 Kg. 100% 1,000 9,00R$      9,00R$       

Farinha de trigo 0,010 Kg. 100% 0,010 1,70R$      0,02R$       

Limão 0,160 Kg. 80% 0,200 5,50R$      1,10R$       

Oleo 0,200 L 100% 0,200 3,50R$      0,70R$       

Baião 0,200 Kg. 100% 0,200 3,50R$      0,70R$       

Farofa 0,200 Kg. 100% 0,200 4,50R$      0,90R$       

Vinagrete 0,200 Kg. 100% 0,200 3,00R$      0,60R$       

Arroz Branco 0,200 Kg. 100% 0,200 2,20R$      0,44R$       

Feijão Caseiro 0,200 Kg. 100% 0,200 4,10R$      0,82R$       

Valor dos Ingred. 14,28R$     

Margem Segurança 10% 1,43R$       

Valor total do custo 15,70R$     

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 15,70

R$ 22,30

FICHA TÉCNICA

Item: TUCUNARÉ FRITO.

Classificação: Prato Principal. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 38,00

 

 

N° 10

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 porção. Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 250 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Jaraqui 0,300 Kg. 100% 0,300 10,00R$    3,00R$       

Farinha de trigo 0,010 Kg. 100% 0,010 1,70R$      0,02R$       

Limão 0,160 Kg. 80% 0,200 5,50R$      1,10R$       

Oleo 0,200 L 100% 0,200 3,50R$      0,70R$       

Baião 0,200 Kg. 100% 0,200 3,50R$      0,70R$       

Farofa 0,200 Kg. 100% 0,200 4,50R$      0,90R$       

Vinagrete 0,200 Kg. 100% 0,200 3,00R$      0,60R$       

Arroz Branco 0,200 Kg. 100% 0,200 2,20R$      0,44R$       

Feijão Caseiro 0,200 Kg. 100% 0,200 4,10R$      0,82R$       

Valor dos Ingred. 8,28R$       

Margem Segurança 10% 0,83R$       

Valor total do custo 9,10R$       

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 9,10

R$ 6,90

FICHA TÉCNICA

Item: JARAQUI FRITO.

Classificação: Prato Principal. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 16,00
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N° 11

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 porção. Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 400 gramas. Margem de Contribuíção

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Pacu 0,400 Kg. 100% 0,400 8,00R$      3,20R$       

Farinha de trigo 0,010 Kg. 100% 0,010 1,70R$      0,02R$       

Limão 0,160 Kg. 80% 0,200 5,50R$      1,10R$       

Oleo 0,200 L 100% 0,200 3,50R$      0,70R$       

Baião 0,200 Kg. 100% 0,200 3,50R$      0,70R$       

Farofa 0,200 Kg. 100% 0,200 4,50R$      0,90R$       

Vinagrete 0,200 Kg. 100% 0,200 3,00R$      0,60R$       

Arroz Branco 0,200 Kg. 100% 0,200 2,20R$      0,44R$       

Feijão Caseiro 0,200 Kg. 100% 0,200 4,10R$      0,82R$       

Valor dos Ingred. 8,48R$       

Margem Segurança 10% 0,85R$       

Valor total do custo 9,32R$       

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 9,32

R$ 10,68

FICHA TÉCNICA

Item: PACU FRITO.

Classificação: Prato Principal. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 20,00

 

 

N° 12

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 porção. Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 400 gramas. Margem de Contribuíção

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Sardinha 0,400 Kg. 100% 0,400 8,00R$      3,20R$       

Farinha de trigo 0,010 Kg. 100% 0,010 1,70R$      0,02R$       

Limão 0,160 Kg. 80% 0,200 5,50R$      1,10R$       

Oleo 0,200 L 100% 0,200 3,50R$      0,70R$       

Baião 0,200 Kg. 100% 0,200 3,50R$      0,70R$       

Farofa 0,200 Kg. 100% 0,200 4,50R$      0,90R$       

Vinagrete 0,200 Kg. 100% 0,200 3,00R$      0,60R$       

Arroz Branco 0,200 Kg. 100% 0,200 2,20R$      0,44R$       

Feijão Caseiro 0,200 Kg. 100% 0,200 4,10R$      0,82R$       

Valor dos Ingred. 8,48R$       

Margem Segurança 10% 0,85R$       

Valor total do custo 9,32R$       

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 9,32

R$ 10,68

FICHA TÉCNICA

Item: SARDINHA FRITA.

Classificação: Prato Principal. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 20,00
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N° 13

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 7 porções Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 550 gramas. Margem de Contribuíção

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Tambaqui 7,500 Kg. 100% 7,500 17,50R$    131,25R$  

Limão 0,160 Kg. 80% 0,200 5,50R$      1,10R$       

Sal 0,050 Kg. 100% 0,050 1,00R$      0,05R$       

Baião 1,400 Kg. 100% 1,400 3,50R$      4,90R$       

Farofa 1,400 Kg. 100% 1,400 4,50R$      6,30R$       

Vinagrete 1,400 Kg. 100% 1,400 3,00R$      4,20R$       

Arroz Branco 1,400 Kg. 100% 1,400 2,20R$      3,08R$       

Feijão Caseiro 1,400 Kg. 100% 1,400 4,10R$      5,74R$       

Valor dos Ingred. 156,62R$  

Margem Segurança 10% 15,66R$     

Valor total do custo 172,28R$  

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 172,28

R$ 387,72

FICHA TÉCNICA

Item: TAMBAQUI ESPECIAL NA BRASA.

Classificação: Prato Principal. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 560,00

 

 

N° 14

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 porção. Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 250 gramas. Margem de Contribuíção

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Pirarucu 0,550 Kg. 100% 0,550 20,00R$    11,00R$     

Leite de coco 0,100 L 100% 0,100 10,00R$    1,00R$       

Camarão 0,100 Kg. 100% 0,100 22,00R$    2,20R$       

Tomate 0,080 Kg. 100% 0,080 4,20R$      0,34R$       

óleo de dendê 0,050 L 100% 0,050 11,00R$    0,55R$       

Sal 0,010 Kg. 100% 0,010 1,00R$      0,01R$       

Limão 0,320 Kg. 80% 0,400 5,50R$      2,20R$       

Cebola 0,060 Kg. 100% 0,060 3,00R$      0,18R$       

Cheiro verde 0,030 Kg. 80% 0,038 6,00R$      0,23R$       

Pimentão 0,080 Kg. 80% 0,100 7,00R$      0,70R$       

Farofa 0,200 Kg. 100% 0,200 4,50R$      0,90R$       

Arroz Branco 0,200 Kg. 100% 0,200 2,20R$      0,44R$       

Valor dos Ingred. 19,74R$     

Margem Segurança 10% 1,97R$       

Valor total do custo 21,72R$     

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 21,72

R$ 68,28

FICHA TÉCNICA

Item: MOQUECA DE PIRARUCU

Classificação: Prato Principal. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 90,00
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N° 15

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 porção. Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 250 gramas. Margem de Contribuíção

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Matrinxã 1,000 Kg. 100% 1,000 20,00R$    20,00R$     

Farinha de trigo 0,010 Kg. 100% 0,010 1,70R$      0,02R$       

Limão 0,160 Kg. 80% 0,200 5,50R$      1,10R$       

Oleo 0,200 L 100% 0,200 3,50R$      0,70R$       

Baião 0,200 Kg. 100% 0,200 3,50R$      0,70R$       

Farofa 0,200 Kg. 100% 0,200 4,50R$      0,90R$       

Vinagrete 0,200 Kg. 100% 0,200 3,00R$      0,60R$       

Arroz Branco 0,200 Kg. 100% 0,200 2,20R$      0,44R$       

Feijão Caseiro 0,200 Kg. 100% 0,200 4,10R$      0,82R$       

Valor dos Ingred. 25,28R$     

Margem Segurança 10% 2,53R$       

Valor total do custo 27,80R$     

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 27,80

R$ 42,20

FICHA TÉCNICA

Item: MATRINXÃ NA BRASA.

Classificação: Prato Principal. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 70,00

 

 

N° 16

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 porção. Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 950 gramas. Margem de Contribuíção

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Picadinho de Tambaqui. 0,500 Kg. 100% 0,500 9,50R$      4,75R$       

Cebola 0,160 Kg. 85% 0,188 3,00R$      0,56R$       

Pimenta de cheiro0,015 0,015 Kg. 100% 0,015 0,60R$      0,60R$       

Tomate 0,080 Kg. 100% 0,080 4,20R$      0,34R$       

Oleo 0,050 L 100% 0,050 3,50R$      0,18R$       

Sal 0,010 Kg. 100% 0,010 1,00R$      0,01R$       

Limão 0,100 Kg. 80% 0,125 5,50R$      0,69R$       

Cheiro verde 0,030 Kg. 80% 0,038 6,00R$      0,23R$       

Banana 0,240 Kg. 80% 0,300 5,00R$      1,50R$       

Fecula  de batata 0,050 Kg. 100% 0,050 20,00R$    1,00R$       

Margarina 0,050 Kg. 100% 0,050 5,20R$      0,26R$       

Leite 0,200 Ml 100% 0,200 2,70R$      0,54R$       

Baião 0,200 Kg. 100% 0,200 3,50R$      0,70R$       

Farofa 0,200 Kg. 100% 0,200 4,50R$      0,90R$       

Vinagrete 0,200 Kg. 100% 0,200 3,00R$      0,60R$       

Arroz Branco 0,200 Kg. 100% 0,200 2,20R$      0,44R$       

Feijão Caseiro 0,200 Kg. 100% 0,200 4,10R$      0,82R$       

Valor dos Ingred. 14,11R$     

Margem Segurança 10% 1,41R$       

Valor total do custo 15,52R$     

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 15,52

R$ 42,48

FICHA TÉCNICA

Item: PICADINHO DO ZECA.

Classificação: Prato Principal. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 58,00
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N° 17

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 porção. Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 250 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Filé de Frango 0,120 Kg. 100% 0,120 9,00R$      1,08R$       

Oleo 0,200 L 100% 0,200 3,50R$      0,70R$       

Farofa 0,200 Kg. 100% 0,200 4,50R$      0,90R$       

Vinagrete 0,200 Kg. 100% 0,200 3,00R$      0,60R$       

Calabresa. 0,050 Kg. 100% 0,050 8,90R$      0,45R$       

F. de trigo 0,200 Kg. 100% 0,200 1,70R$      0,34R$       

Ovos 0,002 Und. 100% 0,002 0,30R$      0,60R$       

Valor dos Ingred. 4,67R$       

Margem Segurança 10% 0,47R$       

Valor total do custo 5,13R$       

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 5,13

R$ 12,87

FICHA TÉCNICA

Item: ESPETINHO FRANGO A MILANESA.

Classificação: Prato Principal. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 18,00

 

 

N° 18

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 porção. Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 250 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Filé de Frango 0,500 Kg. 100% 0,500 9,00R$      4,50R$       

Oleo 0,200 L 100% 0,200 3,50R$      0,70R$       

Farofa 0,200 Kg. 100% 0,200 4,50R$      0,90R$       

Vinagrete 0,200 Kg. 100% 0,200 3,00R$      0,60R$       

Cebola 0,060 Kg. 100% 0,060 3,00R$      0,18R$       

Arroz Branco 0,200 Kg. 100% 0,200 2,20R$      0,44R$       

Feijão Caseiro 0,200 Kg. 100% 0,200 4,10R$      0,82R$       

Valor dos Ingred. 8,14R$       

Margem Segurança 10% 0,81R$       

Valor total do custo 8,95R$       

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 8,95

R$ 19,05

FICHA TÉCNICA

Item:  FILÉ DE FRANGO .

Classificação: Prato Principal. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 28,00
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N° 19

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 45 Porção Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 200 Ml Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Feijao 2,000 Kg. 100% 2,000 5,50R$      11,00R$     

alho 0,070 Kg. 90% 0,078 7,50R$      0,58R$       

Pimenta cheiro 0,100 Kg. 90% 0,111 12,00R$    1,33R$       

Tomate 0,100 Kg. 80% 0,125 4,20R$      0,53R$       

Pimentão 0,030 Kg. 100% 0,030 7,00R$      0,21R$       

Cebola 0,100 Kg. 90% 0,111 3,00R$      0,33R$       

Sal 0,030 Kg. 100% 0,030 1,00R$      0,03R$       

Valor dos Ingred. 14,02R$     

Margem Segurança 10% 1,40R$       

Valor total do custo 15,42R$     

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 0,34

R$ 4,66

FICHA TÉCNICA

Item: CALDO DE FEIJÃO.

Classificação: Entradas. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 5,00

 

 

N° 20

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 80 PASTÉIS Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 26 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Farinha de trigo 1,000 Kg. 100% 1,000 1,70R$      1,70R$       

Oleo 0,200 L 100% 0,200 3,50R$      0,70R$       

Sal 0,080 Kg. 100% 0,080 1,00R$      0,08R$       

Queijo Muss. 1,000 Kg. 100% 1,000 14,00R$    14,00R$     

Tomate 0,200 Kg. 80% 0,250 4,20R$      1,05R$       

Oregano 0,050 Kg. 100% 0,050 24,00R$    1,20R$       

oleo p/ fritura 2,000 L 100% 2,000 3,00R$      6,00R$       

Valor dos Ingred. 24,73R$     

Margem Segurança 10% 2,47R$       

Valor total do custo 27,20R$     

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 2,04

R$ 11,96

FICHA TÉCNICA

Item: PASTEL DE QUEIJO.

Classificação: Entradas. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 14,00
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N° 21

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 80 Pastéis. Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 26 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Farinha de trigo 1,000 Kg. 100% 1,000 1,70R$      1,70R$       

Oleo 0,200 L 100% 0,200 3,50R$      0,70R$       

Sal 0,080 Kg. 100% 0,080 1,00R$      0,08R$       

Carne  Moída. 0,800 Kg. 100% 0,800 14,00R$    11,20R$     

Ovos 0,002 Und. 100% 0,002 0,30R$      0,60R$       

Pimenta cheiro 0,050 Kg. 90% 0,056 12,00R$    0,67R$       

oleo p/ fritura 2,000 L 100% 2,000 3,00R$      6,00R$       

Pimenta do reino 0,020 Kg. 100% 0,020 15,00R$    0,30R$       

Valor dos Ingred. 21,25R$     

Margem Segurança 10% 2,12R$       

Valor total do custo 23,37R$     

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 14,00

R$ 1,75

R$ 12,25

FICHA TÉCNICA

Item: PASTEL DE CARNE.

Classificação: Entradas. Setor: Alimentos e Bebidas

 

 

N° 22

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 80 PASTÉIS Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 26 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Farinha de trigo 1,000 Kg. 100% 1,000 1,70R$      1,70R$       

Oleo 0,200 L 100% 0,200 3,50R$      0,70R$       

Sal 0,080 Kg. 100% 0,080 1,00R$      0,08R$       

Peixe 1,000 Kg. 100% 1,000 6,50R$      6,50R$       

Tomate 0,200 Kg. 80% 0,250 4,20R$      1,05R$       

Oregano 0,050 Kg. 100% 0,050 24,00R$    1,20R$       

oleo fritu 2,000 L 100% 2,000 3,00R$      6,00R$       

Valor dos Ingred. 17,23R$     

Margem Segurança 10% 1,72R$       

Valor total do custo 18,95R$     

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 14,00

R$ 1,90

R$ 12,10

FICHA TÉCNICA

Item: PASTEL DE PEIXE.

Classificação: Entradas. Setor: Alimentos e Bebidas
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N° 23

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 8 Porções Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 150 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Peixe 1,000 Kg. 100% 1,000 6,50R$      6,50R$       

Cebola 0,100 Kg. 90% 0,111 3,00R$      0,33R$       

Sal 0,030 Kg. 100% 0,030 1,00R$      0,03R$       

Ovos 2,000 Und. 100% 2,000 0,30R$      0,60R$       

Pimenta cheiro 0,100 Kg. 90% 0,111 12,00R$    1,33R$       

oleo p/ fritura 2,000 L 100% 2,000 3,00R$      6,00R$       

Batata do reino 0,200 Kg. 85% 0,235 2,80R$      0,66R$       

Valor dos Ingred. 15,46R$     

Margem Segurança 10% 1,55R$       

Valor total do custo 17,00R$     

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 2,13

R$ 11,87

FICHA TÉCNICA

Item: BOLINHO DE PEIXE.

Classificação: Entradas. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 14,00

 

 

N° 24

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 60 Porções Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 150 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Queijo Muss. 1,000 Kg. 100% 1,000 14,00R$    14,00R$     

Cebola 0,100 Kg. 90% 0,111 3,00R$      0,33R$       

Sal 0,030 Kg. 100% 0,030 1,00R$      0,03R$       

Ovos 2,000 Und. 100% 2,000 0,30R$      0,60R$       

Pimenta cheiro 0,100 Kg. 90% 0,111 12,00R$    1,33R$       

oleo p/ fritura 2,000 L 100% 2,000 3,00R$      6,00R$       

Batata do reino 0,200 Kg. 85% 0,235 2,80R$      0,66R$       

Valor dos Ingred. 22,96R$     

Margem Segurança 10% 2,30R$       

Valor total do custo 25,25R$     

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 3,37

R$ 14,63

FICHA TÉCNICA

Item: BOLINHO DE QUEIJO.

Classificação: Entradas. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 18,00
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N° 25

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 8 Porções Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 150 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Alcatra 1,000 Kg. 100% 1,000 18,50R$   18,50R$     

Cebola 0,100 Kg. 90% 0,111 3,00R$      0,33R$       

Sal 0,030 Kg. 100% 0,030 1,00R$      0,03R$       

Ovos 2,000 Und. 100% 2,000 0,30R$      0,60R$       

Pimenta cheiro 0,100 Kg. 90% 0,111 12,00R$    1,33R$       

oleo p/ fritura 2,000 L 100% 2,000 3,00R$      6,00R$       

Batata do reino 0,200 Kg. 85% 0,235 2,80R$      0,66R$       

Valor dos Ingred. 27,46R$     

Margem Segurança 10% 2,75R$       

Valor total do custo 30,20R$     

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 3,78

R$ 18,22

FICHA TÉCNICA

Item: BOLINHO DE CARNE.

Classificação:Entradas. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 22,00

 

 

N° 26

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 Porções Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 150 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Macaxeira 0,600 Kg. 70% 0,857 3,00R$      2,57R$       

oleo p/ fritura 0,500 L 100% 0,500 3,00R$      1,50R$       

Sal 0,030 Kg. 100% 0,030 1,00R$      0,03R$       

alho 0,070 Kg. 90% 0,078 7,50R$      0,58R$       

Valor dos Ingred. 4,68R$       

Margem Segurança 10% 0,47R$       

Valor total do custo 5,15R$       

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 5,15

R$ 12,85

FICHA TÉCNICA

Item: MACAXEIRA FRITA.

Classificação: Entradas. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 18,00
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N° 27

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 6 Porções Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 250 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Peixe 1,000 Kg. 100% 1,000 6,50R$      6,50R$       

oleo p/ fritura 0,500 L 100% 0,500 3,00R$      1,50R$       

Sal 0,030 Kg. 100% 0,030 1,00R$      0,03R$       

Cebola 0,100 Kg. 90% 0,111 3,00R$      0,33R$       

Pimenta cheiro 0,100 Kg. 90% 0,111 12,00R$    1,33R$       

F. de Kibe 0,250 Kg. 100% 0,250 8,00R$      2,00R$       

Valor dos Ingred. 11,70R$     

Margem Segurança 10% 1,17R$       

Valor total do custo 12,87R$     

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 2,14

R$ 12,86

FICHA TÉCNICA

Item: KIBE FRIT0.

Classificação: Entradas. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 15,00

 

 

N° 28

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 Porção Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 400 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Batata 0,400 Kg. 100% 0,400 5,00R$      2,00R$       

oleo p/ fritura 0,200 L 100% 0,200 3,00R$      0,60R$       

Sal 0,030 Kg. 100% 0,030 1,00R$      0,03R$       

Valor dos Ingred. 2,63R$       

Margem Segurança 10% 0,26R$       

Valor total do custo 2,89R$       

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 2,89

R$ 15,11

FICHA TÉCNICA

Item: BATATA FRITA.

Classificação: Entradas. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 18,00
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N° 29

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 Porção Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 250 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Peixe 0,350 Kg. 100% 0,350 20,00R$    7,00R$       

oleo p/ fritura 0,300 L 100% 0,300 3,00R$      0,90R$       

Sal 0,030 Kg. 100% 0,030 1,00R$      0,03R$       

Ovo 1,000 Und. 100% 1,000 0,30R$      0,30R$       

Farinha de rosca 0,150 Kg. 100% 0,150 3,50R$      0,53R$       

Limão 0,320 Kg. 80% 0,400 5,50R$      2,20R$       

Valor dos Ingred. 10,96R$     

Margem Segurança 10% 1,10R$       

Valor total do custo 12,05R$     

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 12,05

R$ 15,95

FICHA TÉCNICA

Item: ISCA DE PEIXE.

Classificação: Entradas. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 28,00

 

 

 

N° 30

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 Porção Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 300 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Filé Mignom 0,300 Kg. 90% 0,333 18,00R$    6,00R$       

oleo p/ fritura 0,100 L 100% 0,100 3,00R$      0,30R$       

Sal 0,030 Kg. 100% 0,030 1,00R$      0,03R$       

Cebola 0,100 Kg. 90% 0,111 3,00R$      0,33R$       

Valor dos Ingred. 6,66R$       

Margem Segurança 10% 0,67R$       

Valor total do custo 7,33R$       

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 7,33

R$ 20,67

FICHA TÉCNICA

Item: ISCA DE CARNE.

Classificação: Entradas. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 28,00
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N° 31

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 Porção Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 250 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Frango c/ osso 0,800 Kg. 90% 0,889 3,50R$      3,11R$       

oleo p/ fritura 0,300 L 100% 0,300 3,00R$      0,90R$       

Sal 0,030 Kg. 100% 0,030 1,00R$      0,03R$       

alho 0,070 Kg. 90% 0,078 7,50R$      0,58R$       

Limão 0,320 Kg. 80% 0,400 5,50R$      2,20R$       

Valor dos Ingred. 6,82R$       

Margem Segurança 10% 0,68R$       

Valor total do custo 7,51R$       

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 7,51

R$ 20,49

FICHA TÉCNICA

Item:ISCA DE FRANGO.

Classificação:Entradas. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 28,00

 

 

N° 32

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 Porção Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 400 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Caranguejo 0,050 Kg. 100% 0,050 22,00R$    1,10R$       

Cebola 0,100 Kg. 90% 0,111 3,00R$      0,33R$       

Sal 0,030 Kg. 100% 0,030 1,00R$      0,03R$       

Pimenta cheiro 0,100 Kg. 90% 0,111 12,00R$    1,33R$       

Tomate 0,100 Kg. 80% 0,125 4,20R$      0,53R$       

Cheiro verde 0,030 Kg. 80% 0,038 6,00R$      0,23R$       

Limão 0,100 Kg. 80% 0,125 5,50R$      0,69R$       

Pimentão 0,030 Kg. 100% 0,030 7,00R$      0,21R$       

Valor dos Ingred. 4,44R$       

Margem Segurança 10% 0,44R$       

Valor total do custo 4,89R$       

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 4,89

R$ 5,11

FICHA TÉCNICA

Item: CASQUINHO DE CARANGUEIJO.

Classificação: Entradas. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 10,00
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N° 33

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 1 Porção Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 400 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Banana 0,550 Kg. 100% 0,550 5,00R$      2,75R$       

oleo p/ fritura 0,200 L 100% 0,200 3,00R$      0,60R$       

açucar 0,050 Kg. 100% 0,050 2,90R$      0,15R$       

crème de leite 0,100 L 100% 0,100 10,00R$    1,00R$       

canela em pó 0,010 Kg. 100% 0,010 18,00R$    0,18R$       

Valor dos Ingred. 4,68R$       

Margem Segurança 10% 0,47R$       

Valor total do custo 5,14R$       

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 5,14

R$ 9,86

FICHA TÉCNICA

Item: BANANA  FRITA.

Classificação: Sobremesa. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 15,00

 

 

N° 34

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 20 Porção Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 400 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Ovos 6,000 Und. 100% 6,000 0,30R$      1,80R$       

leite cond. 0,700 L 100% 0,700 15,00R$    10,50R$     

açucar 0,050 Kg. 100% 0,050 2,90R$      0,15R$       

crème de leite 0,400 L 100% 0,400 10,00R$    4,00R$       

leite . 1,000 Kg. 100% 1,000 3,00R$      3,00R$       

Valor dos Ingred. 19,45R$     

Margem Segurança 10% 1,94R$       

Valor total do custo 21,39R$     

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 1,07

R$ 10,93

FICHA TÉCNICA

Item: NECTAR DOS DEUSES.

Classificação: Sobremesa. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 12,00
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N° 35

Preço de Venda por Receita:    

Tamanho da Receita: 15 Porção Preço de Custo por Porção

Tamanho da Porção: 400 gramas. Margem de Contribuição

Ingredientes Qtd. Liquida Und. Aprov. Qtd. BrutaCusto Bruto UnitárioCusto Total Observações:

Cupuaçu 1,000 Kg. 100% 1,000 7,00R$      7,00R$       

leite cond. 0,700 L 100% 0,700 15,00R$    10,50R$     

açucar 0,050 Kg. 100% 0,050 2,90R$      0,15R$       

crème de leite 0,700 L 100% 0,700 10,00R$    7,00R$       

Valor dos Ingred. 24,65R$     

Margem Segurança 10% 2,46R$       

Valor total do custo 27,11R$     

Modo de Preparo: Elaborado por:

R$ 1,81

R$ 8,19

FICHA TÉCNICA

Item: CREME DE CUPUAÇU.

Classificação: Sobremesa. Setor: Alimentos e Bebidas

R$ 10,00
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Ficha de custo ABC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



208 
 

Item: CALDEIRADA DE TAMBAQUI COSTELA. FT   -   N° 1

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 3,000 Min. 0,4784 1,44R$             

Set-up (arrumação) 2,000 Min. 0,4933 0,99R$             

Servir Cliente 5,000 Min. 0,6458 3,23R$             

Processar Pedido 2,000 Min. 0,3924 0,78R$             

Sub-Total 6,44R$             

BOH

PreparaÇão 36,000 Min. 0,1727 6,22R$             

Cozimento 19,000 Min. 0,2242 4,26R$             

Limpeza 6,000 Min. 0,3526 2,12R$             

Sub-Total 12,59R$          

Total de Ativ. No nível da Und. 19,03R$          

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 3,000 Min. 0,8372 2,51R$             

Limpeza 3,000 Min. 0,6279 1,88R$             

Administração 4,000 Min. 0,4485 1,79R$             

Sub-Total 6,19R$             

BOH

PreparaÇão 11,000 Min. 0,1590 1,75R$             

Limpeza 9,000 Min. 0,1943 1,75R$             

Sub-Total 3,50R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 9,69R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 7,000 0,9771 6,84R$             

BOH

Administração 15,000 0,2458 3,69R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 39,24R$          

Custos Indiretos.... 13,19R$          

Impostos 9,29R$             

Custo do Alimento 29,64R$          

CUSTO TOTAL 91,36R$          

ATIVIDADES

              

Item: CALDERADA DE TUCUNARÉ. FT   -   N° 2

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 1,429 Min. 0,4784 0,68R$             

Set-up (arrumação) 0,953 Min. 0,4933 0,47R$             

Servir Cliente 2,382 Min. 0,6458 1,54R$             

Processar Pedido 0,953 Min. 0,3924 0,37R$             

Sub-Total 3,07R$             

BOH

PreparaÇão 17,151 Min. 0,1727 2,96R$             

Cozimento 9,052 Min. 0,2242 2,03R$             

Limpeza 2,858 Min. 0,3526 1,01R$             

Sub-Total 6,00R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 9,07R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 1,429 Min. 0,8372 1,20R$             

Limpeza 1,429 Min. 0,6279 0,90R$             

Administração 1,906 Min. 0,4485 0,85R$             

Sub-Total 2,95R$             

BOH

PreparaÇão 5,241 Min. 0,1590 0,83R$             

Limpeza 4,288 Min. 0,1943 0,83R$             

Sub-Total 1,67R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 4,62R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 3,335 0,9771 3,26R$             

BOH

Administração 7,146 0,2458 1,76R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 18,70R$          

Custos Indiretos.... 6,28R$             

6,34R$             

Custo do Alimento 14,12R$          

CUSTO TOTAL 45,44R$          

ATIVIDADES
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Item: CALDERADA DE TAMBAQUI. FT   -   N° 3

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 2,479 Min. 0,4784 1,19R$             

Set-up (arrumação) 1,652 Min. 0,4933 0,82R$             

Servir Cliente 4,131 Min. 0,6458 2,67R$             

Processar Pedido 1,652 Min. 0,3924 0,65R$             

Sub-Total 5,32R$             

BOH

PreparaÇão 29,745 Min. 0,1727 5,14R$             

Cozimento 15,699 Min. 0,2242 3,52R$             

Limpeza 4,957 Min. 0,3526 1,75R$             

Sub-Total 10,41R$          

Total de Ativ. No nível da Und. 15,72R$          

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 2,479 Min. 0,8372 2,08R$             

Limpeza 2,479 Min. 0,6279 1,56R$             

Administração 3,305 Min. 0,4485 1,48R$             

Sub-Total 5,11R$             

BOH

PreparaÇão 9,089 Min. 0,1590 1,45R$             

Limpeza 7,436 Min. 0,1943 1,45R$             

Sub-Total 2,89R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 8,00R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 5,784 0,9771 5,65R$             

BOH

Administração 12,394 0,2458 3,05R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 32,43R$          

Custos Indiretos.... 10,90R$          

7,43R$             

Custo do Alimento 24,49R$          

CUSTO TOTAL 75,24R$          

ATIVIDADES

             

Item: COSTELA DE TAMBAQUI FT   -   N° 4

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 2,536 Min. 0,4784 1,21R$             

Set-up (arrumação) 1,691 Min. 0,4933 0,83R$             

Servir Cliente 4,227 Min. 0,6458 2,73R$             

Processar Pedido 1,691 Min. 0,3924 0,66R$             

Sub-Total 5,44R$             

BOH

PreparaÇão 30,433 Min. 0,1727 5,26R$             

Cozimento 16,062 Min. 0,2242 3,60R$             

Limpeza 5,072 Min. 0,3526 1,79R$             

Sub-Total 10,65R$          

Total de Ativ. No nível da Und. 16,09R$          

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 2,536 Min. 0,8372 2,12R$             

Limpeza 2,536 Min. 0,6279 1,59R$             

Administração 3,381 Min. 0,4485 1,52R$             

Sub-Total 5,23R$             

BOH

PreparaÇão 9,299 Min. 0,1590 1,48R$             

Limpeza 7,608 Min. 0,1943 1,48R$             

Sub-Total 2,96R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 8,19R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 5,918 0,9771 5,78R$             

BOH

Administração 12,680 0,2458 3,12R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 33,18R$          

Custos Indiretos.... 11,15R$          

6,01R$             

Custo do Alimento 25,05R$          

CUSTO TOTAL 75,39R$          

ATIVIDADES
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Item: ESPETINHO DE FILÉ. FT   -   N° 5

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,486 Min. 0,4784 0,23R$             

Set-up (arrumação) 0,324 Min. 0,4933 0,16R$             

Servir Cliente 0,809 Min. 0,6458 0,52R$             

Processar Pedido 0,324 Min. 0,3924 0,13R$             

Sub-Total 1,04R$             

BOH

PreparaÇão 5,826 Min. 0,1727 1,01R$             

Cozimento 3,075 Min. 0,2242 0,69R$             

Limpeza 0,971 Min. 0,3526 0,34R$             

Sub-Total 2,04R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 3,08R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,486 Min. 0,8372 0,41R$             

Limpeza 0,486 Min. 0,6279 0,30R$             

Administração 0,647 Min. 0,4485 0,29R$             

Sub-Total 1,00R$             

BOH

PreparaÇão 1,780 Min. 0,1590 0,28R$             

Limpeza 1,457 Min. 0,1943 0,28R$             

Sub-Total 0,57R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 1,57R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 1,133 0,9771 1,11R$             

BOH

Administração 2,428 0,2458 0,60R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 6,35R$             

Custos Indiretos.... 2,13R$             

1,75R$             

Custo do Alimento 4,80R$             

CUSTO TOTAL 15,03R$          

ATIVIDADES

              

Item: ESPETINHO MISTO. FT   -   N° 6

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,535 Min. 0,4784 0,26R$             

Set-up (arrumação) 0,357 Min. 0,4933 0,18R$             

Servir Cliente 0,892 Min. 0,6458 0,58R$             

Processar Pedido 0,357 Min. 0,3924 0,14R$             

Sub-Total 1,15R$             

BOH

PreparaÇão 6,421 Min. 0,1727 1,11R$             

Cozimento 3,389 Min. 0,2242 0,76R$             

Limpeza 1,070 Min. 0,3526 0,38R$             

Sub-Total 2,25R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 3,39R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,535 Min. 0,8372 0,45R$             

Limpeza 0,535 Min. 0,6279 0,34R$             

Administração 0,713 Min. 0,4485 0,32R$             

Sub-Total 1,10R$             

BOH

PreparaÇão 1,962 Min. 0,1590 0,31R$             

Limpeza 1,605 Min. 0,1943 0,31R$             

Sub-Total 0,62R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 1,73R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 1,248 0,9771 1,22R$             

BOH

Administração 2,675 0,2458 0,66R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 7,00R$             

Custos Indiretos.... 2,35R$             

1,75R$             

Custo do Alimento 5,29R$             

CUSTO TOTAL 16,39R$          

ATIVIDADES
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Item: FILÉ ACEBOLADO. FT   -   N° 7

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 1,964 Min. 0,4784 0,94R$             

Set-up (arrumação) 1,310 Min. 0,4933 0,65R$             

Servir Cliente 3,274 Min. 0,6458 2,11R$             

Processar Pedido 1,310 Min. 0,3924 0,51R$             

Sub-Total 4,21R$             

BOH

PreparaÇão 23,572 Min. 0,1727 4,07R$             

Cozimento 12,441 Min. 0,2242 2,79R$             

Limpeza 3,929 Min. 0,3526 1,39R$             

Sub-Total 8,25R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 12,46R$          

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 1,964 Min. 0,8372 1,64R$             

Limpeza 1,964 Min. 0,6279 1,23R$             

Administração 2,619 Min. 0,4485 1,17R$             

Sub-Total 4,05R$             

BOH

PreparaÇão 7,202 Min. 0,1590 1,15R$             

Limpeza 5,893 Min. 0,1943 1,15R$             

Sub-Total 2,29R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 6,34R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 4,583 0,9771 4,48R$             

BOH

Administração 9,821 0,2458 2,41R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 25,70R$          

Custos Indiretos.... 8,64R$             

4,26R$             

Custo do Alimento 19,40R$          

CUSTO TOTAL 58,00R$          

ATIVIDADES

              

Item: FILÉ DE PIRARUCU À MILANESA. FT   -   N° 8

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 2,136 Min. 0,4784 1,02R$             

Set-up (arrumação) 1,424 Min. 0,4933 0,70R$             

Servir Cliente 3,561 Min. 0,6458 2,30R$             

Processar Pedido 1,424 Min. 0,3924 0,56R$             

Sub-Total 4,58R$             

BOH

PreparaÇão 25,636 Min. 0,1727 4,43R$             

Cozimento 13,530 Min. 0,2242 3,03R$             

Limpeza 4,273 Min. 0,3526 1,51R$             

Sub-Total 8,97R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 13,55R$          

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 2,136 Min. 0,8372 1,79R$             

Limpeza 2,136 Min. 0,6279 1,34R$             

Administração 2,848 Min. 0,4485 1,28R$             

Sub-Total 4,41R$             

BOH

PreparaÇão 7,833 Min. 0,1590 1,25R$             

Limpeza 6,409 Min. 0,1943 1,25R$             

Sub-Total 2,49R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 6,90R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 4,985 0,9771 4,87R$             

BOH

Administração 10,682 0,2458 2,63R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 27,95R$          

Custos Indiretos.... 9,39R$             

5,25R$             

Custo do Alimento 21,10R$          

CUSTO TOTAL 63,69R$          

ATIVIDADES
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Item: TUCUNARÉ FRITO. FT   -   N° 9

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 1,590 Min. 0,4784 0,76R$             

Set-up (arrumação) 1,060 Min. 0,4933 0,52R$             

Servir Cliente 2,650 Min. 0,6458 1,71R$             

Processar Pedido 1,060 Min. 0,3924 0,42R$             

Sub-Total 3,41R$             

BOH

PreparaÇão 19,078 Min. 0,1727 3,29R$             

Cozimento 10,069 Min. 0,2242 2,26R$             

Limpeza 3,180 Min. 0,3526 1,12R$             

Sub-Total 6,67R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 10,08R$          

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 1,590 Min. 0,8372 1,33R$             

Limpeza 1,590 Min. 0,6279 1,00R$             

Administração 2,120 Min. 0,4485 0,95R$             

Sub-Total 3,28R$             

BOH

PreparaÇão 5,829 Min. 0,1590 0,93R$             

Limpeza 4,769 Min. 0,1943 0,93R$             

Sub-Total 1,85R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 5,13R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 3,710 0,9771 3,62R$             

BOH

Administração 7,949 0,2458 1,95R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 20,80R$          

Custos Indiretos.... 6,99R$             

4,15R$             

Custo do Alimento 15,70R$          

CUSTO TOTAL 47,64R$          

ATIVIDADES

              

Item: JARAQUI FRITO. FT   -   N° 10

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,922 Min. 0,4784 0,44R$             

Set-up (arrumação) 0,614 Min. 0,4933 0,30R$             

Servir Cliente 1,536 Min. 0,6458 0,99R$             

Processar Pedido 0,614 Min. 0,3924 0,24R$             

Sub-Total 1,98R$             

BOH

PreparaÇão 11,060 Min. 0,1727 1,91R$             

Cozimento 5,837 Min. 0,2242 1,31R$             

Limpeza 1,843 Min. 0,3526 0,65R$             

Sub-Total 3,87R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 5,85R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,922 Min. 0,8372 0,77R$             

Limpeza 0,922 Min. 0,6279 0,58R$             

Administração 1,229 Min. 0,4485 0,55R$             

Sub-Total 1,90R$             

BOH

PreparaÇão 3,379 Min. 0,1590 0,54R$             

Limpeza 2,765 Min. 0,1943 0,54R$             

Sub-Total 1,07R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 2,98R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 2,151 0,9771 2,10R$             

BOH

Administração 4,608 0,2458 1,13R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 12,06R$          

Custos Indiretos.... 4,05R$             

1,75R$             

Custo do Alimento 9,10R$             

CUSTO TOTAL 26,96R$          

ATIVIDADES
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Item: PACU FRITO. FT   -   N° 11

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,944 Min. 0,4784 0,45R$             

Set-up (arrumação) 0,629 Min. 0,4933 0,31R$             

Servir Cliente 1,573 Min. 0,6458 1,02R$             

Processar Pedido 0,629 Min. 0,3924 0,25R$             

Sub-Total 2,03R$             

BOH

PreparaÇão 11,327 Min. 0,1727 1,96R$             

Cozimento 5,978 Min. 0,2242 1,34R$             

Limpeza 1,888 Min. 0,3526 0,67R$             

Sub-Total 3,96R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 5,99R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,944 Min. 0,8372 0,79R$             

Limpeza 0,944 Min. 0,6279 0,59R$             

Administração 1,259 Min. 0,4485 0,56R$             

Sub-Total 1,95R$             

BOH

PreparaÇão 3,461 Min. 0,1590 0,55R$             

Limpeza 2,832 Min. 0,1943 0,55R$             

Sub-Total 1,10R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 3,05R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 2,203 0,9771 2,15R$             

BOH

Administração 4,720 0,2458 1,16R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 12,35R$          

Custos Indiretos.... 4,15R$             

2,19R$             

Custo do Alimento 9,32R$             

CUSTO TOTAL 28,01R$          

ATIVIDADES

              

Item: SARDINHA FRITA. FT   -   N° 12

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,944 Min. 0,4784 0,45R$             

Set-up (arrumação) 0,629 Min. 0,4933 0,31R$             

Servir Cliente 1,573 Min. 0,6458 1,02R$             

Processar Pedido 0,629 Min. 0,3924 0,25R$             

Sub-Total 2,03R$             

BOH

PreparaÇão 11,327 Min. 0,1727 1,96R$             

Cozimento 5,978 Min. 0,2242 1,34R$             

Limpeza 1,888 Min. 0,3526 0,67R$             

Sub-Total 3,96R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 5,99R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,944 Min. 0,8372 0,79R$             

Limpeza 0,944 Min. 0,6279 0,59R$             

Administração 1,259 Min. 0,4485 0,56R$             

Sub-Total 1,95R$             

BOH

PreparaÇão 3,461 Min. 0,1590 0,55R$             

Limpeza 2,832 Min. 0,1943 0,55R$             

Sub-Total 1,10R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 3,05R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 2,203 0,9771 2,15R$             

BOH

Administração 4,720 0,2458 1,16R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 12,35R$          

Custos Indiretos.... 4,15R$             

2,19R$             

Custo do Alimento 9,32R$             

CUSTO TOTAL 28,01R$          

ATIVIDADES
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Item: TAMBAQUI ESPECIAL NA BRASA. FT   -   N° 13

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 17,440 Min. 0,4784 8,34R$             

Set-up (arrumação) 11,627 Min. 0,4933 5,74R$             

Servir Cliente 29,067 Min. 0,6458 18,77R$          

Processar Pedido 11,627 Min. 0,3924 4,56R$             

Sub-Total 37,42R$          

BOH

PreparaÇão 209,284 Min. 0,1727 36,14R$          

Cozimento 110,455 Min. 0,2242 24,77R$          

Limpeza 34,881 Min. 0,3526 12,30R$          

Sub-Total 73,21R$          

Total de Ativ. No nível da Und. 110,63R$        

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 17,440 Min. 0,8372 14,60R$          

Limpeza 17,440 Min. 0,6279 10,95R$          

Administração 23,254 Min. 0,4485 10,43R$          

Sub-Total 35,98R$          

BOH

PreparaÇão 63,948 Min. 0,1590 10,17R$          

Limpeza 52,321 Min. 0,1943 10,17R$          

Sub-Total 20,34R$          

Total de Ativ. No nível de grupo 56,32R$          

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 40,694 0,9771 39,76R$          

BOH

Administração 87,202 0,2458 21,43R$          

Total de Ativ. Sustent. do produto 228,14R$        

Custos Indiretos.... 76,67R$          

61,21R$          

Custo do Alimento 172,28R$        

CUSTO TOTAL 538,30R$        

ATIVIDADES

                        

Item: MOQUECA DE PIRARUCU FT   -   N° 14

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 2,198 Min. 0,4784 1,05R$             

Set-up (arrumação) 1,465 Min. 0,4933 0,72R$             

Servir Cliente 3,664 Min. 0,6458 2,37R$             

Processar Pedido 1,465 Min. 0,3924 0,58R$             

Sub-Total 4,72R$             

BOH

PreparaÇão 26,379 Min. 0,1727 4,56R$             

Cozimento 13,922 Min. 0,2242 3,12R$             

Limpeza 4,396 Min. 0,3526 1,55R$             

Sub-Total 9,23R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 13,94R$          

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 2,198 Min. 0,8372 1,84R$             

Limpeza 2,198 Min. 0,6279 1,38R$             

Administração 2,931 Min. 0,4485 1,31R$             

Sub-Total 4,54R$             

BOH

PreparaÇão 8,060 Min. 0,1590 1,28R$             

Limpeza 6,595 Min. 0,1943 1,28R$             

Sub-Total 2,56R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 7,10R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 5,129 0,9771 5,01R$             

BOH

Administração 10,991 0,2458 2,70R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 28,76R$          

Custos Indiretos.... 9,66R$             

9,84R$             

Custo do Alimento 21,72R$          

CUSTO TOTAL 69,97R$          

ATIVIDADES
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Item: MATRINXÃ NA BRASA. FT   -   N° 15

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 2,815 Min. 0,4784 1,35R$             

Set-up (arrumação) 1,876 Min. 0,4933 0,93R$             

Servir Cliente 4,691 Min. 0,6458 3,03R$             

Processar Pedido 1,876 Min. 0,3924 0,74R$             

Sub-Total 6,04R$             

BOH

PreparaÇão 33,776 Min. 0,1727 5,83R$             

Cozimento 17,826 Min. 0,2242 4,00R$             

Limpeza 5,629 Min. 0,3526 1,98R$             

Sub-Total 11,82R$          

Total de Ativ. No nível da Und. 17,85R$          

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 2,815 Min. 0,8372 2,36R$             

Limpeza 2,815 Min. 0,6279 1,77R$             

Administração 3,753 Min. 0,4485 1,68R$             

Sub-Total 5,81R$             

BOH

PreparaÇão 10,321 Min. 0,1590 1,64R$             

Limpeza 8,444 Min. 0,1943 1,64R$             

Sub-Total 3,28R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 9,09R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 6,568 0,9771 6,42R$             

BOH

Administração 14,074 0,2458 3,46R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 36,82R$          

Custos Indiretos.... 12,37R$          

7,65R$             

Custo do Alimento 27,80R$          

CUSTO TOTAL 84,65R$          

ATIVIDADES

                  

Item: PICADINHO DO ZECA. FT   -   N° 16

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 1,571 Min. 0,4784 0,75R$             

Set-up (arrumação) 1,047 Min. 0,4933 0,52R$             

Servir Cliente 2,618 Min. 0,6458 1,69R$             

Processar Pedido 1,047 Min. 0,3924 0,41R$             

Sub-Total 3,37R$             

BOH

PreparaÇão 18,852 Min. 0,1727 3,26R$             

Cozimento 9,950 Min. 0,2242 2,23R$             

Limpeza 3,142 Min. 0,3526 1,11R$             

Sub-Total 6,59R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 9,97R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 1,571 Min. 0,8372 1,32R$             

Limpeza 1,571 Min. 0,6279 0,99R$             

Administração 2,095 Min. 0,4485 0,94R$             

Sub-Total 3,24R$             

BOH

PreparaÇão 5,760 Min. 0,1590 0,92R$             

Limpeza 4,713 Min. 0,1943 0,92R$             

Sub-Total 1,83R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 5,07R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 3,666 0,9771 3,58R$             

BOH

Administração 7,855 0,2458 1,93R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 20,55R$          

Custos Indiretos.... 6,91R$             

6,34R$             

Custo do Alimento 15,52R$          

CUSTO TOTAL 49,32R$          

ATIVIDADES
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Item: ESPETINHO FRANGO A MILANESA. FT   -   N° 17

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,519 Min. 0,4784 0,25R$             

Set-up (arrumação) 0,346 Min. 0,4933 0,17R$             

Servir Cliente 0,866 Min. 0,6458 0,56R$             

Processar Pedido 0,346 Min. 0,3924 0,14R$             

Sub-Total 1,11R$             

BOH

PreparaÇão 6,234 Min. 0,1727 1,08R$             

Cozimento 3,290 Min. 0,2242 0,74R$             

Limpeza 1,039 Min. 0,3526 0,37R$             

Sub-Total 2,18R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 3,30R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,519 Min. 0,8372 0,43R$             

Limpeza 0,519 Min. 0,6279 0,33R$             

Administração 0,693 Min. 0,4485 0,31R$             

Sub-Total 1,07R$             

BOH

PreparaÇão 1,905 Min. 0,1590 0,30R$             

Limpeza 1,558 Min. 0,1943 0,30R$             

Sub-Total 0,61R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 1,68R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 1,212 0,9771 1,18R$             

BOH

Administração 2,597 0,2458 0,64R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 6,80R$             

Custos Indiretos.... 2,28R$             

1,97R$             

Custo do Alimento 5,13R$             

CUSTO TOTAL 16,18R$          

ATIVIDADES

            

Item: FILÉ DE FRANGO . FT   -   N° 18

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,906 Min. 0,4784 0,43R$             

Set-up (arrumação) 0,604 Min. 0,4933 0,30R$             

Servir Cliente 1,511 Min. 0,6458 0,98R$             

Processar Pedido 0,604 Min. 0,3924 0,24R$             

Sub-Total 1,94R$             

BOH

PreparaÇão 10,877 Min. 0,1727 1,88R$             

Cozimento 5,741 Min. 0,2242 1,29R$             

Limpeza 1,813 Min. 0,3526 0,64R$             

Sub-Total 3,81R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 5,75R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,906 Min. 0,8372 0,76R$             

Limpeza 0,906 Min. 0,6279 0,57R$             

Administração 1,209 Min. 0,4485 0,54R$             

Sub-Total 1,87R$             

BOH

PreparaÇão 3,324 Min. 0,1590 0,53R$             

Limpeza 2,719 Min. 0,1943 0,53R$             

Sub-Total 1,06R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 2,93R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 2,115 0,9771 2,07R$             

BOH

Administração 4,532 0,2458 1,11R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 11,86R$          

Custos Indiretos.... 3,98R$             

3,06R$             

Custo do Alimento 8,95R$             

CUSTO TOTAL 27,86R$          

ATIVIDADES
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Item: CALDO DE FEIJÃO. FT   -   N° 19

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,035 Min. 0,4784 0,02R$             

Set-up (arrumação) 0,023 Min. 0,4933 0,01R$             

Servir Cliente 0,058 Min. 0,6458 0,04R$             

Processar Pedido 0,023 Min. 0,3924 0,01R$             

Sub-Total 0,07R$             

BOH

PreparaÇão 0,416 Min. 0,1727 0,07R$             

Cozimento 0,220 Min. 0,2242 0,05R$             

Limpeza 0,069 Min. 0,3526 0,02R$             

Sub-Total 0,15R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 0,22R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,035 Min. 0,8372 0,03R$             

Limpeza 0,035 Min. 0,6279 0,02R$             

Administração 0,046 Min. 0,4485 0,02R$             

Sub-Total 0,07R$             

BOH

PreparaÇão 0,127 Min. 0,1590 0,02R$             

Limpeza 0,104 Min. 0,1943 0,02R$             

Sub-Total 0,04R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 0,11R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 0,081 0,9771 0,08R$             

BOH

Administração 0,173 0,2458 0,04R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 0,45R$             

Custos Indiretos.... 0,15R$             

0,55R$             

Custo do Alimento 0,34R$             

CUSTO TOTAL 1,50R$             

ATIVIDADES

                

Item: PASTEL DE QUEIJO. FT   -   N° 20

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,207 Min. 0,4784 0,10R$             

Set-up (arrumação) 0,138 Min. 0,4933 0,07R$             

Servir Cliente 0,344 Min. 0,6458 0,22R$             

Processar Pedido 0,138 Min. 0,3924 0,05R$             

Sub-Total 0,44R$             

BOH

PreparaÇão 2,478 Min. 0,1727 0,43R$             

Cozimento 1,308 Min. 0,2242 0,29R$             

Limpeza 0,413 Min. 0,3526 0,15R$             

Sub-Total 0,87R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 1,31R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,207 Min. 0,8372 0,17R$             

Limpeza 0,207 Min. 0,6279 0,13R$             

Administração 0,275 Min. 0,4485 0,12R$             

Sub-Total 0,43R$             

BOH

PreparaÇão 0,757 Min. 0,1590 0,12R$             

Limpeza 0,620 Min. 0,1943 0,12R$             

Sub-Total 0,24R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 0,67R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 0,482 0,9771 0,47R$             

BOH

Administração 1,033 0,2458 0,25R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 2,70R$             

Custos Indiretos.... 0,91R$             

1,53R$             

Custo do Alimento 2,04R$             

CUSTO TOTAL 7,18R$             

ATIVIDADES
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Item: PASTEL DE CARNE. FT   -   N° 21

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,177 Min. 0,4784 0,08R$             

Set-up (arrumação) 0,118 Min. 0,4933 0,06R$             

Servir Cliente 0,296 Min. 0,6458 0,19R$             

Processar Pedido 0,118 Min. 0,3924 0,05R$             

Sub-Total 0,38R$             

BOH

PreparaÇão 2,129 Min. 0,1727 0,37R$             

Cozimento 1,124 Min. 0,2242 0,25R$             

Limpeza 0,355 Min. 0,3526 0,13R$             

Sub-Total 0,74R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 1,13R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,177 Min. 0,8372 0,15R$             

Limpeza 0,177 Min. 0,6279 0,11R$             

Administração 0,237 Min. 0,4485 0,11R$             

Sub-Total 0,37R$             

BOH

PreparaÇão 0,651 Min. 0,1590 0,10R$             

Limpeza 0,532 Min. 0,1943 0,10R$             

Sub-Total 0,21R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 0,57R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 0,414 0,9771 0,40R$             

BOH

Administração 0,887 0,2458 0,22R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 2,32R$             

Custos Indiretos.... 0,78R$             

1,53R$             

Custo do Alimento 1,75R$             

CUSTO TOTAL 6,38R$             

ATIVIDADES

              

Item: PASTEL DE PEIXE. FT   -   N° 22

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,192 Min. 0,4784 0,09R$             

Set-up (arrumação) 0,128 Min. 0,4933 0,06R$             

Servir Cliente 0,320 Min. 0,6458 0,21R$             

Processar Pedido 0,128 Min. 0,3924 0,05R$             

Sub-Total 0,41R$             

BOH

PreparaÇão 2,302 Min. 0,1727 0,40R$             

Cozimento 1,215 Min. 0,2242 0,27R$             

Limpeza 0,384 Min. 0,3526 0,14R$             

Sub-Total 0,81R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 1,22R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,192 Min. 0,8372 0,16R$             

Limpeza 0,192 Min. 0,6279 0,12R$             

Administração 0,256 Min. 0,4485 0,11R$             

Sub-Total 0,40R$             

BOH

PreparaÇão 0,704 Min. 0,1590 0,11R$             

Limpeza 0,576 Min. 0,1943 0,11R$             

Sub-Total 0,22R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 0,62R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 0,448 0,9771 0,44R$             

BOH

Administração 0,959 0,2458 0,24R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 2,51R$             

Custos Indiretos.... 0,84R$             

1,53R$             

Custo do Alimento 1,90R$             

CUSTO TOTAL 6,78R$             

ATIVIDADES
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Item: BOLINHO DE PEIXE. FT   -   N° 23

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,215 Min. 0,4784 0,10R$             

Set-up (arrumação) 0,143 Min. 0,4933 0,07R$             

Servir Cliente 0,359 Min. 0,6458 0,23R$             

Processar Pedido 0,143 Min. 0,3924 0,06R$             

Sub-Total 0,46R$             

BOH

PreparaÇão 2,582 Min. 0,1727 0,45R$             

Cozimento 1,362 Min. 0,2242 0,31R$             

Limpeza 0,430 Min. 0,3526 0,15R$             

Sub-Total 0,90R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 1,36R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,215 Min. 0,8372 0,18R$             

Limpeza 0,215 Min. 0,6279 0,14R$             

Administração 0,287 Min. 0,4485 0,13R$             

Sub-Total 0,44R$             

BOH

PreparaÇão 0,789 Min. 0,1590 0,13R$             

Limpeza 0,645 Min. 0,1943 0,13R$             

Sub-Total 0,25R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 0,69R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 0,502 0,9771 0,49R$             

BOH

Administração 1,076 0,2458 0,26R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 2,81R$             

Custos Indiretos.... 0,95R$             

1,53R$             

Custo do Alimento 2,13R$             

CUSTO TOTAL 7,42R$             

ATIVIDADES

               

Item: BOLINHO DE QUEIJO. FT   -   N° 24

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,341 Min. 0,4784 0,16R$             

Set-up (arrumação) 0,227 Min. 0,4933 0,11R$             

Servir Cliente 0,568 Min. 0,6458 0,37R$             

Processar Pedido 0,227 Min. 0,3924 0,09R$             

Sub-Total 0,73R$             

BOH

PreparaÇão 4,090 Min. 0,1727 0,71R$             

Cozimento 2,159 Min. 0,2242 0,48R$             

Limpeza 0,682 Min. 0,3526 0,24R$             

Sub-Total 1,43R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 2,16R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,341 Min. 0,8372 0,29R$             

Limpeza 0,341 Min. 0,6279 0,21R$             

Administração 0,454 Min. 0,4485 0,20R$             

Sub-Total 0,70R$             

BOH

PreparaÇão 1,250 Min. 0,1590 0,20R$             

Limpeza 1,022 Min. 0,1943 0,20R$             

Sub-Total 0,40R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 1,10R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 0,795 0,9771 0,78R$             

BOH

Administração 1,704 0,2458 0,42R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 4,46R$             

Custos Indiretos.... 1,50R$             

1,97R$             

Custo do Alimento 3,37R$             

CUSTO TOTAL 11,29R$          

ATIVIDADES
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Item: BOLINHO DE CARNE. FT   -   N° 25

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,382 Min. 0,4784 0,18R$             

Set-up (arrumação) 0,255 Min. 0,4933 0,13R$             

Servir Cliente 0,637 Min. 0,6458 0,41R$             

Processar Pedido 0,255 Min. 0,3924 0,10R$             

Sub-Total 0,82R$             

BOH

PreparaÇão 4,586 Min. 0,1727 0,79R$             

Cozimento 2,420 Min. 0,2242 0,54R$             

Limpeza 0,764 Min. 0,3526 0,27R$             

Sub-Total 1,60R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 2,42R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,382 Min. 0,8372 0,32R$             

Limpeza 0,382 Min. 0,6279 0,24R$             

Administração 0,510 Min. 0,4485 0,23R$             

Sub-Total 0,79R$             

BOH

PreparaÇão 1,401 Min. 0,1590 0,22R$             

Limpeza 1,146 Min. 0,1943 0,22R$             

Sub-Total 0,45R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 1,23R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 0,892 0,9771 0,87R$             

BOH

Administração 1,911 0,2458 0,47R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 5,00R$             

Custos Indiretos.... 1,68R$             

2,40R$             

Custo do Alimento 3,78R$             

CUSTO TOTAL 12,86R$          

ATIVIDADES

                 

Item: MACAXEIRA FRITA. FT   -   N° 26

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,522 Min. 0,4784 0,25R$             

Set-up (arrumação) 0,348 Min. 0,4933 0,17R$             

Servir Cliente 0,869 Min. 0,6458 0,56R$             

Processar Pedido 0,348 Min. 0,3924 0,14R$             

Sub-Total 1,12R$             

BOH

PreparaÇão 6,260 Min. 0,1727 1,08R$             

Cozimento 3,304 Min. 0,2242 0,74R$             

Limpeza 1,043 Min. 0,3526 0,37R$             

Sub-Total 2,19R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 3,31R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,522 Min. 0,8372 0,44R$             

Limpeza 0,522 Min. 0,6279 0,33R$             

Administração 0,696 Min. 0,4485 0,31R$             

Sub-Total 1,08R$             

BOH

PreparaÇão 1,913 Min. 0,1590 0,30R$             

Limpeza 1,565 Min. 0,1943 0,30R$             

Sub-Total 0,61R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 1,68R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 1,217 0,9771 1,19R$             

BOH

Administração 2,608 0,2458 0,64R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 6,82R$             

Custos Indiretos.... 2,29R$             

1,97R$             

Custo do Alimento 5,15R$             

CUSTO TOTAL 16,24R$          

ATIVIDADES
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Item: KIBE FRIT0. FT   -   N° 27

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,217 Min. 0,4784 0,10R$             

Set-up (arrumação) 0,145 Min. 0,4933 0,07R$             

Servir Cliente 0,362 Min. 0,6458 0,23R$             

Processar Pedido 0,145 Min. 0,3924 0,06R$             

Sub-Total 0,47R$             

BOH

PreparaÇão 2,605 Min. 0,1727 0,45R$             

Cozimento 1,375 Min. 0,2242 0,31R$             

Limpeza 0,434 Min. 0,3526 0,15R$             

Sub-Total 0,91R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 1,38R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,217 Min. 0,8372 0,18R$             

Limpeza 0,217 Min. 0,6279 0,14R$             

Administração 0,289 Min. 0,4485 0,13R$             

Sub-Total 0,45R$             

BOH

PreparaÇão 0,796 Min. 0,1590 0,13R$             

Limpeza 0,651 Min. 0,1943 0,13R$             

Sub-Total 0,25R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 0,70R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 0,507 0,9771 0,49R$             

BOH

Administração 1,085 0,2458 0,27R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 2,84R$             

Custos Indiretos.... 0,95R$             

1,64R$             

Custo do Alimento 2,14R$             

CUSTO TOTAL 7,58R$             

ATIVIDADES

                

Item: BATATA FRITA. FT   -   N° 28

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,293 Min. 0,4784 0,14R$             

Set-up (arrumação) 0,195 Min. 0,4933 0,10R$             

Servir Cliente 0,488 Min. 0,6458 0,32R$             

Processar Pedido 0,195 Min. 0,3924 0,08R$             

Sub-Total 0,63R$             

BOH

PreparaÇão 3,514 Min. 0,1727 0,61R$             

Cozimento 1,855 Min. 0,2242 0,42R$             

Limpeza 0,586 Min. 0,3526 0,21R$             

Sub-Total 1,23R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 1,86R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,293 Min. 0,8372 0,25R$             

Limpeza 0,293 Min. 0,6279 0,18R$             

Administração 0,390 Min. 0,4485 0,18R$             

Sub-Total 0,60R$             

BOH

PreparaÇão 1,074 Min. 0,1590 0,17R$             

Limpeza 0,879 Min. 0,1943 0,17R$             

Sub-Total 0,34R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 0,95R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 0,683 0,9771 0,67R$             

BOH

Administração 1,464 0,2458 0,36R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 3,83R$             

Custos Indiretos.... 1,29R$             

1,97R$             

Custo do Alimento 2,89R$             

CUSTO TOTAL 9,98R$             

ATIVIDADES
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Item: ISCA DE PEIXE. FT   -   N° 29

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 1,220 Min. 0,4784 0,58R$             

Set-up (arrumação) 0,813 Min. 0,4933 0,40R$             

Servir Cliente 2,033 Min. 0,6458 1,31R$             

Processar Pedido 0,813 Min. 0,3924 0,32R$             

Sub-Total 2,62R$             

BOH

PreparaÇão 14,639 Min. 0,1727 2,53R$             

Cozimento 7,726 Min. 0,2242 1,73R$             

Limpeza 2,440 Min. 0,3526 0,86R$             

Sub-Total 5,12R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 7,74R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 1,220 Min. 0,8372 1,02R$             

Limpeza 1,220 Min. 0,6279 0,77R$             

Administração 1,627 Min. 0,4485 0,73R$             

Sub-Total 2,52R$             

BOH

PreparaÇão 4,473 Min. 0,1590 0,71R$             

Limpeza 3,660 Min. 0,1943 0,71R$             

Sub-Total 1,42R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 3,94R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 2,846 0,9771 2,78R$             

BOH

Administração 6,099 0,2458 1,50R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 15,96R$          

Custos Indiretos.... 5,36R$             

3,06R$             

Custo do Alimento 12,05R$          

CUSTO TOTAL 36,43R$          

ATIVIDADES

                 

Item: ISCA DE CARNE. FT   -   N° 30

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,742 Min. 0,4784 0,35R$             

Set-up (arrumação) 0,495 Min. 0,4933 0,24R$             

Servir Cliente 1,237 Min. 0,6458 0,80R$             

Processar Pedido 0,495 Min. 0,3924 0,19R$             

Sub-Total 1,59R$             

BOH

PreparaÇão 8,904 Min. 0,1727 1,54R$             

Cozimento 4,699 Min. 0,2242 1,05R$             

Limpeza 1,484 Min. 0,3526 0,52R$             

Sub-Total 3,11R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 4,71R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,742 Min. 0,8372 0,62R$             

Limpeza 0,742 Min. 0,6279 0,47R$             

Administração 0,989 Min. 0,4485 0,44R$             

Sub-Total 1,53R$             

BOH

PreparaÇão 2,721 Min. 0,1590 0,43R$             

Limpeza 2,226 Min. 0,1943 0,43R$             

Sub-Total 0,87R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 2,40R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 1,731 0,9771 1,69R$             

BOH

Administração 3,710 0,2458 0,91R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 9,71R$             

Custos Indiretos.... 3,26R$             

3,06R$             

Custo do Alimento 7,33R$             

CUSTO TOTAL 23,36R$          

ATIVIDADES
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Item: ISCA DE FRANGO. FT   -   N° 31

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,000 Min. 0,0000 -R$               

Set-up (arrumação) 0,000 Min. 0,0000 -R$               

Servir Cliente 0,000 Min. 0,0000 -R$               

Processar Pedido 0,000 Min. 0,0000 -R$               

Sub-Total -R$               

BOH

PreparaÇão 0,000 Min. 0,0000 -R$               

Cozimento 0,000 Min. 0,0000 -R$               

Limpeza 0,000 Min. 0,0000 -R$               

Sub-Total -R$               

Total de Ativ. No nível da Und. -R$               

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,000 Min. 0,0000 -R$               

Limpeza 0,000 Min. 0,0000 -R$               

Administração 0,000 Min. 0,0000 -R$               

Sub-Total -R$               

BOH

PreparaÇão 0,000 Min. 0,0000 -R$               

Limpeza 0,000 Min. 0,0000 -R$               

Sub-Total -R$               

Total de Ativ. No nível de grupo -R$               

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 0,000 0,0000 -R$               

BOH

Administração 0,000 0,0000 -R$               

Total de Ativ. Sustent. do produto -R$               

Custos Indiretos.... -R$               

-R$               

Custo do Alimento 7,51R$             

CUSTO TOTAL 7,51R$             

ATIVIDADES

             

Item: CASQUINHO DE CARANGUEJO. FT   -   N° 32

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,495 Min. 0,4784 0,24R$             

Set-up (arrumação) 0,330 Min. 0,4933 0,16R$             

Servir Cliente 0,825 Min. 0,6458 0,53R$             

Processar Pedido 0,330 Min. 0,3924 0,13R$             

Sub-Total 1,06R$             

BOH

PreparaÇão 5,939 Min. 0,1727 1,03R$             

Cozimento 3,134 Min. 0,2242 0,70R$             

Limpeza 0,990 Min. 0,3526 0,35R$             

Sub-Total 2,08R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 3,14R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,495 Min. 0,8372 0,41R$             

Limpeza 0,495 Min. 0,6279 0,31R$             

Administração 0,660 Min. 0,4485 0,30R$             

Sub-Total 1,02R$             

BOH

PreparaÇão 1,815 Min. 0,1590 0,29R$             

Limpeza 1,485 Min. 0,1943 0,29R$             

Sub-Total 0,58R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 1,60R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 1,155 0,9771 1,13R$             

BOH

Administração 2,474 0,2458 0,61R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 6,47R$             

Custos Indiretos.... 2,18R$             

1,09R$             

Custo do Alimento 4,89R$             

CUSTO TOTAL 14,63R$          

ATIVIDADES
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Item: BANANA FRITA. FT   -   N° 33

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,521 Min. 0,4784 0,25R$             

Set-up (arrumação) 0,347 Min. 0,4933 0,17R$             

Servir Cliente 0,868 Min. 0,6458 0,56R$             

Processar Pedido 0,347 Min. 0,3924 0,14R$             

Sub-Total 1,12R$             

BOH

PreparaÇão 6,247 Min. 0,1727 1,08R$             

Cozimento 3,297 Min. 0,2242 0,74R$             

Limpeza 1,041 Min. 0,3526 0,37R$             

Sub-Total 2,19R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 3,30R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,521 Min. 0,8372 0,44R$             

Limpeza 0,521 Min. 0,6279 0,33R$             

Administração 0,694 Min. 0,4485 0,31R$             

Sub-Total 1,07R$             

BOH

PreparaÇão 1,909 Min. 0,1590 0,30R$             

Limpeza 1,562 Min. 0,1943 0,30R$             

Sub-Total 0,61R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 1,68R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 1,215 0,9771 1,19R$             

BOH

Administração 2,603 0,2458 0,64R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 6,81R$             

Custos Indiretos.... 2,29R$             

1,64R$             

Custo do Alimento 5,14R$             

CUSTO TOTAL 15,88R$          

ATIVIDADES

                

Item: NECTAR DOS DEUSES. FT   -   N° 34

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,108 Min. 0,4784 0,05R$             

Set-up (arrumação) 0,072 Min. 0,4933 0,04R$             

Servir Cliente 0,180 Min. 0,6458 0,12R$             

Processar Pedido 0,072 Min. 0,3924 0,03R$             

Sub-Total 0,23R$             

BOH

PreparaÇão 1,299 Min. 0,1727 0,22R$             

Cozimento 0,686 Min. 0,2242 0,15R$             

Limpeza 0,217 Min. 0,3526 0,08R$             

Sub-Total 0,45R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 0,69R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,108 Min. 0,8372 0,09R$             

Limpeza 0,108 Min. 0,6279 0,07R$             

Administração 0,144 Min. 0,4485 0,06R$             

Sub-Total 0,22R$             

BOH

PreparaÇão 0,397 Min. 0,1590 0,06R$             

Limpeza 0,325 Min. 0,1943 0,06R$             

Sub-Total 0,13R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 0,35R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 0,253 0,9771 0,25R$             

BOH

Administração 0,541 0,2458 0,13R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 1,42R$             

Custos Indiretos.... 0,48R$             

1,31R$             

Custo do Alimento 1,07R$             

CUSTO TOTAL 4,27R$             

ATIVIDADES
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Item: CRÈME DE CUPUAÇU. FT   -   N° 35

Recursos Unid. R$/Min. Custo Total

Atividades nível da unidade

FOH

Comunicação 0,183 Min. 0,4784 0,09R$             

Set-up (arrumação) 0,122 Min. 0,4933 0,06R$             

Servir Cliente 0,305 Min. 0,6458 0,20R$             

Processar Pedido 0,122 Min. 0,3924 0,05R$             

Sub-Total 0,39R$             

BOH

PreparaÇão 2,195 Min. 0,1727 0,38R$             

Cozimento 1,159 Min. 0,2242 0,26R$             

Limpeza 0,366 Min. 0,3526 0,13R$             

Sub-Total 0,77R$             

Total de Ativ. No nível da Und. 1,16R$             

Atividades no nível de grupo

FOH

Set-up (arrumação) 0,183 Min. 0,8372 0,15R$             

Limpeza 0,183 Min. 0,6279 0,11R$             

Administração 0,244 Min. 0,4485 0,11R$             

Sub-Total 0,38R$             

BOH

PreparaÇão 0,671 Min. 0,1590 0,11R$             

Limpeza 0,549 Min. 0,1943 0,11R$             

Sub-Total 0,21R$             

Total de Ativ. No nível de grupo 0,59R$             

Atividades de sustentabilidade do produto

FOH

Administração 0,427 0,9771 0,42R$             

BOH

Administração 0,915 0,2458 0,22R$             

Total de Ativ. Sustent. do produto 2,39R$             

Custos Indiretos.... 0,80R$             

1,09R$             

Custo do Alimento 1,81R$             

CUSTO TOTAL 6,10R$             

ATIVIDADES
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CARTA DE AUTORIZAÇÃO  

Eu, Ana Maria Scognamiglio, brasileira, comerciante, RG: n°. 3.957.668 

SSP-SP e CPF sob o n° 996.240.528-91, proprietária do estabelecimento 

denominado Restaurante Flutuante Peixe-Boi Ltda., autorizo o pesquisador 

Antonio Carlos Andrade Conceição, RG sob o n° 4350911, e CPF sob o n° 

193.504.225.49, a utilizar o nome do estabelecimento Restaurante Flutuante 

Peixe-Boi em sua dissertação de Mestrado pela Universidade do Vale de Itajaí - 

UNIVALI.  

A pesquisa será realizada, no estabelecimento no período de novembro de 

2012 a abril de 2013, tenho ciência e autorizo a realização da pesquisa intitulada A 

INFLUÊNCIA DOS MÉTODOS DE CUSTEIO NA ENGENHARIA DE CARDÁPIOS, 

sob-responsabilidade, do pesquisador Antonio Carlos Andrade Conceição no 

Restaurante Flutuante Peixe-Boi localizado no Igarapé do Tarumã Açu na Cidade 

de Manaus no estado do Amazonas. Para isto, serão disponibilizados ao 

pesquisador todos os recursos físicos, tecnológico e documentos do 

estabelecimento para análise e pessoal de apoio para realização da pesquisa.  

Atenciosamente  

Manaus 12 de novembro de 2012.  
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