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RESUMO 

A modelagem matemática tornou-se uma ferramenta indispensável nas organizações, por 

visar o alcance de melhores resultados. Na literatura, os modelos mais comuns encontrados 

para elaboração de cardápios são os de auxilio à formulação de dietas nutricionais. Porém, no 

caso de empresas de refeições coletivas, além de fornecer refeições balanceadas, é necessário 

ainda avaliar a quantidade de clientes que esses cardápios vão trazer ao restaurante. Deste 

modo, o objetivo desse trabalho é formular um modelo matemático para planejar o cardápio 

mensal, considerando os custos das preparações e a receita financeira, com o intuito de 

incrementar os resultados da empresa. A partir da solução do modelo, é fornecida também 

uma lista com a quantidade de itens necessários para a preparação desse cardápio. Os 

resultados experimentais mostram que o modelo é uma ferramenta funcional para apoiar os 

gestores e os responsáveis pela elaboração de cardápios, podendo ser utilizado por qualquer 

empresa desse segmento, com as devidas adequações necessárias. 

 

Palavras-chave: Cardápios; Custos e Receitas Financeiras; Programação Matemática 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Mathematical modeling became an unsurpassed tool for companies when the main goal is 

improving better results. In the literature, the most common models found are those who 

prepare a menu and providethenutrition´s polices. However, in case of an organization that 

offers collective meals, besides just to offer a balanced meal, it´s necessary to quantify the 

customers whom these menus are bring to this place. From this way, the intention of this 

academic work is to formulate a mathematical modeling for planning a monthly meal plan, 

considering the preparations´ costs and the financial incomes, improving and searching the 

best results of the organization. From this model solution, is also offering a list with the 

required items for the menu´s preparation method. The experimental results prove that the 

model is a functional supporting tool for managers and responsible for the menu´s 

development, and can now be used by any organization from this branch, with appropriate 

adjustments.  

 

Keywords: Mathematical modeling; Menus; Costs and Financial Revenues. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A matéria prima corresponde a um dos principais custos do processo produtivo, desta 

forma, é fundamental realizar o planejamento de sua aquisição e utilização. Quando são 

consideradas as empresas de refeições coletivas, tem-se que, aproximadamente 60% do custo 

de uma refeição está relacionado aos gêneros alimentícios (MUTTONI, 2017). Sendo assim, o 

planejamento do cardápio pode ser considerado um fator decisivo para o sucesso nesse setor, 

juntamente com a preocupação com o controle de qualidade, que são as competências mais 

valorizadas entre os gestores de restaurante (Oliva; Santolia, 2007). 

A programação matemática tornou-se uma ferramenta indispensável às organizações, 

visto que o objetivo primordial é o aprimoramento de seus resultados. Na literatura, os 

modelos comumente encontrados para elaboração de cardápios são os de auxilio à formulação 

de dietas nutricionais (Soden e Fletcher, 1991; Justus et al, 2013; Santos et al, 2017; Spak 

2017).   Porém, no caso de empresas de refeições coletivas, além de fornecer tais refeições 

balanceadas no sentido nutricional, é necessário que se avalie também a quantidade de 

clientes que esses cardápios trarão ao restaurante. 

Portanto, o presente trabalho tem como proposta definir um modelo para determinar 

o cardápio ótimo mensal, considerando custos das diversas preparações e a receita financeira 

gerada com esse cardápio.  

Para a elaboração deste trabalho, foi necessário: pesquisar e analisar diversos 

trabalhos correlatos com o tema em questão; delinear literalmente as especificações do 

problema; realizar coleta de dados no restaurante universitário da UFJF; definir as 

preparações para incluí-las no modelo; detalhar itens e consumo per capta; elaborar uma 

previsão de demanda por prato principal; pesquisar os preços dos itens para inseri-los no 

modelo; formular o modelo matemático de acordo com especificações determinadas; 

solucionar e validar o modelo, tendo como base os dados obtidos; por fim, analisar os 

resultados do trabalho desenvolvido. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Para a sua permanência e prosperidade no mercado, torna-se imperativo que as 

organizações estejam atentas a todos os fatores que influenciam em seu resultado. 

Considerando empresas de refeições coletivas, ao elaborar os cardápios, é imprescindível que 

os gestores e nutricionistas tomem decisões sobre quais os tipos de preparações deverão ser 

apresentadas em cada dia. São dezenas de tipos de elaborações de prato principal, 

acompanhadas por diversos tipos de guarnições, com diferentes tipos de saladas e sobremesas. 

Cada uma dessas preparações tem os seus custos próprios, que oscilam constantemente na 

medida em que os preços dos ingredientes vão se modificando. Além disso, o planejamento 

do cardápio está diretamente ligado à receita financeira da empresa, uma vez que a demanda 

de clientes aumenta ao colocar cardápios com mais aceitabilidade ou diminui ao elencar 

cardápios cuja preferência é menor. 

Desta forma, não é aconselhável que a elaboração de cardápios para refeições em 

grande escala seja somente realizada utilizando-se da intuição. Logo, o presente trabalho visa 

justamente apresentar um modelo que, a partir das entradas das diversas preparações, da 

previsão de demanda de clientes por cardápio principal, dos preços de cada item e do 

consumo per capta, forneça um cardápio mensal contendo: prato principal, guarnição, arroz, 

feijão, saladas e sobremesa - o que maximiza o lucro da empresa. Portanto, essa proposta tem 

a finalidade de auxiliar o profissional responsável pela elaboração de cardápios, indicando as 

combinações de preparações que poderão atrair melhores resultados para a empresa. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O trabalho teve pretensão de determinar um modelo matemático para planejamento 

de cardápios para empresas de refeições coletivas. Sua finalidade é determinar para cada dia 

do mês um tipo de prato principal, de guarnição, de sobremesa e quatro tipos de saladas. O 

modelo também, a partir de sua solução, fornece informações para o planejamento de pedido 

de compra semanal, ou seja, considerando o cardápio ótimo, o programa estabelece qual a 

quantidade de cada item será necessária para o preparo das refeições.  

O modelo tem como objetivo principal maximizar o lucro da empresa. Para tanto, foi 

formulada a receita - que é o valor que a empresa recebe por refeição - multiplicado pela 
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previsão da demanda do cardápio designado, e os custos, que correspondem ao valor dos 

gêneros alimentícios usados nas preparações designadas.  

A partir da demanda de clientes, o modelo define qual será o cardápio diário ótimo, 

utilizando-se dos princípios do problema de designação. Esse método é um tipo especial de 

modelo de programação linear, onde os designados serão alocados para realizar determinada 

atividade (HILLIER, 2013). No presente trabalho, o modelo de designação irá sugerir tipos de 

preparações para cada dia do mês.  

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como principal objetivo formular um modelo para planejar o 

cardápio mensal, com a finalidade de maximizar o lucro de empresas de refeições coletivas. 

Os objetivos específicos consistem em: 

 Elaborar a fundamentação teórica, utilizando-se de aplicações dos modelos de 

programação que possuem correlação com o tema em estudo; 

 Formular um modelo para planejar o cardápio mensal; 

 Fornecer, como resultado secundário do modelo, uma lista de itens e as 

respectivas quantidades necessárias para auxiliar no processo de elaboração 

dos pedidos de compra; 

 Analisar e discutir os resultados obtidos. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Para desenvolver o modelo supracitado, foi realizada uma revisão bibliográfica de 

trabalhos correlatos sobre planejamento de dietas e também sobre previsão de demanda. Por 

conseguinte, considera-se o presente trabalho como descritivo. 

O estudo possui ainda uma abordagem quantitativa, uma vez que foi desenvolvido 

um modelo matemático com o intuito de incrementar o resultado obtido atualmente; 

Os dados utilizados para teste do modelo foram obtidos no restaurante da UFJF. 

Dados esses que foram suficientes para validar a proposta.  No entanto, para utilizar-se do 

modelo é necessário obter mais informações. Por exemplo, para elaborar a previsão de 

demanda de clientes por cardápio, uma opção apropriada seria efetuar uma pesquisa de 
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preferência com os clientes que, juntamente com a análise histórica, poderá definir tal 

previsão de maneira mais adequada; 

O modelo foi resolvido utilizando princípios de programação linear, programação 

inteira, programação não linear e também através da utilização do conceito do problema de 

designação. 

O problema foi modelado no programa Lingo 18.0, que é um programa destinado a 

resolver modelos de programação. Concomitantemente, foram realizados testes em planilhas 

eletrônicas, com o intuito de evitar inconsistência no modelo. Por fim, foram realizadas a 

validação da solução e a análise de sensibilidade. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho está apresentado em cinco seções, conforme especificado abaixo. 

A primeira seção é de caráter introdutório, onde foram apresentadas a introdução, os 

objetivos e a metodologia. 

A segunda seção abrangeu o referencial teórico, constituído a partir de aplicações de 

demais trabalhos correlatos ao presente estudo. 

Na terceira apresentou-se o desenvolvimento do modelo. Nesta parte, estão inseridas 

a definição do problema, a coleta de dados, a formulação, a validação e a solução do modelo. 

Ainda foram detalhadas como foram praticadas a previsão de demanda e a pesquisa de preço. 

Na quarta seção foram discutidos os resultados do trabalho. 

Por fim, na última seção, foi apresentada a conclusão do trabalho e houve sugestão 

de temas para trabalhos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 MODELAGEM MATEMÁTICA PARA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS 

A programação matemática com o intuito de originar cardápios nutricionais teve sua 

primeira abordagem na publicação de Stigler, em 1945. O autor apresentou um modelo para 

determinar qual seria a quantidade de alimentos que um homem com o peso de 70 kg deveria 

consumir diariamente, de forma que atendesse as exigências nutricionais recomendadas pelo 

Conselho Nacional de Pesquisa Norte Americano e também que tivesse o menor custo 

possível. Stigler resolveu manualmente 510 combinações de alimentos para obter uma 

solução próxima da ótima (NAMEN, BORNSTEIN, 2004). 

Balintfy (1964) desenvolveu um código de computador para planejar cardápios com 

o propósito de identificar o custo mínimo, tendo sido considerados os requisitos 

gastronômicos e de produção. O mesmo autor, anos depois, elaborou um modelo de 

programação para reduzir custos de organizações através do planejamento de cardápios. O 

objetivo, nesse novo estudo, foi encontrar combinações de alimentos que atendessem as 

restrições nutricionais, estruturais e de variedades, pelo menor custo possível, por um período 

pré-determinado. Segundo o autor, após a implantação do modelo em quatro hospitais, a 

otimização matemática reduziu significativamente o custo dos serviços alimentares, que 

variou de 10 a 15%, mantendo o mesmo nível de serviço, em conformidade com o praticado 

anteriormente (BALINTFY, 1975).  

O autor supracitado continuou a dedicar-se ao mesmo tema em outros projetos. Em 

1978, elaborou um modelo não linear para obter cardápios, com o objetivo de maximizar as 

preferências dos clientes, controlando o valor nutricional e os custos das preparações. O 

modelo em questão tinha como solução um conjunto de cardápios para vinte dias. No entanto, 

os relatos de conclusão deste estudo apontaram para uma limitação quando mensurou 

quantitativamente o consumo (se maior ou menor) de determinado alimento, não tendo 

atendido, neste caso, aos objetivos nutricionais pré-estabelecidos (BALINTFY, 1978). 

Namen e Bornstein (2004) apresentaram uma ferramenta para avaliação dos modelos 

de otimização do planejamento de dietas citados acima. Verificou-se que, à medida que os 

autores incrementaram o problema da dieta - incluindo, por exemplo, o tratamento de 

preferências alimentares dos clientes - o espaço de solução viável foi reduzido, resultando em 
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um aumento do custo do cardápio. A figura abaixo apresenta essa comparação. As áreas 

delimitadas pelas curvas indicam a região de soluções viáveis, e o espaço hachurado indica as 

soluções palatáveis. 

 

Figura 1: Comparação entre modelos matemáticos 

Fonte: Namen, Bornstein (2004) 

 

Esse tema continuou a ser recorrente em trabalhos de diversos autores; Soden e 

Fletcher (1991) desenvolveram um método computacional para auxiliar profissionais de 

nutrição a definirem dietas individualizadas no reino Unido. O modelo de programação linear 

se iniciava do próprio comportamento alimentar do paciente e, então, a otimização era 

realizada, sendo modificadas as quantidades de alimentos, com a finalidade de alcançar a 

meta estabelecida pelo paciente e seu nutricionista. A ideia era modificar o mínimo possível a 

alimentação do cliente para evitar desistência do mesmo. Maillot (2008), utilizando-se da 

programação linear, classificou os alimentos com base na sua qualidade nutricional e seu 

preço. Seu objetivo era desenvolver um programa para projetar dietas que atenderiam níveis 

crescentes de restrições, a um custo mínimo. 

Silva et al. (2009) elaboraram um estudo que teve como objetivo definir o plano 

ótimo de produção para um restaurante acadêmico. Os autores calcularam a margem de 

contribuição de cada produto, subtraindo o preço de venda pelos gastos, para a produção de 

cada item. Como restrição do modelo, foi considerada a quantidade de homem-hora 

disponível, e a demanda de usuários - a qual foi estabelecida através da utilização de dados 

históricos do próprio restaurante. 

Um estudo semelhante foi elaborado por Maluf, Borges e Silva (2012), os quais 

propuseram a construção de diversos modelos matemáticos a serem implementados em um 

sistema computacional, com o intuito de auxiliar os gestores de um restaurante universitário 

na tomada de decisão referente à grade de cardápios que eram oferecidos aos alunos. O 
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objetivo geral da proposta é o desenvolvimento do programa que traz como solução cardápios 

que se utilizam de uma composição de alimentos que reduzem o custo de produção das 

refeições concomitantemente ao seu incremento nutricional. 

Justus et al. (2013) desenvolveram um artigo onde apresentaram um estudo para 

selecionar cardápios a serem servidos em restaurantes universitários. Eles usaram um modelo 

de programação linear inteira, com o propósito de atender as necessidades nutricionais dos 

jovens estudantes, a um baixo custo. A partir da formulação do problema, foram alcançados 

cinco cardápios distintos, a serem disponibilizados ao longo da semana. Foi concluído que o 

modelo é uma ferramenta prática para ser utilizada pelos gestores do RU, uma vez que visam 

à geração de refeições economicamente viáveis aos estudantes e que atendam aos requisitos 

nutricionais.  

Santos et al. (2017) aplicaram a programação linear para formulação de uma dieta de 

custo mínimo, em uma empresa de refeição coletiva. Como a empresa atua em diversos 

segmentos, os autores delimitaram seu estudo no fornecimento de refeições a um presídio na 

cidade do Rio de Janeiro. Por isso, foi considerado o atendimento dos requisitos nutricionais a 

um indivíduo do sexo masculino, na faixa etária de 19 a 35 anos. A solução do modelo 

apontou para uma possível redução de R$1.600.000,00 por ano, considerando a comparação 

do modelo proposto com o modelo atualmente usado. 

No trabalho de Spak (2017), foi desenvolvido um modelo de programação 

matemática visando à elaboração de cardápios, a um custo mínimo, que apresentasse a 

composição de nutrientes que atenderiam as necessidades fisiológicas e as preferências 

alimentares dos usuários. Para a definição das exigências nutricionais, foi utilizada a 

recomendação da DietaryReferenceIntakes (Instituteof Medicine). Com relação aos preços dos 

produtos, foi realizada uma pesquisa de mercado em estabelecimentos varejistas e atacadistas. 

Posteriormente, foi feita uma análise do cardápio do restaurante da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, relativa ao período de quatro semanas, e, por fim, foi aplicada uma 

pesquisa de preferência alimentar para os estudantes, em relação aos alimentos pré-

selecionados. 

Para a definição do modelo, o autor desmembra o problema em dois módulos. O 

primeiro usa a programação linear inteira para elaborar a refeição. Neste caso, foram 

considerados os tipos de alimentos e suas características nutricionais, o tamanho da porção, os 

valores nutricionais recomendados e os custos dos alimentos. O segundo modelo tinha o 
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objetivo de gerar cardápios variados no período, alterando os dados de entrada do problema. 

Para essa etapa, todos os alimentos recebiam uma classificação de acordo com a preferência 

dos usuários e, então, o algoritmo definia os cardápios, em consonância com tais preferências. 

Delinski (2019), em sua dissertação de mestrado, deu continuidade ao estudo de 

Spak. A autora elaborou um modelo que, além de objetivar o menor custo e estar em 

conformidade com as predileções dos usuários, também b uscava fazer cardápios com a 

mínima quantidade de colesterol possível. Foram obtidas várias soluções, à medida que 

diferentes pesos eram estabelecidos aos objetivos. Inicialmente, foi dada a prioridade para a 

minimização do custo; em seguida, foi considerado a preferência alimentar do usuário, e, em 

terceiro lugar, priorizou-se a redução dos valores de colesterol. As soluções apresentadas 

eram comparadas selecionando aquelas onde os objetivos secundários possuíam valores 

aceitáveis. 

Sendo assim, os modelos comumente encontrados na literatura para elaboração de 

cardápios são os de auxilio à formulação de dietas nutricionais. Todavia, no caso de empresas 

de refeições coletivas, além de fornecer tais refeições balanceadas no sentido nutricional, é 

necessário que se avalie também a quantidade de clientes que esses cardápios trarão ao 

restaurante. Desta forma, o presente estudo tem como proposta definir um modelo para 

determinar o cardápio ótimo mensal, considerando custos das diversas preparações e a receita 

financeira gerada com esse cardápio.  

2.2 PREVISÃO DE DEMANDA 

Para elaborar uma previsão de demanda, é necessário analisar fatores externos e 

internos da organização. Análise de mercado, conjuntura econômica, fatores legais e culturais, 

são alguns exemplos referentes a fatores externos da empresa. Já como fatores internos, 

citam-se capacidade produtiva e recursos disponíveis. As análises desses fatores, juntamente 

com as características do tomador de decisão da empresa, são determinantes para a preparação 

de uma boa estimativa do futuro (GAITHER E FRAZIER, 2001). A maioria dos métodos de 

previsão se baseia em dados históricos.  Nesse escopo, temos métodos como Média Móvel, 

Suavização exponencial, Suavização exponencial de Holt, Holt&Winters, métodos de Box & 

Jenkins, entre outros. 
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Ribeiro (2017), em sua dissertação, elaborou um estudo com objetivo de propor um 

método baseado em previsão de demanda para restaurantes universitários. Seu objetivo era 

minimizar o nível de estoque através do ajuste entre a quantidade e a entrega dos pedidos 

junto aos fornecedores. Desta forma, foram coletadas informações referentes às quantidades 

de refeições fornecidas por um restaurante universitário e em seguida, foram aplicados 

diversos modelos de previsão, como: Média Móvel, HoltWinters Aditivo, HoltWinters 

Multiplicativo e Arima. Como resultado, nesse caso real, o HoltWinters Multiplicativo 

prevaleceu como o método mais adequado para o contexto de restaurante universitário. 

Estudo referente à previsão de demanda, também aplicado a um restaurante 

universitário, foi desenvolvido por Barbosa et al. (2017). Nesse trabalho, o objetivo foi 

realizar a estimativa de usuários considerando também os excedentes, ou seja, aqueles que, 

devido à oferta insuficiente do restaurante, não conseguiam realizar suas refeições no mesmo. 

Para estimar a previsão de pessoas que se alimentariam no RU e calcular qual o excedente de 

não atendimento, os autores utilizaram técnicas combinadas, como métodos estatísticos e 

pesquisas, através de questionários, que objetivou avaliar as condições socioeconômicas, as 

preferências de cardápios, a necessidade e a intenção de se alimentar no RU, entre outros. 

Como resultado, foi evidenciado que a demanda é aproximadamente 78% maior que a oferta, 

apontando para a necessidade de se realizar melhorias no processo produtivo para que se 

otimize a prestação de serviço. 

Santos e Carmo (2018) propuseram um modelo de previsão de demanda para um 

restaurante universitário. O referido restaurante não dispunha de qualquer método ou sistema 

para elaborar a estimativa, o que dificultou a gestão de compra e o planejamento do processo 

produtivo. Desta forma, fez-se necessário empreender melhorias nesse modus operandi, sobre 

o qual iniciou-se um levantamento a respeito da quantidade de usuários que realizavam suas 

refeições no RU.  Ao analisar essas informações, constatou-se que a demanda possuía um 

padrão sazonal equivalente há um ano e que houve um crescimento de demanda nos três anos 

observados.  Desta forma, os autores utilizaram modelo para sazonalidade e tendência para 

estimar a demanda. Por fim, foram realizados os cálculos dos erros de cada modelo. 
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3. DESENVOLVIMENTO DO MODELO 

3.1 ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO 

Para o alcance dos objetivos pré-determinados, o desenvolvimento do modelo foi 

sequenciado nas seguintes etapas: 

 Definição literal do problema, com abordagem da função objetivo e 

delimitação das restrições existentes no modelo; 

 Coleta de dados necessários a serem inseridos no modelo, como parâmetros 

de entradas.  

 Formulação matemática do modelo; 

 Implementação no programa Lingo para buscar a solução experimental; 

 Validação do modelo. 

3.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

O escopo principal do estudo é abordar o desenvolvimento de um modelo 

matemático que auxilie no planejamento de cardápios para empresas de refeições coletivas, 

que usualmente são prestadoras de serviços em restaurantes universitários e restaurantes 

populares. O modelo proposto tem o objetivo maximizar o resultado da empresa. Para isso, 

determina-se para cada dia do mês um tipo de prato principal, de guarnição, de sobremesa e 

quatro tipos de saladas. O arroz e o feijão são fixos, servidos diariamente. De qualquer forma, 

o modelo deve ser construído de maneira que tenha a possibilidade de não servi-los, caso a 

empresa não tenha essa obrigatoriedade. Outro objetivo do modelo é fornecer, a partir da 

solução, uma lista de itens e suas respectivas quantidades necessárias para o preparo das 

refeições designadas, sendo essa uma informação valiosa para o planejamento dos pedidos de 

compra. 

Desta forma, para elaborar o modelo, foram consideradas duas vertentes principais. 

A primeira é a receita, que foi calculada através da multiplicação do valor de cada refeição 

pela previsão da demanda de usuários estimada para um mês. Esse valor da refeição 

corresponde ao preço que a empresa recebe por cliente atendido no restaurante. Já a previsão 

de demanda de usuários por prato principal foi estabelecida através da análise histórica. Neste 
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último quesito, fica subentendida a preferência dos usuários, uma vez que, cardápios que 

atraem mais clientes incrementam a receita da empresa e têm mais possibilidade de serem 

elencados, desde que seus custos não sejam muito superiores aos daqueles cardápios que 

geram menos demanda.  

Já a segunda vertente refere-se aos custos, que são subdivididos em custo fixo e custo 

variável. Como o propósito principal do trabalho é planejar o cardápio mensal, o foco ao 

abordar custos pode ser efetuado na parte variável, justamente porque os ingredientes usados 

nas preparações fazem parte dessa subdivisão. Já o custo fixo deve ser informado ao modelo 

como parâmetro de entrada, para que seja somado no custo variável.  

Logo, nessa vertente, além do custo fixo, têm-se os custos variáveis alusivos ao prato 

principal, à guarnição, a salada, a sobremesa, o arroz e o feijão.  Esses custos são obtidos 

considerando os ingredientes necessários, a quantia per capta desses itens e seus respectivos 

preços. Um exemplo do cálculo desse custo seria do prato principal Strogonoff, que contém 

em seu preparo - além do filé de peito - a cebola, o cheiro verde, o creme de leite, o leite, a 

margarina, o milho verde, o molho de tomate e o tempero de carne. Para obter o custo dessa 

preparação é necessário calcular a quantia per capta de consumo, que é obtida mediante a 

divisão do total gasto de cada produto pela quantidade de usuário do dia. Logo após, obtém-se 

o custo per capta por meio da multiplicação do consumo per capta pelo preço dos respectivos 

produtos.  Por fim, o custo dessa preparação por usuário é a soma desses custos per capta. A 

tabela abaixo mostra esse exemplo. Neste contexto, o custo do Strogonoff por usuário seria 

R$1,86. 

 

Ingredientes Und Per capta bruto 
Custo do produto 

(R$) 

Custo per capta 

(R$) 

Cebola Kg 0,006 1,90 0,01 

Cheiro verde Kg 0,0025 9,90 0,02 

Creme de leite Kg 0,009 9,90 0,09 

Filé de peito Kg 0,19 7,99 1,52 

Leite Lt 0,03 2,19 0,07 

Margarina Kg 0,002 15,90 0,03 

Milho verde Kg 0,007 5,60 0,04 

Molho de tomate Kg 0,006 4,50 0,03 

Tempero de carne Kg 0,0035 14,90 0,05 

Custo total dos ingredientes 1,86 

 Tabela 1: Exemplo de prato principal 
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Logo, o modelo em desenvolvimento tem como função objetivo a maximização da 

receita menos os custos. Como inputs utilizados têm-se: 

 Parâmetros: 

o Demanda de usuários por prato principal; 

o Custos dos ingredientes utilizados nas preparações; 

o Per capta de consumo para cada tipo de preparação; 

o Preço pago para empresa por refeição servida; 

o Valor do custo fixo. 

 

A partir da demanda de usuários, dos custos dos ingredientes e da quantia per capta 

de consumo, o modelo definirá qual será o cardápio diário ótimo usando princípios do 

problema de designação. Esse método é um tipo especial de modelo de programação linear 

onde os designados alocam-se para realizar determinada atividade. No presente trabalho, o 

modelo de designação deverá sugerir tipos de preparações para cada dia do mês. Tendo 

escolhido os diversos cardápios, o programa retornará como saída: 

 Variáveis de decisão: 

o Custos parciais de cada tipo de preparação por dia; 

o Custo total mensal de prato principal, guarnição, salada, sobremesa, 

arroz e feijão; 

o Custo total; 

o Designação de cada preparação para cada dia; 

o Quantidade necessária de cada tipo de preparação por dia; 

o Receita total. 
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Abaixo, a figura representa o modelo: 

Figura 2: Representação do modelo 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

A proposta do presente trabalho é a apresentação de um modelo matemático para 

elaboração de cardápios. Para esse fim, durante o seu desenvolvimento e após o término, fez-

se necessária a realização de diversos testes para assegurar o atendimento das especificações 

pré-determinadas e também para evitar erros e inconsistências. Deste modo, é necessário 

buscar dados para empreender esses testes. 

Para este estudo, o restaurante universitário, pertencente à Universidade Federal de 

Juiz de Fora, foi utilizado como o universo a ser pesquisado. Nele, foram obtidas informações 

sobre os cardápios relativos aos anos de 2017 a 2019 e a respectiva demanda de usuários por 

dia. Outro dado disponibilizado foi a ficha técnica de cada preparação, contendo a descrição 

dos itens necessários e o consumo per capta para cada preparação. Além desses dados, 

também foi necessário empreender uma pesquisa de preços dos diversos itens que comumente 

são utilizados para se elaborar o cardápio. 
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3.4 ELABORAÇÃO DA PREVISÃO DE DEMANDA POR PRATO PRINCIPAL 

As aulas da Universidade Federal de Juiz de Fora estão organizadas em períodos 

letivos. São dois por ano, sendo que a duração de cada período equivale a aproximadamente 

quatro meses de aula. Com relação à demanda de usuários do restaurante universitário, 

verifica-se que ela é sazonal sob duas perspectivas: a primeira é em relação ao período letivo, 

onde se registra baixa demanda durante as férias, que passa a evoluir em número de usuários 

nas duas primeiras semanas de aula; em seguida, atinge seu pico máximo, até a queda deste 

número, que é dada a partir do quarto mês, e diminui na proporção em que se aproxima o final 

do período. A segunda é em relação aos dias da semana, onde se registra uma demanda mais 

baixa aos domingos; e o pico, durante a semana, mais precisamente as terças, quartas e 

quintas-feiras.  

Para inserir no modelo em desenvolvimento, foi preciso elaborar uma previsão de 

demanda para um mês. Assim, foi considerado, sob a primeira perspectiva, apenas os dados 

com pico de demanda máxima, ou seja, foram excluídos, nesta parte da análise, os dados 

referentes às férias; também os dados das duas primeiras semanas de aula e do último mês do 

período. Logo, a sazonalidade considerada foi a semanal. Outro ponto importante para se 

utilizar métodos de previsão é verificar se houve aumento de demanda nos últimos anos. No 

entanto, ao analisar os dados, não foi constatado um crescimento considerável. O gráfico 

abaixo associa demanda de usuários com os dias da semana nos últimos três períodos de 

aulas: 

 

 

Gráfico 1: Representação da demanda de usuários 
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Deste modo, para que se realize a previsão de usuários, é necessário definir um 

método adequado que represente as especificidades de um restaurante universitário. Ribeiro 

(2017), em sua dissertação de mestrado, aplicou diversos métodos em um restaurante 

universitário, chegando à conclusão de que o método de Holt&Winters apresentou-se como o 

mais adequado a essa natureza de informação. O mesmo autor descreveu que é necessário 

estabelecer adequações nos dados para aplicá-los aos diversos métodos de previsão. Este fato 

acontece, por exemplo, nos outliers, dados que se diferenciam drasticamente dos demais, em 

razão de uma característica especial. No corrente estudo, pode-se citar, por exemplo, os dias 

em que houve modificação no calendário regular, como paralisação das atividades, feriados 

ou recessos. Nesses casos, o autor sugere fazer uma média com os outros dados, para 

identificar outliers. Por conseguinte, foi aplicado o modelo proposto por Ribeiro (2017) para 

que fosse realizada a previsão global e a previsão por cardápio; este último foi inserido no 

modelo. A tabela abaixo apresenta a previsão de demanda para o prato principal Strogonoff de 

frango, pelo período de um mês. Nele, verifica-se que a diferença média em relação à 

previsão da demanda global é em torno de 7%: 

 

Dia 
Demanda 

Global 

Strogonoff 

de Frango 

Diferença 

(%) 
Dia 

Demanda 

Global 

Strogonoff 

de Frango 

Diferença 

(%) 

1 6.571 7.079 7,73 16 8.017 8.560 6,77 

2 7.503 8.011 6,77 17 7.504 7.938 5,78 

3 7.892 8.348 5,78 18 7.516 8.023 6,75 

4 7.505 8.011 6,74 19 5.928 6.513 9,87 

5 6.183 6.793 9,87 20 2.179 2.254 3,44 

6 1.818 1.880 3,41 21 608 622 2,30 

7 456 467 2,41 22 6.689 7.207 7,74 

8 6.670 7.186 7,74 23 7.714 8.237 6,78 

9 7.828 8.358 6,77 24 7.522 7.957 5,78 

10 7.238 7.657 5,79 25 7.161 7.644 6,74 

11 7.773 8.297 6,74 26 5.964 6.552 9,86 

12 6.145 6.751 9,86 27 1.850 1.913 3,41 

13 1.886 1.951 3,45 28 434 444 2,30 

14 455 466 2,42 29 6.665 7.181 7,74 

15 6.731 7252 7,74 30 7.766 8.292 6,77 

Tabela 2: Previsão de demanda de usuários 

 

No entanto, analisando essa parte do trabalho, concluiu-se que os dados utilizados 

foram suficientes para testar o modelo. Porém, para utilizá-lo é preciso coletar mais 



28 

 

 

 

informações que poderão fornecer com mais exatidão a previsão de demanda de clientes por 

cardápio. Sugere-se realizar uma pesquisa de preferência com os clientes que, juntamente com 

a análise histórica, definiria com mais fidelidade essa previsão. 

3.5 DEFINIÇÃO DAS PREPARAÇÕES QUE SERÃO INCLUIDAS NO MODELO 

Nesta etapa, foram analisados os cardápios fornecidos no RU/UFJF, relativos ao 

período de setembro e outubro de 2019, com o intuito de verificar as diversidades de 

preparações, assim como as repetições durante esse período.  Foram contabilizados 41 tipos 

de preparações de prato principal, 32 tipos de guarnição, 16 tipos de saladas, sete tipos de 

sobremesa e duas preparações que são fixas, ou seja, que são servidas todos os dias. Para que 

o programa realizasse as designações dos cardápios, foi necessário definir também qual 

quantidade máxima e mínima que cada preparação poderia ser servida durante o mês. Essa 

informação usualmente é definida através de contrato ou de acordos internos entre a 

instituição e a empresa contratada. Porém, para esse trabalho, foi considerado que o mínimo 

seria zero, ou seja, o modelo pode não colocar no cardápio a preparação que não for viável; e 

o máximo seria o número de repetição mensal constatada na análise dos dois meses 

supracitados. Como exemplo, apresenta-se a feijoada, que, no cardápio analisado, aparece 

duas vezes ao mês; logo, a quantidade máxima especificada no modelo são duas, e a 

quantidade mínima que o modelo poderá colocar no cardápio é zero. A tabela abaixo 

apresenta exemplos de cada tipo de preparação: 

 

Prato principal Guarnição Salada Sobremesa Fixo 

Almôndega Abóbora Sauté Abobrinha Arroz doce Arroz 

Bife Bovino Almeirão Alho e Óleo Abóbora Doce de Leite Feijão 

Bife de Frango Batata Grat. com Alecrim Acelga Gelatina   

Bife de Frango à Parmegiana Batata Palha Agrião Paçoca   

Bife de Pernil Canjiquinha Alface Pudim   

Carne com Batata Cenoura Sauté Almeirão Goiabada   

Carne Cozida ao Molho Chuchu ao Molho Branco Batata 
 

  

Carne Moída Couve ao Alho e Óleo Beterraba      

Espetinho de frango Couve flor gratinada Cenoura     

Feijoada Creme de Milho Chuchu     

Frango Assado 
  

    

Tabela 3: Tipos de preparações 
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3.6 DETALHAMENTO DOS ITENS E DA QUANTIDADE DE CADA PREPARAÇÃO 

Definidas as preparações que serão inseridas no modelo, faz-se indispensável 

analisá-las individualmente, a fim de detalhar todos os ingredientes utilizados no seu preparo 

e as respectivas quantias per capta de consumo. Esses dados foram obtidos através do 

levantamento da ficha técnica do restaurante universitário da UFJF. A tabela abaixo mostra os 

itens e a quantia per capta de consumo da guarnição creme de milho:  

 

Quantidade de usuários 5000 

Ingredientes Und Per capta bruto Quantidade total 

Cebola Kg 0,01 50 

Creme de cebola Kg 0,002 10 

Margarina Kg 0,01 50 

Milho verde Kg 0,03 150 

Leite Lt 0,05 250 

Sal refinado Kg 0,0005 2,5 

Tabela 4: Consumo per capta 

 

Desta forma, para o cálculo da quantia per capta acima, no dia em que for servida a 

guarnição creme de milho, a nutricionista responsável avaliará a quantidade de todos os 

ingredientes que serão utilizados em seu preparo. Em seguida, dividirá esse valor pelo número 

de clientes que serão atendidos no dia. Esse dado é fundamental para que se determine qual 

será a quantidade necessária de cada produto, caso essa guarnição seja apresentada no 

cardápio do dia. Hipoteticamente, caso a previsão de demanda fosse de 5.000 pessoas, seriam 

necessários, por exemplo: 50 kg de cebola, 10 kg de creme de cebola, 50 kg de margarina, 

150 kg de milho verde, 250 l. de leite e 2,5kg de sal refinado, conforme demonstra a tabela 

acima. No modelo, essas quantidades são fornecidas como saídas, de acordo com as 

designações das preparações. 

3.7 PESQUISA DE PREÇOS DOS GENEROS ALIMENTÍCIOS 

Para determinar os preços dos itens utilizados no modelo, foi realizada uma pesquisa 

de mercado em três estabelecimentos atacadistas, na cidade de Juiz de Fora, no dia 26 de 

outubro de 2019.  Em seguida, foram comparados os preços de cada item e foi escolhido o 
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menor valor para ser inserido no modelo – essa é uma das práticas utilizadas durante a 

negociação de compra de gêneros alimentícios.  

A tabela abaixo detalha os preços de alguns dos itens utilizados no modelo: 

 

Itens Unidade  Preço (R$) 

Abóbora Kg  1,90 

Abobrinha Kg  1,90 

Açafrão Kg  9,90 

Acelga Kg  12,90 

Acém Kg  12,09 

Açúcar Kg  1,43 

Agrião Kg  9,90 

Alecrim seco Kg  19,90 

Alface Kg  12,00 

Alho Kg  13,00 

Alho poró Kg  18,00 

Almeirão Kg  12,00 

Almôndega Kg  12,59 

Amido de milho Kg  2,90 

Arroz Branco Kg  2,00 

Azeite LT 19,90 

Bacon Kg  16,95 

Banana Kg  1,90 

Batata Kg  1,50 

Batata doce Kg  1,99 

Batata inglesa Kg  1,50 

Batata palha Kg  10,40 

Beterraba  Kg  1,99 

Tabela 5: Tabela de preço  

 

Como limitação no âmbito da pesquisa de preços, inferiu-se que as empresas de 

refeições coletivas possuem preços mais competitivos do que aqueles que foram abordados 

neste trabalho, visto que, além desses estabelecimentos pesquisados, elas possuíam outros 

fornecedores, como distribuidores, e ainda, a própria indústria. As empresas de refeições 

coletivas, em suas negociações, podem buscar parcerias com fornecedores, negociar com 

volumes maiores, comprar com valores promocionais, entre outras técnicas comerciais 

comumente utilizadas.  
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3.8 FORMULAÇÃO DO MODELO 

Para formular o modelo, foram utilizados os seguintes parâmetros e variáveis: 

 Parâmetros: 

o     : custo total fixo; 

o      : previsão de demanda de usuários de cada preparação de prato 

principal   para o dia  ; 

o       : per capta de cada produto   para cada preparação fixa  ; 

o      : per capta de cada produto   para cada preparação de guarnição  ; 

o       : per capta de cada produto   para cada preparação de prato 

principal  ; 

o       : per capta de cada produto   para cada preparação de salada  ; 

o       : per capta de cada produto   para cada preparação de sobremesa 

 ; 

o       : preço de cada produto   utilizado nas preparações fixas; 

o      : preço de cada produto   utilizado nas preparações de guarnição; 

o       : preço de cada produto   utilizado nas preparações de prato 

principal; 

o       : preço de cada produto   utilizado nas preparações de salada; 

o       : preço de cada produto   utilizado nas preparações de 

sobremesa; 

o    : valor recebido pela empresa por refeição; 

o         : repetição máxima da preparação fixa   no horizonte de 

planejamento do cardápio; 

o         : repetição mínima da preparação fixa   no horizonte de 

planejamento do cardápio; 

o        : repetição máxima da preparação guarnição   no horizonte 

de planejamento do cardápio; 

o        : repetição mínima da preparação guarnição   no horizonte de 

planejamento do cardápio; 
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o         : repetição máxima da preparação prato principal   no 

horizonte de planejamento do cardápio; 

o         : repetição mínima da preparação prato principal   no 

horizonte de planejamento do cardápio; 

o         : repetição máxima da preparação salada   no horizonte de 

planejamento do cardápio; 

o         : repetição mínima da preparação salada   no horizonte de 

planejamento do cardápio; 

o         : repetição máxima da preparação sobremesa   no horizonte 

de planejamento do cardápio; 

o         : repetição mínima da preparação sobremesa   no horizonte 

de planejamento do cardápio; 

 Variáveis: 

o   : custo total da empresa; 

o       : custo per capta para cada preparação fixa  ; 

o      : custo per capta para cada preparação pertencente à guarnição  ; 

o       : custo per capta para cada preparação pertencente ao prato 

principal  ; 

o       : custo per capta para cada preparação pertencente à salada  ; 

o       : custo per capta para cada preparação pertencente à sobremesa 

 ; 

o      : custo total das preparações fixas; 

o     : custo total das preparações pertencente à guarnição; 

o      : custo total das preparações pertencente ao prato principal; 

o      : custo total das preparações pertencente à salada; 

o      : custo total das preparações pertencente à sobremesa; 

o       : designa cada preparação fixa   em cada dia  , tal que; 

       {
                                
                                                         

 

o     : designa cada preparação de guarnição   em cada dia          ; 

      {
                                
                                                         

 



33 

 

 

 

o       : designa cada preparação de prato principal   em cada dia  , tal 

que; 

       {
                                
                                                         

 

o       : designa cada preparação de salada   em cada dia  , tal que; 

       {
                                
                                                         

 

o       : designa cada preparação de sobremesa   em cada dia  , tal que; 

       {
                                
                                                         

 

o        : quantidade necessária de cada preparação fixa   em cada dia  ; 

o       : quantidade necessária de cada preparação de guarnição   em 

cada dia  ; 

o        : quantidade necessária de cada preparação de prato principal   

em cada dia  ; 

o        : quantidade necessária de cada preparação de salada   em 

cada dia  ; 

o        : quantidade necessária de cada preparação de sobremesa   em 

cada dia  ; 

o       : quantidade total para cada preparação fixa   no horizonte de 

planejamento; 

o      : quantidade total para cada preparação de guarnição   no 

horizonte de planejamento; 

o       : quantidade total para cada preparação de prato principal   no 

horizonte de planejamento; 

o       : quantidade total para cada preparação de salada   no horizonte 

de planejamento; 

o       : quantidade total para cada preparação de sobremesa   no 

horizonte de planejamento; 

o     : quantidade de usuários em cada dia  ; 

o       : consumo per capta total para cada preparação fixa  ; 

o      : consumo per capta total para cada preparação de guarnição  ; 
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o       : consumo per capta total para cada preparação de prato 

principal  ; 

o       : consumo per capta total para cada preparação de salada  ; 

o       : consumo per capta total para cada preparação de sobremesa  ; 

o    : receita total da empresa. 

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, conforme já citado, foram 

contabilizados 41 tipos de preparações de prato principal, 32 tipos de guarnição, 16 tipos de 

saladas, sete tipos de sobremesa e duas preparação fixa. Dentre essas preparações de prato 

principal têm-se 10 tipos que são elaborados com carne bovina, sete com carne suína, 17 com 

carne de frango, seis tipos de massa e uma feita à base de peixe. Além disso, foram 

considerados 49 produtos para elaboração do prato principal, 44 produtos para guarnição, 14 

para salada, 10 para sobremesa e seis para elaboração das preparações fixas arroz e feijão. O 

modelo foi elaborado considerando o horizonte de planejamento de 28 dias. Desta forma, ele 

possui a seguinte formulação geral: 

  

            [ ] 

 

A função objetivo [ ] maximiza o lucro da empresa. 

 

           

∑        
   

   
 

[ ] 

∑                 
   

   
 

[ ] 

∑                  
   

   
 

[ ] 

 

Onde: 

  {       }: conjunto de dias considerados no planejamento indexados por  ; 

  {       }: conjunto de preparações de prato principal inseridas no modelo indexadas 

por  ; 

O conjunto de restrições expresso em [ ] garante que somente uma preparação de 

prato principal   seja designada para cada dia  . As restrições em [ ]  e [ ] estabelecem, 
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respectivamente, a quantidade máxima e mínima que cada preparação de prato principal pode 

ser repetida no horizonte de planejamento. 

 

∑       
   

   
 

[ ] 

∑              
   

   
 

[ ] 

∑              
   

   
 

[ ] 

 

Onde: 

  {       }: conjunto de dias considerados no planejamento indexados por  ; 

  {       }: conjunto de preparações de guarnições inseridas no modelo indexadas por  ; 

As restrições expressas em [ ] estabelecem que apenas uma preparação de guarnição   

seja designada para cada dia  . As restrições em [ ] e [ ] determinam, respectivamente, a 

quantidade máxima e mínima que cada preparação de guarnição pode ser repetida no 

horizonte de planejamento. 

 

∑        
   

   
 

[ ] 

∑               
   

   
 

[ ] 

∑                
   

   
 

[  ] 

           [  ] 

 

Onde: 

  {       }: conjunto de dias considerados no planejamento indexados por  ; 

  {       }: conjunto de preparações de saladas inseridas no modelo indexadas por  ; 

O conjunto de restrições em [ ] estipula que quatro preparações pertencentes à salada 

  sejam designadas para cada dia  . As restrições em [ ] e [  ] determinam, respectivamente, 

o número máximo e mínimo que cada preparação de salada pode ser repetida no horizonte de 

planejamento. A restrição [  ] determina que essas quatro saladas designadas no dia   sejam 

diferentes. 
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∑        
   

   
 

[  ] 

∑               
   

   
 

[  ] 

∑                
   

   
 

[  ] 

 

Onde: 

  {       }: conjunto de dias considerados no planejamento indexados por  ; 

  {       }: conjunto de preparações de sobremesas inseridas no modelo indexadas por  ; 

As restrições em [  ] determinam que somente uma preparação referente à sobremesa 

  seja designada para cada dia  . As restrições em [  ] e [  ] determinam, respectivamente, a 

quantidade máxima e mínima que cada preparação de sobremesa pode ser repetida no 

horizonte de planejamento.  

 

∑        
   

   
 

[  ] 

∑               
   

   
 

[  ] 

∑                
   

   
 

[  ] 

        [  ] 

 

Onde: 

  {       }: conjunto de dias considerados no planejamento indexados por  ; 

  {       }: conjunto de preparações fixas inseridas no modelo indexadas por  ; 

O conjunto de restrições em [  ] estipula que duas das preparações   que são fixas no 

cardápio sejam designadas para cada dia  . Ela tem o valor dois justamente porque é a 

quantidade de preparações que pertence a esse conjunto. As restrições em [  ]  e 

[  ] determinam, respectivamente, o número máximo e mínimo que cada preparação deve ser 

repetida no horizonte de planejamento. Neste caso, como essas preparações são servidas todos 

os dias   o valor de         e          devem ser iguais ao horizonte de tempo. A restrição 

[  ] determina que essas duas preparações fixas designadas no dia   sejam diferentes. 
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∑               
   

   
 

 

[  ] 

Onde: 

  {       }: conjunto de dias considerados no planejamento indexados por  ; 

  {       }: conjunto de preparações de prato principal inseridas no modelo indexadas 

por  ; 

A restrição [  ]  define a previsão de usuários por dia  , conforme prato principal 

designado. 

 

∑            
   

   
  

[  ] 

∑          
   

   
 

[  ] 

∑            
   

   
 

[  ] 

∑            
   

   
 

[  ] 

∑            
   

   
 

[  ] 

 

Onde: 

  {       }: conjunto de produtos   utilizados nas preparações de prato principal em [  ], 

de guarnição em [  ], de salada em [  ], de sobremesa em [  ], e preparações fixas em [  ]; 

  {       }: conjunto de preparações   de prato principal em [  ], de guarnição em [  ], 

de salada em [  ], de sobremesa em [  ], e preparações fixas em [  ]; 

As restrições [  ] a [  ] calculam a per capta total de cada de preparação   de prato 

principal, guarnição, salada, sobremesa e preparações fixas respectivamente. 

 

                        [  ] 

                      [  ] 

                        [  ] 

                        [  ] 

                        [  ] 
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Onde: 

  {       }: conjunto de dias considerados no planejamento indexados por  ; 

  {       }: conjunto de preparações   de prato principal em [  ], de guarnição em [  ], 

de salada em [  ], de sobremesa em [  ], e preparações fixas em [  ]; 

As restrições [   ] a [  ] determinam a quantidade necessária de cada de preparação   

de prato principal, guarnição, salada, sobremesa e preparações fixas respectivamente por dia  . 

 

∑             
   

   
 

[  ] 

∑           
   

   
 

[  ] 

∑             
   

   
 

[  ] 

∑             
   

   
 

[  ] 

∑           
   

   
 

[  ] 

 

Onde: 

  {       }: conjunto de dias considerados no planejamento indexados por  ; 

  {       }: conjunto de preparações   de prato principal em [  ], de guarnição em   , de 

salada em [  ], de sobremesa em [  ], e preparações fixas em [  ]; 

No conjunto de restrições de [  ] a [  ] o modelo calcula a quantidade total de cada de 

preparação   de prato principal, guarnição, salada, sobremesa e preparações fixas 

respectivamente no horizonte de planejamento. 

 

∑                  
   

   
  

[  ] 

∑               
   

   
 

[  ] 

∑                  
   

   
 

[  ] 

∑                  
   

   
 

[  ] 

∑                  
   

   
 

[  ] 
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Onde: 

  {       }: conjunto de produtos   utilizados nas preparações de prato principal em [  ], 

de guarnição em [  ], de salada em [  ], de sobremesa em [  ], e preparações fixas em [  ]; 

  {       }: conjunto de preparações   de prato principal em [  ], de guarnição em [  ], 

de salada em [  ], de sobremesa em [  ], e preparações fixas em [  ]; 

No conjunto de restrições de [  ] a [  ] o modelo calcula o custo per capta de cada tipo 

de preparação   de prato principal, guarnição, salada, sobremesa e preparações fixas 

respectivamente no horizonte de planejamento. 

 

∑
     

     
            

   

   
 

[  ] 

∑
    

    
          

   

   
 

[  ] 

∑
     

     
            

   

   
 

[  ] 

∑
     

     
            

   

   
 

[  ] 

∑
     

     
            

   

   
 

[  ] 

 

Onde: 

  {       }: conjunto de preparações   de prato principal em [  ], de guarnição em [  ], 

de salada em [  ], de sobremesa em [  ], e preparações fixas em [  ]; 

As restrições [  ]  a [  ]  determinam o custo total de cada tipo de preparação   de prato 

principal, guarnição, salada, sobremesa e preparações fixas respectivamente. 

 

∑ ∑      
    

   
   

    

   
 

[  ] 

 

Onde: 

  {      }: subconjunto do horizonte de planejamento; 

  {      }: subconjunto das preparações de prato principal  ; 

A restrição [  ]  é utilizada para garantir que determinado tipo de prato principal 

pertencente a   seja selecionado no mínimo uma vez no intervalo de dias  . Logo, no modelo 
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foram utilizadas 16 conjuntos de restrições semelhantes para garantir que em cada semana 

tenha pelo menos uma preparação elaborada com carne bovina, suína, frango e massas.  

 

                                [  ] 

∑ ∑ (             )    
   

   

    

   
 

 

[  ] 

Onde: 

  {       }: conjunto de dias considerados no planejamento indexados por  ; 

  {       }: conjunto de preparações de prato principal  ; 

A restrição [  ] determina o custo total e a [  ] receita total. 

3.9 SOLUÇÃO DO MODELO 

O modelo desenvolvido possui 5.621 variáveis, dentre elas 2.744 são inteiras e 1.624 

não lineares. Essas variáveis são organizadas em 3.735 restrições, as quais 1.596 são não 

lineares.  Por ser um modelo extenso, o programa Lingo não chegou a uma solução ótima em 

um período de tempo razoável. Para solucionar essa questão foi determinado dois submodelos 

oriundos desse modelo principal. As figuras abaixo representam essa adequação para tornar o 

problema solucionável em um curto período de tempo: 

 

Figura 3: Submodelo 1 
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Figura 4: Submodelo 2 

 

No primeiro submodelo tem-se 1.320 restrições e 2.368 variáveis dentre elas 1.148 

são inteiras. Seu principal objetivo é fornecer saídas sobre o prato principal, ou seja, a partir 

das entradas especificadas na figura 3, ele fornece as preparações designadas, o custo total 

mensal, as quantidades de usuários e a receita total. Essas três últimas saídas são entradas para 

o segundo submodelo. 

No segundo tem-se 2.389 restrições com 3.254 variáveis sendo 1.596 inteiras, o qual 

determina saídas sobre as demais preparações. Ele define quais tipos de guarnição, salada e 

sobremesa serão designadas. Por fim o programa determina o lucro ótimo, utilizando os 

diversos custos calculados no segundo submodelo, o custo do prato principal e a receita que 

foram determinados no primeiro submodelo. 

Assim sendo, com essa divisão do modelo, não foi mais necessário resolver as 

restrições não lineares que ocorriam nas equações [  ]  [  ]quando utilizava as quantidades 

de usuários definida na equação [  ] . Ao fazer essa readequação, foi determinado que a 

variável     seria a solução do primeiro submodelo e parâmetro de entrada do segundo. Em 

seguida, estão reapresentadas as equações supracitadas: 
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∑               
   

   
 

[  ] 

                      [  ] 

                          [  ] 

                             [  ] 

                              [  ] 

 

Por conseguinte, foi alcançada uma solução resultando em um cardápio para um mês 

(28 dias). No entanto, essa solução não pode ser considerada ótima, uma vez que não foi 

obtida a resposta do modelo completo. A tabela a seguir apresenta esse resultado: 

 

Dia Prato principal Guarnição Saladas Sobremesa Arroz Feijão 

1° Strogonoff Bovino 
Creme de 

Espinafre 

Acelga/ batata/ batata 

doce/ tomate 
Gelatina Branco Preto 

2° Picadinho Suíno Purê de batata 
Abóbora/ cenoura 

cozida/ chuchu/ repolho 
Gelatina Branco Preto 

3° 
Espetinho de 

frango 
Quibebe 

Abobrinha/ beterraba 

ralada/ chuchu/ repolho 
Gelatina Branco Preto 

4° Quibe Purê de batata 
Abóbora/ batata doce/ 

chuchu/ repolho 
Gelatina Branco Preto 

5° 
Strogonoff de 

Frango 

Chuchu ao 

Molho Branco 

Acelga/ batata/ batata 

doce/ tomate 
Gelatina Branco Preto 

6° 

Isca de Frango Ao 

Molho Branco com 

Queijo 

Farofa com 

Cenoura e 

Passas 

Alface/ almeirão/ 

beterraba cozida/ couve 
Paçoca Branco Preto 

7° 
Isca de Frango ao 

Molho de Mostarda 
Berinjela 

Agrião/ alface/ 

almeirão/ couve 
Pudim Branco Preto 

8° Strogonoff Bovino Legume Sauté 
Acelga/ batata/ batata 

doce/ tomate 
Gelatina Branco Preto 

9° Fricassê Polenta 

Abobrinha/ beterraba 

ralada/ cenoura cozida/ 

cenoura ralada 

Gelatina Branco Preto 

10° Bife de Pernil Canjiquinha 
Abóbora/ batata doce/ 

repolho/ tomate 
Gelatina Branco Preto 

11° Panqueca de frango 
Mandioca 

Ensopada 

Abobrinha/ beterraba 

ralada/ chuchu/ repolho 
Gelatina Branco Preto 

12° 
Strogonoff de 

Frango 

Chuchu ao 

Molho Branco 

Batata/ batata doce/ 

beterraba cozida/ tomate 
Arroz doce Branco Preto 

13° 
Cubo de Frango ao 

Molho Branco com  

Farofa de 

Banana 

Acelga/ almeirão/ 

beterraba cozida/ couve 

Doce de 

leite 
Branco Preto 
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14° 
Isca de Frango ao 

Molho de Açafrão 
Batata Palha 

Agrião/ alface/ 

almeirão/ couve 
Pudim Branco Preto 

15° 
Isca Suína ao 

Molho Barbecue 

Purê de 

Abóbora 

Abóbora/ batata/ batata 

doce/ tomate 
Gelatina Branco Preto 

16° 
Isca de Frango 

Acebolada 
Polenta 

Abobrinha/ beterraba 

ralada/ cenoura cozida/ 

cenoura ralada 

Gelatina Branco Preto 

17° Lasanha de Frango 
Repolho 

Crocante 

Abóbora/ cenoura 

cozida/ chuchu/ repolho 
Gelatina Branco Preto 

18° Frango xadrez Purê de batata 
Abóbora/ cenoura 

cozida/ chuchu/ repolho 
Gelatina Branco Preto 

19° Carne Moída 
Creme de 

Milho 

Acelga/ beterraba 

cozida/ couve/ tomate 

Doce 

amendoim 
Branco Preto 

20° 
Filé de Frango 

Acebolado 

Couve-flor ao 

Molho Branco 

Acelga/ almeirão/ 

beterraba cozida/couve 

Doce 

amendoim 
Branco Preto 

21° Bife de Frango Berinjela 
Agrião/alface/ almeirão/ 

couve 
Paçoca Branco Preto 

22° 
Strogonoff de 

Frango 

Farofa de 

Milho 

Batata/ batata doce/ 

repolho/ tomate 
Gelatina Branco Preto 

23° 
Fricassê com 

Queijo 
Abóbora Sauté 

Abobrinha/ beterraba 

ralada/ cenoura ralada/ 

chuchu  

Gelatina Branco Preto 

24° Almondega Pirão de Peixe 

Abobrinha/ beterraba 

ralada/ cenoura cozida/ 

cenoura ralada  

Gelatina Branco Preto 

25° Linguiça Farofa de Ovos 
Acelga/ batata/ 

beterraba cozida/ tomate 
Arroz doce Branco Preto 

26° 
Panqueca de 

Presunto e Queijo 

Farofa 

Amanteigada 

Acelga/ batata/ 

beterraba cozida/ tomate 
Goiabada Branco Preto 

27° 

Isca de Frango ao 

Molho de Alho 

Poró e Bacon 

Batata 

Gratinada com 

Alecrim 

Alface/ almeirão/ 

beterraba cozida/ couve 

Doce de 

leite 
Branco Preto 

28° 
Bife de Frango à 

Parmegiana 

Almeirão Alho 

e Óleo 

Agrião/ alface/ 

almeirão/ couve 
Pudim Branco Preto 

Tabela 6: Cardápio 
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A partir dessa solução de cardápio, apresenta-se o custo total de cada tipo de preparação 

por dia: 

Dia Demanda 
Prato 

principal (R$) 

Guarnição 

(R$) 

Salada 

(R$) 

Sobremesa 

(R$) 

Arroz e feijão 

(R$) 

1° 6.884 17.317,16 1.516,27 2.594,99 417,43 1.471,71 

2° 7.708 14.627,09 1.258,02 1.736,61 467,39 1.647,87 

3° 8.075 10.122,82 1.262,12 1.462,71 489,65 1.726,33 

4° 7.605 12.420,11 1.241,21 1.946,12 461,15 1.625,85 

5° 6.793 11.523,71 1.580,26 2.560,69 411,91 1.452,26 

6° 1.840   2.999,51    519,50 998,43 772,18 394,22 

7° 440      622,00    153,95 264,13 351,10 94,07 

8° 6.988 17.578,78 1.473,70 2.634,20 423,73 1.493,94 

9° 8.507 14.720,34    707,71 1.381,03 515,84 1.818,69 

10° 7.523 15.930,70 1.261,82 2.293,76 456,18 1.608,32 

11° 8.141 12.071,88 1.184,31 1.474,66 493,65 1.740,44 

12° 6.751 11.452,46 1.570,49 2.552,22 989,80 1.443,28 

13° 1.931   3.147,86    532,67 907,20 605,99 412,82 

14° 435      636,44 176,44 261,13 347,11 93,00 

15° 7.023 15.228,81 1.196,51 2.353,41 425,86 1.501,43 

16° 8.712 13.660,07 724,77 1.414,31 528,27 1.862,51 

17° 7.791 16.178,25 1.246,47 1.755,31 472,43 1.665,61 

18° 7.633 11.496,52 1.245,78 1.719,71 462,85 1.631,84 

19° 5.540 11.135,17 1.388,02 2.486,41 1.700,12 1.184,38 

20° 2.249  3.727,18 605,84 1.056,60 690,17 480,81 

21° 607   1.010,87 212,38 364,38 254,18 129,77 

22° 7.207 12.226,03 1.217,84 2.366,78 437,01 1.540,76 

23° 8.383 15.651,73 1.002,82 1.369,28 508,32 1.792,18 

24° 8.437 21.465,84 833,30 1.369,66 511,60 1.803,72 

25° 6.728 10.036,53 1.588,14 2.737,02 986,43 1.438,36 

26° 6.300 17.586,20 1.492,09 2.562,90 1.267,88 1.346,86 

27° 1.845   2.832,28 511,95 998,98 579,00 394,44 

28° 440      799,17 162,32 264,13 351,10 94,07 

Tabela 7: Custo total de cada tipo de preparação associado ao cardápio resultante 
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É imprescindível também explorar sobre o custo per capta de cada tipo de preparação 

por dia. Para isso, apresenta-se a tabela abaixo: 

Dia Demanda 
 Prato principal  

(R$) 

Guarnição  

(R$) 

 Salada  

(R$) 

Sobremesa  

(R$) 

 Arroz e feijão 

 (R$) 

1° 6.884 2,52   0,22   0,38   0,06   0,21  

2° 7.708  1,90   0,16   0,23   0,06   0,21  

3° 8.075  1,25   0,16   0,18   0,06   0,21  

4° 7.605  1,63   0,16   0,26   0,06   0,21  

5° 6.793  1,70   0,23   0,38   0,06   0,21  

6° 1.840 1,63   0,28   0,54   0,42  0,21  

7° 440  1,41   0,35  0,60  0,80   0,21  

8° 6.988  2,52   0,21  0,38   0,06  0,21  

9° 8.507  1,73   0,08   0,16   0,06   0,21  

10° 7.523  2,12   0,17   0,30   0,06   0,21  

11° 8.141 1,48   0,15  0,18   0,06             0,21  

12° 6.751  1,70   0,23   0,38   0,15   0,21  

13° 1.931 1,63   0,28   0,47   0,31   0,21  

14° 435 1,46   0,41  0,60  0,80  0,21  

15° 7.023 2,17   0,17   0,34  0,06   0,21  

16° 8.712  1,57   0,08   0,16   0,06  0,21  

17° 7.791  2,08  0,16  0,23  0,06   0,21  

18° 7.633  1,51   0,16   0,23  0,06   0,21  

19° 5.540  2,01   0,25   0,45   0,31  0,21  

20° 2.249  1,66   0,27   0,47   0,31  0,21  

21° 607  1,67   0,35   0,60   0,42   0,21  

22° 7.207  1,70  0,17   0,33   0,06   0,21  

23° 8.383  1,87   0,12   0,16   0,06  0,21  

24° 8.437  2,54  0,10   0,16   0,06  0,21  

25° 6.728  1,49   0,24  0,41   0,15  0,21  

26° 6.300  2,79  0,24   0,41  0,20  0,21  

27° 1.845  1,54  0,28  0,54   0,31  0,21  

28° 440  1,82  0,37   0,60  0,80  0,21  

Tabela 8: Custo per capta de cada tipo de preparação associado ao cardápio resultante 

 

Nesta última tabela, infere-se a importância de se considerar a previsão de demanda 

variável por cardápio principal. Verifica-se que a preparação Strogonoff de frango com o 

valor per capta de R$1,70 foi designada apesar de a preparação frango assado, cujo valor per 

capta é R$1,67, possuir custo menor. Este fato ocorreu justamente, por que a preparação 

Strogonoff atrai mais clientes para o restaurante incrementando a receita da empresa, sendo 

assim, é mais viável colocá-la apesar de aumentar o custo total. Para analisar os custos das 
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demais preparações é necessário readequar a Tabela 8 organizando a mesma em ordem 

decrescente de demanda conforme mostra a Tabela 9: 

 

Dia Demanda Guarnição (R$)  Salada (R$) Sobremesa (R$)  Arroz e feijão (R$) 

16° 8.712  0,08   0,16   0,06  0,21  

9° 8.507 0,08   0,16   0,06  0,21  

24° 8.437  0,10   0,16  0,06  0,21  

23° 8.383  0,12  0,16  0,06  0,21  

11° 8.141  0,15   0,18   0,06   0,21  

3° 8.075  0,16   0,18   0,06   0,21  

17° 7.791  0,16   0,23   0,06  0,21  

2° 7.708  0,16   0,23   0,06  0,21  

18° 7.633  0,16   0,23   0,06   0,21  

4° 7.605  0,16   0,26  0,06  0,21  

10° 7.523  0,17   0,30   0,06   0,21  

22° 7.207  0,17   0,33   0,06  0,21  

15° 7.023  0,17   0,34   0,06   0,21  

8° 6.988 0,21   0,38   0,06  0,21  

1° 6.884  0,22  0,38   0,06   0,21  

5° 6.793  0,23   0,38   0,06   0,21  

12° 6.751 0,23   0,38   0,15   0,21  

25° 6.728  0,24   0,41   0,15   0,21  

26° 6.300  0,24   0,41  0,20   0,21  

19° 5.540  0,25   0,45   0,31   0,21  

20° 2.249  0,27   0,47   0,31  0,21  

13° 1.931 0,28   0,47   0,31   0,21  

27° 1.845 0,28   0,54  0,31  0,21  

6° 1.840  0,28  0,54  0,42  0,21  

21° 607  0,35  0,60  0,42   0,21  

7° 440  0,35   0,60   0,80   0,21  

28° 440  0,37  0,60   0,80   0,21  

14° 435  0,41   0,60  0,80  0,21  

Tabela 9: Custo per capta de cada tipo de preparação 

 

Sendo assim, as preparações alusivas à guarnição, salada e sobremesa são alocadas 

prioritariamente pelos seus custos. Deste modo, considerando a quantidade de usuários que 

foi definido com base nos pratos principais selecionados, o programa define as preparações 

complementares buscando minimizar seus custos. Aquelas preparações com custo baixo são 
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designadas para dias onde a demanda é alta, por consequência, na tabela 9, quanto maior a 

demanda de usuários, menor o custo das preparações escolhidas. 

Em seguida, chega-se ao lucro obtido pelo modelo, que foi alcançado considerando a 

receita gerada e os custos das diversas preparações. A tabela abaixo mostra exatamente esse 

resultado: 

Variável Resultado (R$) 

Receita Total  1.260.202,20  

Custo prato principal         298.205,50  

Custo guarnição           27.866,67  

Custo salada           45.886,76  

Custo sobremesa           16.378,32  

Custo arroz e feijão           33.889,52  

Custo fixo           50.000,00  

Lucro         787.975,44  

Tabela 10: Lucro esperado do cardápio resultante 

 

Para findar a análise da solução, como resultado secundário, o modelo fornece as 

quantidades de cada preparação selecionada. De posse dessas informações e utilizando 

planilhas eletrônicas, obtém-se a lista semanal de insumos necessários para o preparo desse 

cardápio ótimo. Essa lista é uma ferramenta imprescindível para planejar os pedidos de 

compra, evitando assim excesso de estoque ou falta de itens na data de servir a preparação. A 

tabela abaixo mostra esse resultado organizado por categoria sendo: 

 Cn = carnes; 

 FLV = fruta, legumes e verduras; 

 IG = Insumos gerais; 

 SB = Sobremesa; 

 Ped 1 = Quantidade necessária para primeira semana; 

 Ped 2 = Quantidade necessária para segunda semana; 

 Ped 3 = Quantidade necessária para Terceira semana; 

 Ped 4 = Quantidade necessária para Quarta semana; 
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Itens Und  Preço (R$) Cat Ped1 Ped2 Ped3 Ped4 Total Custo total (R$) 

Acém kg  12,09  Cn 1.274 1.293 0 0 2.567      31.035,03 

Almondega kg  12,59  Cn 0 0 0 1.688 1.688      21.251,92 

Carne Moída kg  11,90  Cn 761 0 887 0 1.648      19.611,20 

Esp. de frango kg       9,90  Cn 969 0 0 0 969         9.593,10 

Filé de peito kg       7,99  Cn 1.612 4.247 4.839 3.704 14.402 115.071,98 

Filé de peixe kg  14,99  Cn 0 0 0 36 36            539,64 

Linguiça kg       7,99  Cn 0 58 0 1.212 1.270      10.147,30 

Pernil kg       9,80  Cn 1.342 1.580 1.405 0 4.327      42.404,60 

Abóbora kg       1,90   FLV  1.045 264 912 487 2.708         5.145,20 

Abobrinha kg       1,90   FLV  135 277 145 280 837         1.590,30 

Acelga kg  12,90   FLV  115 75 66 110 366         4.721,40 

Agrião kg       9,90   FLV  8 8 11 8 35            346,50 

Alface kg  12,00   FLV  35 7 10 35 87         1.044,00 

Alho kg 13,00   FLV  34 36 36 36 142         1.846,00 

Alho poró kg  18,00   FLV  0 0 0 2 2               36,00 

Almeirão kg  12,00   FLV  23 24 29 36 112         1.344,00 

Banana kg       1,90   FLV  0 44 0 0 44               83,60 

Batata doce kg       1,99   FLV  852 851 281 289 2.273         4.523,27 

Batata inglesa kg       1,50   FLV  1.126 1.119 601 1.502 4.348         6.522,00 

Beterraba  kg       1,99   FLV  263 811 603 1.155 2.832         5.635,68 

Cebola kg       1,90   FLV  422 371 381 255 1.429         2.715,10 

Cenoura Lt       1,40   FLV  329 764 1.246 800 3.139         4.394,60 

Cheiro verde kg       9,90   FLV  34 139 20 119 312         3.088,80 

Chuchu kg       2,50   FLV  978 670 309 168 2.125         5.312,50 

Couve kg  12,00   FLV  26 27 93 26 172         2.064,00 

Couve flor kg       2,99   FLV  0 0 169 0 169            505,31 

Espinafre kg  12,00   FLV  31 0 0 0 31            372,00 

Mandioca kg       1,90   FLV  0 489 0 0 489            929,10 

Pimentão kg       2,50   FLV  0 0 39 10 49            122,50 

Presunto kg  14,90   FLV  0 0 0 378 378         5.632,20 

Repolho kg       2,99   FLV  468 314 699 145 1.626         4.861,74 

Tomate kg       1,80   FLV  760 1.233 691 1.127 3.811         6.859,80 

Açafrão kg       9,90   IG  0 1 0 0 1                 9,90 

Açúcar kg       1,43   IG  1 66 0 66 133            190,46 

Alecrim seco kg  19,90   IG  0 0 0 1 1               19,90 

Amido de milho kg       2,90   IG  67 7 44 0 118            342,20 

Arroz Branco kg       2,00   IG  1.260 1.354 1266 1.324 5.204      10.408,00 

Azeite kg  19,90   IG  53 7 3 1 64         1.273,60 

Batata palha kg  10,40   IG  0 17 0 0 17            176,80 

Caldo de carne kg      6,90   IG  1 1 0 0 2               13,80 

Caldo de gal. kg      7,90   IG  0 4 6 0 10               79,00 

Caldo de leg. kg      6,90   IG  0 5 0 0 5               34,50 

Canela em pó kg 15,90   IG  0 4 0 4 8            127,20 
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Canjiquinha kg       2,50   IG  0 106 0 0 106            265,00 

Corante kg       7,90   IG  7 32 0 15 54            426,60 

Cr. de cebola kg       9,90   IG  7 5 6 0 18            178,20 

Creme de leite LT       9,90   IG  89 149 0 110 348         3.445,20 

Ervilha em lata kg      6,90   IG  0 35 0 35 70            483,00 

Far. de mandioca kg       3,15   IG  61 68 0 456 585         1.842,75 

Far. de milho kg      3,50   IG  0 0 0 181 181            633,50 

Far. de rosca kg       2,90   IG  178 0 0 2 180            522,00 

Farinha de trigo kg       1,80   IG  16 195 0 95 306            550,80 

Feijão kg       2,90   IG  1.378 1.410 1.385 1.377 5.550      16.095,00 

Fubá kg       1,15   IG  0 109 112 0 221            254,15 

Leite Lt       2,19   IG  728 1.271 165 1.017 3.181         6.966,39 

Louro kg 29,90   IG  0 0 0 1 1               29,90 

Mac. Lasanha kg  11,90   IG  0 0 343 0 343         4.081,70 

Margarina kg  15,90   IG  206 88 134 181 609         9.683,10 

Milho verde kg       5,60   IG  92 211 84 159 546         3.057,60 

Mol. Barbacue kg       4,50   IG  64 65 25 0 154            693,00 

Mol. de tomate kg       3,90   IG  158 234 350 171 913         3.560,70 

Mostarda kg       3,90   IG  5 0 0 0 5               19,50 

Mussarela kg  15,90   IG  54 0 0 383 437         6.948,30 

Óleo lt       2,29   IG  119 140 130 124 513         1.174,77 

Óleo composto LT       4,99   IG  0 0 10 9 19               94,81 

Orégano kg  16,90   IG  0 0 1 0 1               16,90 

Ovo um       0,30   IG  0 1.173 0 893 2.066            619,80 

Passas kg  12,90   IG  2 0 0 0 2               25,80 

Sal refinado kg       0,95   IG  14 20 17 21 72               68,40 

Shoyo lt       6,90   IG  83 26 132 19 260         1.794,00 

Temp. Alho sal kg  12,55   IG  112 140 113 95 460         5.773,00 

Temp. de carne kg  14,90   IG  84 120 173 109 486         7.241,40 

Trigo para quibe kg       2,90   IG  335 0 0 0 335            971,50 

Doc. Amendoim Und       0,35   SB  0 1.783 6.830 0 8.613         3.014,55 

Doce de leite Und       0,34   SB  0 0 0 1.703 1.703            579,02 

Gelatina Kg       9,90   SB  228 191 191 148 758         7.504,20 

Goiabada Kg      8,75   SB  0 0 0 145 145         1.268,75 

Paçoca Und       0,25   SB  3.089 0 1.017 0 4.106         1.026,50 

Pudim de coco Kg  12,65   SB  3 3 0 3 9         113,85 

Tabela 11: Lista de itens para elaboração a partir do cardápio resultante 
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3.10 VALIDAÇÃO DO MODELO 

Ao desenvolver um modelo de grande dimensão, inevitavelmente, sua versão inicial 

terá muitas falhas. Elementos importantes deixaram de ser considerados ou mesmo foram 

colocados de forma incoerente. Por este motivo, devem-se realizar testes no decorrido de sua 

elaboração e mesmo depois de findado a sua formulação (HILLIER, 2013).  

No presente modelo, foi feito testes desde o início de sua formulação. Como ele foi 

modelado no Software Lingo, a cada nova restrição inserida era constatado a coerência das 

respostas alcançadas e ao surgir erros, eram devidamente corrigidos para em seguida dar 

andamento nas próximas etapas. Juntamente com a programação no software Lingo, foram 

feitos testes em planilhas eletrônicas para verificar se os resultados eram os mesmos. 

Durante a fase inicial da formulação do modelo foi considerado o planejamento de 

cardápios para três dias. Essa abordagem simplista foi necessária para adquirir com rapidez as 

respostas do modelo e para facilitar a análise dos resultados nas planilhas eletrônicas. Nesta 

fase, foram feitos vários testes, dentre eles:  

 Diminuição dos preços de alguns ingredientes para que determinadas 

preparações que não haviam sido selecionados entrassem no campo de 

solução; 

 Aumento e diminuição da demanda a fim de verificar a mudança na solução 

em função da variação da receita; 

 Mudança na restrição de repetitividade, aumentando ou diminuindo a 

quantidade de vezes que determinadas preparações pudessem ser repetidas 

durante o mês. 

 Uma vez, realizado todos os testes e verificado a viabilidade do modelo de pequena 

dimensão, foi feita sua expansão com o intuito de planejar o cardápio para um mês. Neste, foi 

verificado se todas as especificações tinham sido satisfeitas finalizando assim essa parte de 

testes. 
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4. RESULTADOS 

Para avaliar os resultados que o modelo pode alcançar, fez-se uma comparação da 

solução ótima com o cardápio fornecido no restaurante universitário em outubro de 2019. 

Para isso, foi inserido no modelo o cardápio do restaurante a fim de obter a solução para esse 

caso. A tabela 12 representa os resultados do cardápio de outubro de 2019 e a Tabela 13 

representa a solução ótima: 

Variável Resultado (R$) 

Receita Total  1.129.035,15  

Custo prato principal         281.937,21  

Custo guarnição           41.762,79  

Custo salada           57.101,22  

Custo sobremesa           28.631,01  

Custo arroz e feijão           30.361,39  

Custo fixo           50.000,00  

Lucro         639.241,53  

Tabela 12: Resultados cardápio outubro de 2019 

 

Variável Resultado (R$) 

Receita Total  1.182.395,55  

Custo prato principal         282.430,19  

Custo guarnição           24.991,64  

Custo salada           40.771,77  

Custo sobremesa           12.427,49  

Custo arroz e feijão           31.889,32  

Custo fixo           50.000,00  

Lucro         739.885,13  

Tabela 13: Resultado cardápio designado pelo modelo 

 

Assim, caso o cardápio sugerido pelo modelo fosse servido o resultado seria 15% 

mais rentável. Pode-se inferir ainda que ao utilizar o modelo a demanda de clientes 

aumentaria resultando em um incremento da receita. O custo de prato principal seria mantido 

relativamente estável e haveria redução nos custos dos demais tipos de preparação. 
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5. CONCLUSÕES 

O objetivo substancial do trabalho era propor um modelo para planejamento de 

cardápio mensal a fim de maximizar o lucro de empresas de refeições coletivas. Tal objetivo 

foi alcançado, à medida que o modelo desenvolvido busca o resultado ótimo, considerando os 

custos das diversas preparações e a receita financeira gerada por elas. 

Para o desenvolvimento do trabalho foi realizado uma fundamentação teórica, a qual 

se conclui que a maioria dos modelos encontrados para elaboração de cardápios são os de 

auxilio à formulação de dietas nutricionais. Logo, há a necessidade de outras abordagens. 

Desta forma, o presente trabalho apresentou um modelo com outras características, tendo em 

comum, a necessidade de analisar cada preparação, mas se diferenciando ao incluir análises 

de demanda variável de acordo com o cardápio principal e considerando a receita financeira 

que esses cardápios iriam resultar para empresa. 

Para o desenvolvimento do modelo, foi necessário: delinear literalmente as 

especificações do problema; realizar coleta de dados no restaurante universitário da UFJF; 

definir as preparações para incluí-las no modelo; detalhar itens e consumo per capta; elaborar 

uma previsão de demanda por prato principal; pesquisar os preços dos itens para inseri-los no 

modelo; formular o modelo matemático de acordo com especificações determinadas; 

solucionar e validar o modelo, tendo como base os dados obtidos. 

Portanto, essa proposta tem o intuito de auxiliar o profissional responsável pela 

elaboração de cardápios, indicando as combinações de preparações que poderão atrair 

melhores resultados para a empresa. 

Além disso, o estudo poderá contribuir como base para outros trabalhos, tanto no 

próprio setor analisado, quanto na aplicabilidade da ideia, previamente formulada para outros 

setores, com suas devidas adaptações. Nesta perspectiva, sugere-se adequar o modelo 

proposto para outros tipos de restaurante e incluir no modelo métodos de pesquisa de 

preferência dos clientes. Outro ponto que pode vir a ser explorado é a implementação deste 

modelo em um software. 
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ANEXO A – FLUXOGRAMA PRATO PRINCIPAL 
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ANEXO B – FLUXOGRAMA GUARNIÇÃO 
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ANEXO C – FLUXOGRAMA SALADA 
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ANEXO D – FLUXOGRAMA SOBREMESA 
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ANEXO E – FLUXOGRAMA PREPARAÇÕES FIXAS 
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ANEXO F – FLUXOGRAMA FUNÇÃO OBJETIVO 
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ANEXO G – TERMO DE AUTENCIDADE 

 




