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CARACTERÍSTICAS

DOS EMPREENDEDORES 
GASTRONÔMICOS DE 

SUCESSO



Será que empreender no ramo gastronômico é 
uma questão de talento ou vocação? De certo, 
há uma série de características e qualidades 
que os sócios e gestores de bares e restaurantes 
precisam ter e pôr em prática para atingir o 
sucesso.  Até que ponto essas características são 
inatas é difícil saber, mas todas elas precisam 
ser aperfeiçoadas ao longo da vida para atingir 
um ponto de excelência que se refletirá nos seus 
negócios. 

Convidamos Marcelo Politi, idealizador do site 
Na Cozinha do Politi, para colaborar na eleição 
das 7 características dos empreendedores 
gastronômicos de sucesso. Ele é um 
empreendedor com 30 anos de carreira nos 
mercados de hotelaria, gastronomia e eventos. 
Em seu portfólio estão empreitadas totalmente 
diferentes. Ele já gerenciou as áreas de alimentos 
e bebidas de grandes redes hoteleiras, criou 
restaurantes próprios e 
gerenciou o famoso Hard Rock 
Café na aterrissagem da rede 
no Brasil.

Esperamos que esta leitura seja 
útil e motivadora. 

Um abraço!
Ultragaz

https://nacozinhadopoliti.com.br/marcelo-politi/
https://nacozinhadopoliti.com.br/marcelo-politi/


7 CARACTERÍSTICAS
DOS EMPREENDEDORES 

GASTRONÔMICOS
DE SUCESSO

1. 
Amar culinária e saber tudo sobre o tema

2.
Gostar de aprender e sempre querer mais

3.
Ter apreço por um bom serviço

4.
Fazer uma boa gestão de pessoas

5.
Lidar bem com sistemas e softwares

6.
Lidar bem com a parte chata: os números e 

relatórios

7.
Entender a importância do marketing



1. Amar
culinária e 
saber tudo 

sobre o tema



Parece óbvio, mas não é. Muitos interessados 
em empreender no mundo gastronômico não 
são tão fãs da arte culinária assim. Quando a 
comida é o seu core business, ela precisa 
ser a sua especialidade. Além do mais, as 
rotinas em restaurantes, bares, cafés e outros 
empreendimentos gastronômicos costumam ser 
longas e estressantes, requerendo a presença 
do(a) dono(a). Se você não ama o que faz, é bem 
possível que não dê certo.

Não é à toa que os grandes restaurantes do 
mundo até podem ter investidores entre seus 
sócios, mas nunca podem abrir mão do amor à 
comida, das novas criações e do aperfeiçoamento 
constante em técnicas de preparo e serviço. 
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2. Gostar
de aprender

e sempre 
querer mais



O ambiente de um bar ou restaurante requer 
abertura para o novo e aprendizado constante, 
além do contato intensivo com pessoas. Entre 
sócios, funcionários, clientes, os desafios de 
gestão e a própria gastronomia, o aprendizado 
é uma matéria-prima. Isso sem falar nos ciclos 
econômicos, nas mudanças de cultura e na 
sofisticação do gosto do público sobre alimentos, 
bebidas e experiências. 

Quem tem preguiça de aprender deve 
passar longe da cozinha e da gestão de um 
restaurante”, diz Politi.
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3. Ter apreço 
por um bom 

serviço



Não dá para acreditar que uma cozinha, sozinha, 
pode levar um restaurante ou bar ao sucesso. 
A regra geral é que clientes mal atendidos não 
costumam voltar, ainda que tenham comido 
bem. O empreendedorismo gastronômico não 
deve nunca fraquejar no serviço e os melhores 
restaurantes têm investimentos constantes 
na formação e treinamento de profissionais 
para aperfeiçoar a experiência do cliente e 
garantir o bom atendimento.
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4. Fazer
uma boa 

gestão de 
pessoas



O estresse é alto, o ritmo é forte, o aprendizado 
é constante e o perfeccionismo é palavra-chave. 
Como manter equipes motivadas, entrosadas 
e capacitadas para o melhor? Ter uma política 
de gestão de pessoas clara e assertiva é 
fundamental. Ela deve ser aplicada para contratar, 
treinar, motivar, promover e até para demitir 
funcionários. O empreendedor deve se preparar 
para isso e investir não somente em treinamentos 
para a equipe, mas em capacitação para si 
próprio.

Além disso, é importante que seu 
restaurante tenha valores definidos. Todos 
os funcionários precisam pertencer a esses 
valores também. Com isso, a gestão de 
pessoas flui muito melhor”, afirma Politi.
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https://www.i9menu.com.br/missao-visao-e-valores-de-um-restaurante/
http://ultragazempresas.com.br/bareserestaurantes/7-praticas-para-contratar-funcionarios-de-restaurantes-e-bares/


5. Lidar 
bem com 

sistemas e 
softwares



Os softwares para gestão de bares, restaurantes 
e empreendimentos como padarias, cafés e 
afins são fundamentais para a boa gestão. Eles 
otimizam seu tempo e “liberam espaço” para 
que você tome decisões e mantenha o controle 
de tudo o que importa para aperfeiçoar o seu 
negócio. Os sistemas tecnológicos, hoje, 
ajudam no controle do estoque ao caixa, 
passando também pelo salão e pela cozinha, 
sem se esquecer da relação com fornecedores.

Usando a tecnologia a seu favor, você terá muito 
mais clareza dos números, das metas e da sua 
lucratividade.
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http://ultragazempresas.com.br/bareserestaurantes/5-softwares-e-aplicativos-para-restaurantes/


6. Lidar 
bem com 

a parte 
chata: os 

números e 
relatórios



Até que gostar de comida - ou de cozinhar - pode 
parecer fácil. Mas e na hora de lidar com os 
números? O sucesso de um empreendimento 
gastronômico está 100% atrelado a temas como 
precificação, custo da mercadoria vendida (CMV), 
controles de estoque, custos diretos e indiretos, 
porcionamento de ingredientes, ficha técnica, 
lucratividade,  acompanhamento minucioso 
da performance de cada item do menu, 
contabilidade, salários e benefícios, entre outras 
questões bem detalhistas.

Não dá pra terceirizar essa parte! Por mais que 
haja funcionários e softwares designados para 
cada tarefa, você sempre precisará se debruçar 
sobre os números sem preguiça, interpretá-
los, encarar a realidade e traçar seus planos 
de ação! 
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uma ficha técnica de bares  e 
restaurantes
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http://ultragazempresas.com.br/bareserestaurantes/ficha-tecnica-de-cardapio-para-bares-e-restaurantes/


7. Entender
a importância 
do marketing 



Se você cumprir bem todas essas tarefas e 
englobar as melhores características, boa parte 
do caminho será garantida. Mas não vale jamais 
ter aversão ao marketing! Pelo contrário: é 
preciso entender a importância do marketing, 
assimilar as novas tecnologias, como o 
marketing digital, e tirar o melhor proveito. 
Se você não quiser centralizar essa função, 
vale contar com uma assessoria ou agência 
especializada.

Faça marketing, destaque o melhor do seu 
cardápio, valorize os atributos do seu restaurante 
e direcione as suas promoções para atrair, 
encantar e fidelizar clientes.
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Conheça mais sobre o tema: 
marketing sensorial para bares e 
restaurantes
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http://ultragazempresas.com.br/bareserestaurantes/conheca-o-marketing-sensorial-para-bares-e-restaurantes/


A Ultragaz tem a solução completa para 
dar aos seus equipamentos todo o gás 
de que eles precisam. Solicite uma visita 
técnica gratuita em seu estabelecimento e 
conheça os detalhes

AGENDE UMA
VISITA TÉCNICA GRATUITA
EM SEU ESTABELECIMENTO.

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_bares_restaurantes

