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Resumo

Na cozinha o gerenciamento de estoques, o planejamento, a divisão de trabalho e a gestão da produção alimentar tendem a ser
realizados de forma intuitiva pelo Chef de Cozinha. Este profissional, na maioria das cozinhas, não possui formação tecnológica ou
bacharelado na área. Ele exerce suas funções sem caracterização conceitual sendo desenvolvida com erros, acertos e observações do dia
a dia. Entretanto, entendemos que a gestão da produção é uma técnica estruturada para a atividade industrial, mas que possui partes que
podem ser empregadas em uma cozinha profissional. Tendo isto em mente, relacionamos neste relato técnico a nossa experiência na
ministração de aulas práticas e, principalmente, em uma cozinha especializada no preparo de doces e bolos com alguns modelos de
gestão da produção. O fato de termos intuído diversas das técnicas propostas pela teoria da administração da produção, resultou na
maior eficiência e eficácia na utilização dos insumos, dos processos produtivos e, principalmente, no maior controle do tempo. Ficou
assim evidenciado que técnicas de administração da produção devem também ser aplicadas na cozinha profissional.
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Resumo 

 

Na cozinha o gerenciamento de estoques, o planejamento, a divisão de trabalho e a gestão da 
produção alimentar tendem a ser realizados de forma intuitiva pelo Chef de Cozinha. Este 

profissional, na maioria das cozinhas, não possui formação tecnológica ou bacharelado na 
área. Ele exerce suas funções sem caracterização conceitual sendo desenvolvida com erros, 

acertos e observações do dia a dia. Entretanto, entendemos que a gestão da produção é uma 
técnica estruturada para a atividade industrial, mas que possui partes que podem ser 
empregadas em uma cozinha. Tendo isto em mente, relacionamos neste relato técnico a nossa 

experiência na ministração de aulas práticas e, principalmente, em uma cozinha especializada 
no preparo de doces e bolos com alguns modelos de gestão da produção. O fato de termos 

intuído diversas das técnicas propostas pela teoria da administração da produção, resultou na 
maior eficiência e eficácia na utilização dos insumos, dos processos produtivos e, 
principalmente, no maior controle do tempo. Ficou assim evidenciado que técnicas de 

administração da produção devem também ser aplicadas na cozinha. 
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Abstract 

 

In the kitchen inventory management, planning, division of labor and production management 
tend to be carried out intuitively by the Kitchen Chef. This professional, in most kitchens, it 
has no technological training or bachelor's degree in the area. It exercises its functions without 

conceptual characterization being developed with errors, successes and observations of 
everyday life. However, we understand that production management is a structured technique 

for industrial activity, but it has parts that can be used in a kitchen. With this in mind relate in 
this technical report, our experience in the ministry of practical classes, and especially in a 
kitchen specializing in the preparation of sweets and cakes with some production management 

models. The fact that we intuited many of the techniques proposed by the management theory 
of production, resulting in greater efficiency and effectiveness in the use of raw materials, 

production processes, and especially in greater control of time. It was so evident that 
production management techniques should also be applied in the kitchen. 
 

Keywords: kitchen; planning; production; management; teaching. 
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1 Introdução 

 
Nas grandes, cidades comer fora é um hábito e uma maneira de demostrar status (Bell, 

2005). Nesse cenário, os restaurantes precisam estar bem colocados na faixa de mercado da 
qual querem participar e ser referência. O Chef de cozinha faz parte do marketing do 
restaurante. 

Por isso, hoje no Brasil, existem 204 instituições de ensino em Gastronomia listadas 
no site E-MEC. Destas, 9 são de cursos de bacharelado, 3 são de cursos sequenciais e 192 de 

cursos tecnológicos. Estas instituições focam o ensino nas técnicas práticas, principalmente os 
cursos tecnológicos que tem como objetivo inserir o aluno no mercado de trabalho o mais 
rápido possível (MEC, 2006). Nos conteúdos teóricos dessas instituições são abordados 

assuntos de administração e empreendedorismo, com matérias como: Gerenciamento de 
Alimentos e Bebidas, Empreendimento e Sustentabilidade, Controles Gerenciais, 

Empreendedorismo, Inovação e Economia Criativa, Logística de Serviços de Alimentação, 
Negócios de Alimentação, Gestão de Custos e Controles de Cozinha ou Marketing para 
Empreendimentos Gastronômicos. 

O que não se aplica nas empresas nem se ensinas nessas instituições é o planejamento 
e o controle da produção na cozinha. A administração do que ocorre na cozinha durante a 

produção diária, que envolve muitos dos setores do restaurante, como compras, estoque, 
gerenciamento do salão e recursos humanos, faz parte das técnicas de administração da 
produção. Assim, pesquisando processos de planejamento, programação e controle da 

produção (PPCP) identificamos mecanismos que possam ser usados diariamente na cozinha, 
mas que não são estudados ou esquematizados especificamente para esse setor. Para isso 

utilizamos nossa experiência como Chef de Partida de uma cozinha, onde por análise das 
necessidades diárias dessa cozinha e a fim de atender a demanda, acabamos por intuir 
métodos de PPCP que não sabíamos existirem. Um Chef de Partida tem a função de gerenciar 

uma equipe em uma cozinha, determinando quanto, quando e quem faz determina função, 
com o objetivo de atender em tempo a demanda da produção, auxiliando o Chef na execução 

daquilo que ele planejou.  
O que fizemos foi reestruturar os processos de produção alimentar. Para isso 

planejemos toda a produção e estruturamos os controles da produção, viabilizando de forma 

mais adequada o planejamento e gerenciamento dos pedidos recebidos na cozinha. Com todo 
processo estruturado foi possível antever e solucionar possíveis atrasos e falta de insumos. 

Este novo processo possibilitou que com a mesma quantidade de mão de obra, equipamentos 
e utensílios, a produção total desta cozinha aumentasse consideravelmente. 

Existem setores e estudos sobre PPCP na indústria, incluindo a de alimentos. O que 

queremos expor, é que não se percebe que todas essas ações são feitas diariamente pelos 
cozinheiros, liderados pelos Chefs de Partida e pelos Chefs. Esses administradores utilizam 

processos de PPCP desenvolvidos intuitivamente, sem qualquer instrução formal para a 
administração e gestão da produção. 

Sucintamente queremos ressaltar que as técnicas administrativas aplicadas e 

desenvolvidas de forma intuitiva pelos Chefs em uma cozinha comercial, se assemelham as 
técnicas usuais na indústria. Os Chefs chegam a isso por meio de tentativas e erros, 

vulgarmente conhecido nessa área como “prática” ou “experiência” na cozinha. Ilustramos 
isto neste relato técnico expondo como exemplo a vivência, de um dos autores, como Chef de 
Partida em uma cozinha profissional. 

Este relato é composto pelo referencial teórico, que relaciona a intervenção feita na 
cozinha, enquadrando o relato do ponto de vista teórico e proporcionando uma comparação da 

prática com a teoria existente. Na metodologia explicamos como foi feito o relato técnico, 
baseado na nossa experiência profissional. Na seção dos resultados obtidos e análise 
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caracterizamos a cozinha estudada e o problema analisado, além de ressaltamos, também, os 

resultados obtidos e confrontamos com a teoria; finalmente, as conclusões/considerações 
finais mostram ao leitor nossos argumentos para atingir nosso objetivo; e referências. 

 
 
2 Referencial Teórico 

 
Molina (2006) explica que as atividades de Planejamento e Controle da Produção 

(PCP) em uma indústria são de responsabilidade de um setor que coordena e aplica todos os 
recursos disponíveis de modo a atender a demanda produtiva da empresa. Para que isso possa 
ser feito de maneira adequada o setor de PCP precisa do suporte de outros setores, como o de 

marketing, responsável pelas vendas e pedidos; compras, responsável pela entrada e saída dos 
suprimentos necessários para a produção; ou de recursos humanos, responsável pela 

contratação e treinamento de pessoal. Com essas informações, o PCP ordena as estratégias de 
produção. Estas englobam (i) o plano de médio prazo para a produção, que depende de uma 
estimativa de vendas; (ii) o plano de operação, que avalia as necessidades de recursos para a 

produção; e (iii) a programação da produção, que demanda um trabalho em equipe com o 
estoque, compra, fabricação e controle de qualidade. É onde a organização “desenvolve seus 

recursos para que forneçam as condições necessárias para permitir que a organização atinja 
seus objetivos estratégicos” (Molina, 2006). 

Na cozinha podem ser utilizadas as técnicas de PCP de Molina (2006), aplicando-se os 

3 pontos de estratégia de planejamento. Inicia-se com uma estimativa de vendas, para que se 
possa prever todos os recursos que serão utilizados durante toda a produção até a montagem 

final. Na cozinha, quem faz esta estimativa de vendas é o Chef. Em seguida ocorre o segundo 
ponto, quando são calculados todos estes recursos necessários para produzir o que foi 
estimado, como ingredientes, acessórios, equipamentos, material de embalagem e pessoal. E 

finalmente o terceiro ponto da estratégia, quando os demais setores do restaurante, compras, 
salão, administrativo e cozinha, interagem para colocar em prática o objetivo da organização, 

que no caso de um restaurante ou cozinha de produção, é o de entregar todo o produto 
encomendado no prazo certo e com a qualidade esperada. 

Também existe o Modelo Geral das Atividades da Empresa de Contador (2001). 

Segundo esse modelo, qualquer uma das atividades de uma empresa pode ser organizada em 
grupos: produção, atendimento, apoio e planejamento. O objetivo, segundo esse modelo, é 

otimizar e melhorar os ganhos de produtividade. Isso melhora a visão da empresa perante o 
público, pois melhora a confiabilidade, a flexibilidade da empresa e o que é mais importante 
no setor que abrange os restaurantes, a rapidez com que o produto é servido. 

É muito fácil visualizar na prática as quatro atividades do modelo de Contador (2001) 
no setor da cozinha. Na atividade do planejamento do Chef de Cozinha, tem-se que saber com 

antecedência o que provavelmente será preparado e, para isso faz-se o planejamento da mise 
en place, que é o preparo de todos os utensílios, equipamentos, ingredientes e pessoal que 
serão utilizados na produção de qualquer um dos pratos preparados na cozinha. A atividade 

apoiadora é o suporte que será necessário durante o preparo dos alimentos enquanto a cozinha 
está funcionando, como os responsáveis pela lavagem da louça ou limpeza do chão. A 

atividade de produção é realizada pelos cozinheiros durante todo o serviço, antecedida pela 
preparação da mise en place e concluída com serviço de limpeza das respectivas áreas de 
trabalho. O atendimento ocorre quando os pratos são solicitados e são disponibilizados para o 

salão. 
Para Corrêa, Gianesi e Caon (2007), em um Sistema de Administração da Produção 

sempre se sabe o serviço que será oferecido, mas, em geral, não se sabe o tipo ou a quantidade 
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do serviço que será requerido. É importante salientar que por administração deve-se entender 

planejamento, programação e controle. 
“Planejar é entender como a consideração conjunta da situação presente e 

da visão de futuro influencia as decisões tomadas no presente para que se atinjam 

determinados objetivos no futuro. Planejar é projetar um futuro que é diferente do 

passado, por causas sobre as quais se tem controle” (Corrêa, Gianesi e Caon, 2007). 

 
Corrêa, Gianesi e Caon, (2007) determinaram 5 passos para o processo de planejar. O 

primeiro passo é saber exatamente como está a situação no momento. O segundo passo é fazer 

uma projeção do que será necessário no futuro. A partir da diferença entre o momento 
presente e a previsão, é possível tomar decisões necessárias para uma melhor adequação ao 

futuro projetado, e esse é o terceiro passo. No quarto passo, após a tomada destas decisões são 
elaboradas de todas as medidas e planos que envolvem o processo de produção. O quinto 
passo é a execução do plano. 

O planejamento é realizado na cozinha diariamente apesar de não ser desenvolvido 
especialmente para ela. Ocorre de maneira intuitiva e é uma função que somente é 

desenvolvida e estudada para grandes produções. O responsável pelo gerenciamento de um 
restaurante não sabe e não percebe que a administração e a cozinha necessitam de 
conhecimentos de gerenciamento similares e que um depende do outro. Por não se perceber 

isto, o setor de cozinha é o menos valorizado em um restaurante, salvo quando o Chef que o 
administra tem notoriedade no mercado. 

No planejamento de uma cozinha, sendo ela industrial ou em pequeno restaurante, é 
possível fazer a relação com os 5 passos de Corrêa, Gianesi e Caon, (2007). Para isto, é 
necessário saber o que se tem em estoque, o que já está separado na mise en place, quais os 

funcionários presentes e suas funções. Em seguida estimamos os itens e as quantidades de 
cada um deles que será oferecida. Assim, da diferença entre o momento presente e a previsão, 
é possível tomar as decisões necessárias para se adequar ao futuro, e esse é o terceiro passo. 

Sabendo disso, o Chef de Partida ou de Cozinha determina a quantidade de mise en place a ser 
preparada estabelecendo quem, quanto, quando e os suprimentos que serão utilizados para a 

produção. Na cozinha isto é denominado de “plano de ataque”. Como a produção de cada 
prato exige uma sequencia na sua produção, o Chef também determina quando cada parte do 
processo deve ser executada. O quinto passo é a execução do plano. Nessa fase ocorrem 

imprevistos, que devem ser gerenciados e resolvidos o mais rápido possível. O tempo de 
entrega do produto em um restaurante é de aproximadamente 10 minutos. Esse é o tempo que 

um cliente espera entre a realização do pedido e entrega pela cozinha. 
Finalmente, segundo Tubino (2007) “o planejamento-mestre de produção consiste em 

estabelecer um plano-mestre de produção, detalhado a médio prazo, período a período, com 

base nas previsões de vendas”. A função de Chef de Partida pode se adaptar nesta definição 
como o responsável pelo Planejamento-Mestre da Produção da Cozinha. Nessa função, ele 

poderia ser responsável pela orientação das diversas fazes da produção, a partir de uma 
estimativa de vendas, que cumpre o que foi assumido pelo restaurante. Ele é o responsável 
pela concretização de todo o planejamento. Isso abrange a ordem, tempo, quantidade e 

qualidade da produção. 
 

 
3 Metodologia 

 

Este relato técnico foi realizado sobre duas bases profissionais. A primeira é a 
experiência profissional adquirida em dois momentos e funções distintas. No primeiro 

momento relata-se a prática em uma cozinha profissional, tanto em confeitarias que 
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produziam todos os doces vendidos em sua vitrine, quanto em uma cozinha industrial que 

fornecia doces e sobremesas para uma série de outras confeitarias. A segunda base 
profissional relata a condução de aulas práticas de confeitaria em um curso de graduação em 

Gastronomia e, também, juntamente com os alunos a execução de sobremesas para eventos 
institucionais. 

A parte profissional da empresa refere-se a uma cozinha profissional onde um dos 

autores trabalhou. A mesma iniciou suas atividades na equipe como estagiária e conforme 
mostrou a habilidade de observar e fazer uma estimativa intuitiva do que seria necessário foi 

promovida a Chef de Partida. O Chef da Cozinha era um dos sócios. 
Nas atividades diárias da cozinha cada uma das funcionárias fazia o que mais gostava 

e na quantidade que julgava necessária. Disto resultava que, no meio da finalização da 

produção, as próprias cozinheiras percebiam que iria faltar algum produto as próprias 
cozinheiras percebiam que iria faltar algum produto começavam a fazê-lo às pressas 

atrasando, assim, todo o processo. Por ocorrerem estes problemas tivemos que nos organizar. 
Como Chef de Partida a autora era responsável pelo planejamento, distribuição das funções e 
determinava as quantidades de produção de cada uma das funcionárias. Intuitivamente, a 

primeira coisa que feita, após ter observado o trabalho de cada uma na cozinha, foi 
redistribuir as tarefas determinando o que cada uma faria, a quantidade necessária e o tempo 

que isso deveria tomar. Esse planejamento era feito a partir da previsão de quanto seria 
demandado na próxima semana e, com isto, iniciou-se também a estruturação dos 
funcionários e de suas funções. Como entregávamos todos os nossos produtos, também havia 

o planejamento do tempo de embalagem e de entrega. 
Pelo fato da empresa receber mensalmente os pagamentos existia, também, a 

necessidade de ter um planejamento adequado das compras. Não podíamos ter uma grande 
quantidade em estoque devido ao capital parado e, além disso, não dispúnhamos de um 
espaço grande o suficiente para manter o estoque de um mês. Junto a tudo isso, havia a 

exigência por parte dos fornecedores para que fossem adquiridas quantidades mínimas de 
produto para obter o faturamento. 

Era preciso manter diariamente um relato do que foi produzido e averiguar a previsão 
de atrasos. O gerenciamento da mão da obra também fazia parte dessa rotina. Ao ser admitida 
uma nova funcionária era necessário fazer seu treinamento e adapta-la a função que melhor 

lhe cabia. À função mais complicada desse gerenciamento estava relacionada à cobrança da 
produção da cozinha. A maior parte do serviço prestado era de doces para casamentos, 

entregues de quarta a domingo, diretamente no local onde seria realizado o evento. Não 
existia a possibilidade de atraso ou de não entregar algum dos itens encomendados. Era 
necessário cobrar a produção pressionando para que o planejamento fosse seguido e que no 

final tivéssemos sempre um produto de qualidade e que satisfizesse às expectativas dos 
clientes. 

A segunda base ocorre na docência durante as aulas teóricas e práticas de confeitaria. 
Atualmente, a administração do processo de produção durante as aulas de confeitaria, varia 
pouco, mas a base é a mesma de uma cozinha profissional. As aulas duram aproximadamente 

3 horas e 30 minutos. Durante elas ocorrem, em pequena escala, processos que são 
encontrados em uma cozinha profissional. Nelas ensinamos o preparo da mise en place, que é 

a separação de todos os ingredientes, acessórios e equipamentos que serão utilizados no dia. 
Fazendo isso evitamos e corrigimos problemas que poderiam impossibilitar a produção de 
alguma das sobremesas previstas para a aula. 

Em principio, abordamos as fichas técnicas. Quando não se fazia uma ficha técnica 
correta da produção, sempre era necessário pedir ingredientes adicionais, o que resultava em 

um descontrole do estoque. Uma ficha técnica é a receita de um prato, nela estão todos os 
ingredientes, utensílios e equipamentos necessários para sua execução, com as quantidades e 
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o processo detalhado e estruturado para a elaboração de uma determinada porção. Além disto, 

sem a programação dos equipamentos somente no momento de utilizar algum deles se 
percebia que o mesmo não estava disponível. O resultado era não executar a produção 

pretendida durante a aula. O mais grave é que sem o planejamento do tempo e do plano de 
ataque as aulas duravam muito mais que o esperado e os alunos não realizavam a limpeza 
adequada da cozinha resultando em conflitos e em falhas graves, previstas nas normas da 

ANVISA. 
A primeira ação de correção foi refazer as fichas técnicas de todas as receitas 

ministradas nas aulas de confeitaria. As fichas técnicas são disponibilizadas antes do começo 
do semestre letivo para o setor de compras a fim de que se providenciem os insumos. Dessa 
forma, o almoxarifado pode fornecer para a aula todos os insumos necessários nas 

quantidades requeridas. Nas aulas, quando os alunos separam a mise em place para cada 
equipe, conseguem, antes de se iniciar a aula, perceber a falta de algum item. Percebido, 

recorremos ao almoxarifado e solicitamos o que está faltando. Caso esse item não esteja 
disponível por falha da entrega do fornecedor, vemos que outro ingrediente pode substituir o 
faltante. Dessa forma, a aula sempre começa com todos os ingredientes necessários para a 

produção do dia e o almoxarifado consegue ter um controle do estoque. Os alunos também 
separam os acessórios e utensílios que irão utilizar e o equipamento é reservado pelo Chef 

Professor da aula. Dessa forma a aula pode ocorrer da forma como foi planejada. 
Feita a mise en place, ocorre a explicação do conteúdo teórico do plano de ataque. O 

plano de ataque é o momento em que se defini a ordem de produção e quem fará cada parte 

do processo. Isso possibilita o controle da aula e é possível observar se alguma equipe está 
atrasada ou tendo algum problema. Em geral, com a intervenção do Chef Professor consegue-

se terminar sua produção no prazo da aula. Terminada a produção deve ocorrer o 
“empratamento”, ou seja, a sobremesa é particionada, decorada e servida individualmente 
para apresentação ao Chef Professor.  

Ao final do processo ocorre a limpeza da cozinha. Nesta fase todos os equipamentos e 
acessórios são devidamente lavados e organizados, todo o material é conferido e guardado. O 

fogão também é corretamente limpo. Esses procedimentos são os que ocorrem em uma 
cozinha profissional, que devem seguir à risca os procedimentos da ANVISA. Como cada 
grupo limpou adequadamente sua área de trabalho, não ocorrem brigas caudas por qualquer 

tarefa que tenha que ser executada após o termino das aulas. 
 

 
4 Resultados Obtidos e Análise 

 

Sobre os resultados obtidos na análise profissional da empresa, no momento da 
contratação do autor, a empresa estava em processo de crescimento. Havia assinado um 

contrato com um Buffet para fazer parte dos doces e bolos oferecidos em festas de casamento. 
Também já fornecia 4 de 6 sobremesas para uma rede internacional de restaurantes. Além 
disso, também fornecia doces para salas de espetáculos e um café de uma rede de 

supermercados. Finalmente, estavam colocando em prática o lançamento de uma linha de 
doces com marca própria. Apesar de tudo isso não havia uma organização, previsão de 

vendas, planejamento ou divisão de trabalho clara e direcionada para a produção de cada 
funcionária. Essa falta de organização tinha como consequências atrasos nas entregas, excesso 
de horas extras e baixa produtividade. 

Cabia à Chef de Partida a responsabilidade pela produção. Intuitivamente realizava-se 
a previsão das vendas e por ela redistribuía as tarefas, as quantidades e os prazos a serem 

cumpridos por cada uma das cozinheiras. Além disto, adaptava-se a produção à falta de 
capital e espaço insuficiente para o estoque de insumos necessários para um mês. Aos poucos 
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os processos e procedimentos foram sendo reestruturados com a utilização do MS Project, o 

que possibilitou o planejamento e gerenciamento da produção da cozinha. Este aplicativo 
fornecia uma estimativa de prazos permitindo ajustes na execução para fosse evitado atrasos. 

Devido a essa intervenção foi possível, com a mesma quantidade de mão de obra, utensílios e 
equipamentos, um aumento considerável da produção total. 

A Faculdade de Gastronomia recebeu autorização do curso pela resolução 

CDEPE/2005. O ingresso de um das autoras ocorreu em 2008, quando a faculdade ministrava 
aulas no período matutino e noturno e passava por uma mudança de coordenador. A autora 

iniciou as atividades como assistente de uma professora de confeitaria no período matutino e 
ministrava a aula no período noturno. Isso correu em um semestre, quando somente houve 
uma turma por período. Também, nesta época, ao contrário do que ocorre atualmente, o 

número de alunos por turma era em trono de 15, diferente da situação até o segundo semestre 
de 2016 quando se iniciaram duas turmas por período, em três períodos, e com salas com 30 

alunos em média. A apostila adotada possuía alguns erros na ficha técnica, pois não previa 
utensílios, assessórios e equipamentos que na época ainda não estavam disponíveis na 
faculdade. O almoxarifado, eventualmente, não fornecia para as aulas as quantidades 

solicitadas dos ingredientes necessários.  
No semestre seguinte, como Chef Professora titular da cadeira de confeitaria da 

faculdade, foi possível adaptar progressivamente as receitas da apostila aos utensílios, 
assessórios e equipamentos disponibilizados. Nas reuniões com a coordenação foram 
apresentados planos de aulas e a necessidade de novos equipamentos e acessórios, que foram 

sendo adquiridos pela faculdade. A elaboração de planos de ataque para as aulas permitiu que 
o conteúdo previsto pudesse ser ministrado integralmente no tempo disponível. Desta forma, 

aos poucos, foi possível acrescentar mais conteúdos as aulas e as sobremesas puderam ser 
mais sofisticadas e complexas. Um dos resultados foi uma matéria, incluindo a capa, de uma 
revista de circulação nacional e o primeiro lugar em uma competição de bolos decorados 

obtidos pela autora do relato e uma aluna da mesma. Porém, o principal resultado é a 
colocação dos melhores alunos como Chefs de Confeitaria em alguns dos melhores 

restaurantes de São Paulo. Alguns deles muito bem classificados no Guia Michelin, Veja São 
Paulo ou Revista da Folha de São Paulo.  

 

 
5 Conclusões/Considerações finais 

 

Com essas duas bases, a experiência didática e a prática em cozinhas profissionais 
associadas ao estudo da bibliografia sobre planejamento, programação e controle da produção 

foi possível demonstrar que as práticas nas cozinhas profissionais associadas ao estudo da 
administração da produção resultaram em um aumento significativo da qualidade, eficácia e 

economia dos serviços. Também demonstramos as ações intuitivas habitualmente realizadas 
na prática sem um estudo ou método apropriado.  

Sugerimos que o desenvolvimento de técnicas de planejamento e controle da produção 

específicas para as cozinhas deve ser feita por alguém com experiência prática e que leve em 
conta os conhecimentos disponíveis no PCP. Desta forma, passaremos a ter planos de ataque 

mais técnicos e menos intuitivos. Além disso, cada cozinheiro responsável por um setor como 
confeitaria, padaria, carnes ou massas executa, ao mesmo tempo, uma grande quantidade de 
receitas com partes e tempos diferentes de preparo e que devem ficar prontas ao mesmo 

tempo. Dessa forma, estudar e analisar como o processo de produção é feito em uma cozinha 
é essencial para que se tenha o funcionamento adequado da produção, acarretando um bom 

resultado seja em um restaurante, uma cozinha de produção ou uma aula prática de cozinha. 
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O conhecimento sobre como estruturar e controlar a cozinha de forma otimizada é o 

que diferencia um Chef de um Cozinheiro. Se esse conhecimento fosse ministrado aos alunos 
de gastronomia, e tendo em vista que nem todos conseguirão intuir essas técnicas, 

possivelmente, conseguiríamos aumentar a produtividade da mão de obra especializada nas 
cozinhas profissionais, uma vez que estão passando por um momento de grande destaque e 
evolução no Brasil. É necessário aliar técnicas de gerenciamento e de cozinha à qualidade do 

alimento servido, já que as instituições querem formar Chefs de Cozinha e não cozinheiros. 
Salientamos ainda que as faculdades de gastronomia, em alta com a moda lançada 

pelos programas de TV e livros, colocam em seus títulos e sites a palavra Chef. Nas fotos, 
uma imagem que leva a crer que seus alunos terão a função de um Chef. Isso ressalta a 
importância de saber liderar e gerenciar uma cozinha e não serem apenas funcionários 

eficientes. As instituições de ensino devem buscar uma formação completa de seus alunos e 
em consequência, os alunos conseguirem uma boa colocação no mercado e ao mesmo tempo 

reforçar a legitimidade da Universidade. Para tanto acreditamos ser importante difundir 
técnicas de PPCP também nas instituições de ensino de Gastronomia. 
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