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Gestão de Stocks e Qualidade
30 horas
A acção de formação será desenvolvida com os seguintes temas:
I A operação de alimentação e bebidas.
II O marketing em alimentação e bebidas.
III A gestão das operações.
IV O controlo em alimentação e bebidas.
V O circuito das mercadorias.
VI A gestão da produção.
VII A gestão das vendas.
VIII O processo orçamental.
XIX A qualidade.

1. O departamento de alimentação e bebidas e seu enquadramento.
2. As compras. (gestão de stocks)
a. Factores a considerar;
b.
c.
d.
e.

Conceito de turnover;
Stock médio;
Ficheiro de fornecedores;
Pedido de comprar

3. O controlo.
a. Objectivos;
i. Factores a considerar na implantação do sistema.
4. A compra de mercadorias. (gestão da qualidade)
a. A recepção;
b. Localização e equipamento;
c. Normas de recepção;
d. Ficha de armazenamento em frigorífico;
e. Mapa diário de entradas de mercadorias;
f. Armazenagem;
g. Economato;
h. Características físicas;
i. Câmaras frigoríficas;
j. Ficha de stock;
k. Métodos de valorização de existências.
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5. A cozinha. (gestão da produção)
a. Características físicas;
b. Ficha técnica;
c. Mapas de controlo de cozinha
6. Planeamento de cartas (marketing & vendas)
a. As diferentes cartas de um hotel;
b. As leis de Omnes.
c. A ordenação correcta de uma carta.
d. Análise de popularidade da oferta.
7. Princing.(orçamentação)
a. Racios de custos e margem de contribuição.
8. Controlo dos pontos de venda.
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Exercício Prático n.º 1
Gestão de Stocks
Tendo adquirido durante o mês as seguintes mercadorias:
•
•
•
•
•
•
•
•

140 garrafas de J&B
30 garrafas de Blue Curacao
40 kg de arroz carolino
90 kg de massa
45 latas de tomate pelado
48 paletes água tónica
80 paletes de coca-cola
40 paletes de trinas de laranja

Chegou ao final do mês com:
•
•
•
•
•
•
•
•

5 garrafas de J&B
4 garrafas de Blue Curacao
4 kg de arroz carolino
4 kg de massa
2 latas de tomate pelado
2 paletes de água tónica
2 paletes de coca-cola
4 paletes de trina de laranja

de acordo com esta informação calcule:
1. O stock médio
2. O stock mínimo
3. Os respectivos turnovers de cada produto, partindo do principio que
teremos um ideal de rotação de 4 vezes mensais.
Nos seus cálculos tenha em atenção o seguinte:





O fornecedor de J&B e Blue Curacao é o mesmo e leva 6 dias a entregar a
mercadoria.
O fornecedor da água tónica, coca-cola e trinas é o mesmo e leva 6 dias a
entregar a mercadoria.
O fornecedor do arroz, massas e tomate leva 3 dias a entregar a
mercadoria.
A margem de segurança praticada pela empresa é de 3 dias.
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Exercício Prático n.º 3
Racios

Considerando os seguintes preços de venda:
Sopa de Legumes
Sopa Juliana
Sopa de Tomate

2,50 €
2,75 €
1,58 €

Rampsteak
Frango na Púcara
Perna de Borrego
Bife Pimenta

12,96 €
9,48 €
10,47 €
14,46 €

Linguado Meunier
Supremos de Garoupa
Lombos de Cherne
Bacalhau à Brás
Bacalhau à Lagareiro

17,45 €
15,96 €
22,94 €
9,98 €
10,47 €

J&B
Jameson
J&B 15 anos
Cardhu

5,49 €
8,95 €
9,98 €
14,75 €

Monte Velho
Cartuxa (tinto)
Cartuxa (branco)

14,97 €
45,45 €
28,96 €

Calcule os respectivos preços de custo sabendo que o seu ratio é de 29.3%
para a alimentação, 20% para a cave e 15,7% para o bar.
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Exercício Prático
Orçamento de Banquetes

Considere os seguintes itens para o mês Março:
A sua unidade hoteleira tem previsto para o mês em referência os seguintes
serviços especiais:
Banqueting and Conferences
12 refeições
N.º pax
Preço médio pax
Repartição

12 x 75/pax média por serviço
35,00 €
70 % comidas
30 % bebidas

Preço ficha técnica
7,35 € comidas
1,73 € bebidas
Trabalho extra por serviço/previsto
2 extras por serviço 50,00/cada
Trabalho suplementar
2 horas por serviço /preço médio hora 11,00 €
Decoração
Flores
Centros de mesa
Ementas
Animação
Lavandaria
Comunicações

80,00 € /serviço
3,00 € /centros de mesa / 8 por serviço
1,00 € por pax
apenas em dois serviços 350,00 € cada
15,00 € serviço
10,00 € serviço

Elabore o respectivo orçamento.
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