CMV
Custo de Mercadoria Vendida

Guia para Food Service Restaurante & Pizzarias

Apresentação

Para manter sempre os parceiros alinhados com as
informações do mercado, a PMG criou este guia falando um
pouco mais sobre o custo de mercadoria vendida, e outras
dicas importantes para o seu negócio.
A PMG é um atacadista em food service especializado em
atender estabelecimentos como pizzarias, panificadoras,
churrascarias, esfiharias, restaurantes, cozinhas industriais
e similares desde 1995.
A PMG oferece uma variedade de produtos de qualidade e
preço competitivo com aproximadamente mil itens, para
atender às necessidades de todos os clientes.
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1. Fases do negócio
A gestão de um negócio ligado à gastronomia é tão importante quanto o
atendimento, a elaboração do cardápio e a adequação do ambiente. Esse
tipo de negócio tende a passar por algumas fases até atingir a maturidade
no seu ciclo de vida. Cada uma destas etapas que vamos ver agora é
composta por diferentes desafios, que devem ser vencidos para que a
empresa conquiste o amadurecimento necessário para se estabelecer de
vez no mercado escolhido.
Na primeira etapa é preciso que o empreendedor já tenha em mente um
conceito bem formatado do seu negócio e do seu produto, além do
conhecimento claro do seu segmento e da concorrência e os preços
praticados no mercado. Esta é uma fase de muita absorção de
conhecimento e é preciso estar bastante atento às mudanças impostas pelo
mercado, como por exemplo, a aceitação do produto, os preços e o
atendimento.
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A segunda fase do empreendimento, iniciada entre o segundo e o
terceiro ano da operação, é marcada pela “Organização”, estabelecendo
a criação de procedimentos e programas de treinamento, a utilização de
check lists e rotinas específicas mais que essenciais para a execução de
todas as tarefas do seu restaurante.
Na fase seguinte do ciclo do negócio, que normalmente se inicia entre o
terceiro e quinto ano de vida, a empresa já está preparada para otimizar
os processos e também já tem um banco de informações suficientes para
possuir um sistema de compras mais eficaz e com melhor relação custo
benefício. Esta fase já exige um planejamento estratégico mais específico
com metas operacionais, projeções de vendas e custos acompanhados
com maior frequência.
Na quarta fase, o amadurecimento do negócio já é bem visível e o ritmo
de crescimento evolui a taxas menores, ou seja, mais lentamente. Este é
o momento apropriado para rever todos os processos, parcerias e o até o
crescimento através de novas filiais, entre outros. O que define o
amadurecimento do negócio não é apenas o tempo que ele está inserido
no mercado, mas a sua maturidade organizacional.
Já empresas que traçam um planejamento estratégico desde seu início,
mesmo que necessite remodelá-lo com o passar dos anos e que busque o
aprimoramento constante, elas possuem muito mais chances de
manter-se no mercado após os cinco primeiros anos.
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2. O planejamento do negócio
Planejamento: Defina de forma clara e direta as estratégicas
competitivas, o perfil da casa e o seu objetivo. Isso tudo dará a você
suporte para as decisões futuras.
Experiência: Entrar no ramo implica ter conhecimento prévio e
informações sobre todas as variáveis que podem interferir no negócio.
Caso você não tenha experiência, o ideal é ter um sócio que conheça o
mercado. Se não for possível, invista em uma consultoria.
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Capital de giro: Reserve um valor suficiente para sustentar o negócio
durante, pelo menos, três meses – até que a empresa tenha lucro. Não
programar essa necessidade pode levar o local ao fechamento antes
mesmo de se estabilizar.
Público-alvo: Tenha em mente que a satisfação dos clientes é uma das
chaves do seu sucesso. Por isso, garantir a qualidade dos produtos, dos
serviços e do atendimento é fundamental.
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3 - Despesas da Empresa
São todos os gastos correspondentes à infraestrutura operacional e
administrativo da empresa,
que não sofrem influencia imediata
e
proporcional ao nível da atividade econômica.

O primeiro passo para uma boa elaboração dos preços é organizar a
estrutura operacional e financeira da empresa, considerando oito grande
grupos:

Despesas:
Consumo : energia elétrica, água, telefonia, internet, etc
Imóvel: aluguel, IPTU , condomínio , etc
Funcionários: número de funcionários , benefícios, encargos trabalhista e
provisões para 13 salário e férias.
Administrativo: despesas de ordem administrativa incluindo contratos com
terceiros como contabilidade, segurança patrimonial, etc;
Financeiro: taxas de manutenção de conta corrente e operadora de cartões
de credito, pagamento de financiamento , parcelas de empréstimos;
Pro labore : retiradas dos sócios da empresa incluindo as despesas pagas
por ela, cujo o beneficiário seja o sócio;
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Investimento e Lucro

Para definir a expectativa de lucro mensal em valores é importante que
o empresário faça uma analise minuciosa de cada uma das despesas da
empresa, pois é por meio do real dimensionamento de cada um dos
valores que se torna possível chegar a um preço real competitivo, o
qual em muitos casos , será o seu diferencial competitivo;
O retorno do investimento influencia diretamente o preço de venda,
contudo, não contempla-lo no calculo significa abrir mão dos valores
investidos e este passo é muito importante atentarmos para a saúde
da empresa .
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4. Controle de custos - CMV
(Custo de Mercadoria Vendida)

O CMV representa o gasto para produção de alimentos e isto influência
diretamente na sua lucratividade. Se a sua empresa no final do mês
apresenta um CMV muito elevado isto pode dizer basicamente três
coisas:
• Sua matéria prima está com preço muito elevado;
• Sua equipe pode estar desperdiçando alguns ingredientes durante a
preparação, ou seja, pode estar havendo perdas e desperdícios durante
o processo de produção;
• O seu preço de venda não está condizente com seu custo de compra;
É fundamental que os administradores do negócio disponham de
ferramentas que proporcionem um controle financeiro diário sobre o
estabelecimento.
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1. Preço de compras dos produtos
No processo de compra é necessário analisar se o preço aplicado está
de acordo com o preço utilizado de mercado. Verificar
constantemente os preços de venda praticados é necessário para fazer
a relação entre custo do prato ou produto, pelo preço de venda. O
índice médio para esta relação, entre custo total de mercadoria do
produto dividido pela receita bruta total é de 35%. Algumas operações
suportam trabalhar um pouco acima deste índice dependendo do
volume de vendas que possui.

2. Rendimento dos produtos
Alguns insumos podem apresentar baixo rendimento na produção com
por exemplo, carnes, pescados, hortifruti, frios. Para que este tipo de
problema não fique em evidência, faça a análise dos insumos,
objetivando saber quanto ganha na produção de dado material e
quanto terá de rendimento. Ao obter estes números poderemos definir
critérios na escolha dos fornecedores e produtos.

10

3. Manuseio dos produtos
Acontece desde a entrada da matéria prima quando é feita a conferência
da qualidade, peso, preço e prazo de pagamento até o momento da
produção, quando o manuseio do produto finaliza.
É importante ressaltar que os produtos que estarão incluídos na
listagem do CMV devem estar ligados diretamente com a produção.
Produtos de limpeza, descartáveis e outros não devem ser lançados no
cálculo do CMV.
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4. Acompanhamento dos custos
No segmento de restaurantes, o acompanhamento diário de custos é
fundamental, principalmente por conta do desperdício - produtos
excedentes, embalagens mal fechadas, óleo queimado, mau
aproveitamento de receitas e medidas e equilíbrio na composição das
receitas.
5. Expectativa de custos
Quando o empresário resolve montar um restaurante, além da definição
do modelo do restaurante, o ponto, a forma de operar, a região e os
diferenciais, ele deve pensar também na expectativa de custos total da
operação. Geralmente, o mercado trabalha com as seguintes referências:
•
•
•
•

15% de impostos
35% de custo de mercadoria vendida - CMV
23% de mão de obra
12% de custo de ocupação (aluguel, IPTU, condomínio).

Assim podemos concluir que 85% do faturamento de um restaurante visa
bancar somente os custos, ou seja, o resultado estimado seria 15% do
faturamento. Claro que devemos considerar na análise se o faturamento
é condizente com os custos (ponto de equilíbrio da operação, pois
dependendo dos custos de ocupação como aluguel, valores investidos e
o próprio CMV, sem considerar a mão de obra e os impostos) a operação
pode ser deficitária, fazendo com que o volume de vendas tenha um
patamar mínimo.
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5. Como melhorar seu CMV
Quem possui um restaurante sabe, ou pelo menos deveria saber que
controle é a chave de tudo. Aqui estão dez grandes estratégias que você
pode usar para gerenciar os custos dos alimentos em seu restaurante:

Faça compras com fornecedores que você tenha maior
relacionamento, assim o seu poder de negociação é maior.

Insista para que todas as entregas sejam verificadas. Cada item
deve ser verificado quanto à quantidade descriminada na nota
fiscal e qualidade.

Faça sempre um levantamento completo do seu estoque antes
de fazer o pedido. Tentar adivinhar o que falta ou repetir a
mesma compra anterior certamente vai levar a um excesso de
estoque e de resíduos.

Todos os pratos do cardápio devem ter receitas e procedimentos
padrões de produção a serem seguidos, ou seja, seguir a ficha
técnica de produção é importante.

Controlar o consumo de refeição dos funcionários também é
uma opção. Especifique no buffet quais os itens que podem ser
consumidos.

13

Faça o levantamento do estoque constantemente.

Utilize balanças para medir e dividir os alimentos. Evite medidas
como xícaras, colheres e etc.

Alimentos de alto custo devem ser observados mais de perto na
produção e elaboração dos pratos.

Compartilhe números de desempenho com a sua equipe. O
conhecimento é muito motivador.

Tenha o equilíbrio no serviço e na produção dos pratos ou do
buffet com alimentos de menor custo.
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6- Como faço para reduzir o meu CMV?
Na hora de montar sua pizzaria , a maior questão é : Que tipo de forno
devo usar?
Forno A Lenha ou Gás
1. O forno à lenha
Vantagens:
Sem dúvida alguma dá um sabor especial à pizza, sendo o preferido
pelas pizzarias mais renomadas. Também é mais econômico que um
forno à gás pois mantém-se aquecido por muito mais tempo.
Desvantagens:
Fumaça e sujeira se tornarão comuns.
Nas grandes cidades não é tão fácil conseguir lenha de procedência
legal comprovada.
Custo de Armazenamento da Lenha , uma vez que ocupa bem mais
espaço que cilindros de gás. Se o imóvel é pequeno isto pode pesar na
decisão.
2. O forno à gás
Vantagens:
Garante a limpeza do ambiente evitando fumaça e sujeira.
É ecologicamente correto.
O espaço necessário para o gás é mínimo.
Desvantagens:
O sabor característico da pizza não é tão aguçado quanto num forno à
lenha. O custo do gás também é mais alto que o da lenha.
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7-Como Controlar as perdas relacionada
a mão de obra do Restaurante e Pizzaria.
Vamos abordar o controle de perdas relacionados à mão-de-obra.
Uma das tarefas do administrador que exigem bastante do seu potencial
é a de manter uma equipe coesa e focada na produtividade.
Seguem algumas dicas para tornar sua equipe mais produtiva:

1. Permita que seus colaboradores treinem em vários setores do
restaurante. Esta atitude favorece para que o funcionário possua um
amplo conjunto de habilidades e possa preencher funções extras no caso
da falta de algum funcionário

2. Observe
constantemente a performance dos seus colaboradores.
Avalie todos os processos realizados por eles e os treine para torná-los
mais eficientes e mais ágeis em suas funções. Por exemplo: verifique
durante a operação o tempo gasto pelo garçom para lançar o pedido no
sistema, ou o tempo gasto para o pedido do cliente chegar até a mesa.
Encontre pontos falhos e atue diretamente no problema.

3. Esteja sempre atento ao horário de trabalho de seus colaboradores.
Mão-de-obra parada significa perda de dinheiro. Mesmo que seus
colaboradores tenham terminado suas funções sempre há tarefas a
serem executadas, como organizar uma gaveta, limpar algumas arestas
sujas, ou até mesmo realizar algum treinamento ou reunião com a
equipe.
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4. É importante que o relógio de ponto dos colaboradores esteja
alinhado com horário do restaurante. É importante instruí-los a cumprir
apenas o horário estipulado. Não permita que o ponto seja feito com
excessos ou falta de horas a menos que negociados anteriormente.
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8. Fontes e referências
www.portaleducacao.com.br
www.gestaoderestaurantes.com.br
www.exame.abril.com.br/pme
www.unileverfoodsolutions.com.br
www.sebraesp.com.br
www.dezemhum.com.br
Pesquisa e elaboração Dezemhum Marketing.
Revisão e aprovação PMG Atacadista.
Distribuição gratuita, venda proibida.
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Baixe agora o aplicativo
da PMG no seu celular

- Loja Santo Amaro -

Rua Ada Negri, nº 96 - Santo Amaro | SP
TEL: (11) 5645-0000

(11) 95934-1696

- Centro de Distribuição -

Av. Albert Einstein, nº 80, Galpão 2, Bloco B
Núcleo Residencial Isabela - Taboão da Serra | SP
www.PMG.com.br
facebook.com/pmg.atacadista
youtube.com/pmgatacadista

