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A estatística é pouco animadora: metade dos restaurantes 
fecha as portas antes de completar dois anos de 
funcionamento, segundo a Abrasel (Associação Brasileira 

de Bares e Restaurantes). Mas é fato que a chance de sobreviver 
é maior para quem consegue se diferenciar em um mercado 
cheio de opções de estabelecimentos de food service.

Mas o que é necessário fazer para encontrar seu espaço? 
Qual o caminho a ser seguido para abrir um restaurante único?

Segundo especialistas, o fundamental é conhecer seu DNA e 
fazer com que ele se reflita em todas as ações.

Neste guia, apresentamos os principais itens que devem ser 
considerados nessa trajetória para conquistar seu espaço no 
coração dos clientes.

Esperamos que este material seja útil na estruturação de seu 
negócio!

Ultragaz
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oferecido. O El Bulli fechou em 
2011, mas seu legado permaneceu, 
tornando-se uma academia de 
culinária. E Ferran Adrià é também 
palestrante e consultor para 
empresas de diversos segmentos.

“O que torna um restaurante 
um sucesso é mais do que a 
comida e o cardápio, é o conjunto 
da experiência. Não se trata de 
suprir a necessidade e, sim, de 
surpreender”, afirma Rafael Cunha, 
sócio e Head de Operações 
e Culinary Lab da Galunion 
Consultoria, especializada em 
food service. 

Adriana Furquim, professora 
de gestão estratégica para 
negócios de alimentação do 
Senac e fundadora da No Ponto 
Consultoria Food Service, afirma 

• Galunion
galunion.com.br 

• NaMesa
namesaconsultoria.com.br

• No Ponto 
nopto.com.br 

que a primeira tarefa de quem vai 
abrir um restaurante é consolidar 
a ideia e a oportunidade. “Além 
de ter uma ótima ideia, é preciso 
avaliar se ela faz sentido no 
mercado em que você está 
inserido e pesquisar se as pessoas 
estão dispostas a comprar o que 
você vai oferecer.” 

Cintia Goldenberg, responsável 
pelo núcleo estratégico da 
NaMesa Consultoria, reforça que 
a pandemia do novo coronavírus 
chacoalhou o segmento de bares 
e restaurantes e que é necessário 
ficar atento a tendências que 
surgem a partir de agora. 

Com a ajuda dos três 
especialistas, listamos a seguir 
formas de buscar a diferenciação 
ao abrir um restaurante.

Na primeira década do século 
21, o restaurante espanhol El Bulli 
dominou as listas de melhores 
estabelecimentos do mundo. O 
restaurante foi escolhido o melhor 
do globo pela revista Restaurant 
por cinco vezes entre 2002 
e 2009. A chamada culinária 
molecular desenvolvida pelos 
irmãos Ferran e Albert Adrià foi 
considerada uma grande inovação, 
e conseguir uma reserva levava 
vários meses.

A história do El Bulli ajuda a 
analisar o que faz um restaurante 
se diferenciar. O que o tornava um 
restaurante único não era apenas 
a gastronomia, mas também o 
ambiente – no alto de um morro e 
de frente para uma baía na Costa 
Brava, Catalunha – e o serviço 

Consultorias que apoiaram  
a elaboração deste guia

1. Introdução

https://www.galunion.com.br/
https://namesaconsultoria.com.br/
http://nopto.com.br/
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Um aspecto em que todos 
os especialistas consultados 
concordam é que o ponto 
de partida ao estruturar um 
restaurante é ter clareza do 
conceito. 

Cintia Goldenberg, da 
NaMesa Consultoria, explica 
que é comum ver ondas de 
negócios semelhantes surgirem 
e poucos sobreviverem por não 
se distinguirem. “É possível se 
diferenciar pelas características 
do produto, pelo preço, pelo 
ambiente e até pelo storytelling.”

Ela destaca que é necessário 
conhecer o contexto do mercado, 
avaliando a região em que está 
inserido, entendendo o perfil 
do público-alvo e mapeando 

a concorrência. Sugere, ainda, 
buscar referências e inspirações, 
tanto nacionais quanto 
internacionais, e entender as 
tendências. “O Brasil não está 
na vanguarda no segmento de 
alimentos e bebidas. Temos muito 
a aprender com experiências de 
outros países.”

É possível se diferenciar 
pelas características 
do produto, pelo preço, 
pelo ambiente e até 
pelo storytelling.”

2. Conceito
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Adriana Furquim, da No Ponto, 
concorda que é interessante se 
inspirar em modelos de sucesso, 
mas sem perder o foco. “É muito 
comum vermos estabelecimentos 
que são pequenos Frankensteins, 
copiando o cardápio de um lugar, 
ambiente de outro... No fim, vira 
um lugar que não faz sentido.”

Ela explica que é necessário 
questionar: o que está na alma 
do seu negócio? Qual o seu 
DNA? O que você quer entregar 
ao seu cliente? Tudo deve estar 
conectado a essa essência.

Para Rafael Cunha, da Galunion, 
o que não pode faltar para quem 
quer abrir um restaurante que 
pretende ser único é inovação. Ele 
destaca que é difícil fazer algo que 
ninguém nunca tenha feito, mas é 
possível fazer de outra forma ou 
trazer ideias de outros negócios 
para o restaurante. 

Rafael exemplifica com o 
caso do El Bulli, já citado no 
capítulo anterior. “Muitas técnicas 
gastronômicas adotadas por 
eles já eram usadas na indústria 
alimentícia para processar 
alimentos. Mas ali era feito de 
forma artesanal, com ingredientes 
frescos, ingredientes e 
apresentação diferenciados como 
parte da experiência.”

É muito comum vermos 
estabelecimentos que são 
pequenos Frankensteins, 
copiando o cardápio de um 
lugar, ambiente de outro... 
No fim, vira um lugar  
que não faz sentido.

2. Conceito
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Apesar de não ser o único item 
considerado pelos clientes, a 
gastronomia é um fator decisivo 
ao escolher um restaurante. Mas 
possuir boa gastronomia não 
é sinônimo de oferecer pratos 
sofisticados.

Para Rafael Cunha, da Galunion, 
clássicos bem executados e 
pratos que usam produtos 
simples podem proporcionar 
experiências excelentes. Ele 
lembra que o único restaurante 
brasileiro entre os 50 melhores da 
revista Restaurant na edição de 
2019 é A Casa do Porco, localizado 
na região central de São Paulo e 
que tem como carro-chefe, como 
o próprio nome diz, pratos à base 
de carne suína.

“Eles servem porco, mas não 
qualquer porco. Há um cuidado 
com a matéria-prima, com o corte, 
as técnicas e toda a cadeia de 
produção”, afirma. A casa, liderada 
pelo chef Jefferson Rueda, se 
autodefine como um “açougue-
bar” e tem uma proposta de 
oferecer alta gastronomia a 

preços acessíveis.
“A saudabilidade e a chamada 

‘comida de verdade’ ganharam 
muito espaço durante a pandemia”, 
completa Cintia, da NaMesa. Ela 
recomenda ainda que, ao definir a 
linha gastronômica, se dê atenção 
também às bebidas, considerando 
o que será oferecido no bar.

3. Gastronomia
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Adriana destaca que é possível 
deixar sua marca em qualquer que 
seja o estilo do estabelecimento. 
“Nos restaurantes tipo buffet, 
a última grande novidade foi 
a chegada dos grills, há duas 
décadas, que alterou a oferta que 
era apenas de carnes cozidas. Nos 
restaurantes executivos, também 
há muita oportunidade para fazer 
coisas novas.”

Ela afirma que os diferenciais 
da gastronomia devem levar em 
conta não apenas o alimento, 
mas também os temperos 
usados, a forma de apresentar 
e os utensílios. No caso de 
restaurantes temáticos, que 
sempre foram referência e 
continuam ganhando espaço, 
ela reforça a importância de 
o cardápio refletir o tema. 
“É comum vermos os temas 
associados apenas à decoração.”

A saudabilidade e a chamada 
‘comida de verdade’ ganharam 
muito espaço durante a pandemia”
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A escolha do modelo de 
serviço do restaurante é a 
base para definir o estilo do 
estabelecimento, de informal a 
mais sofisticado.

“É preciso definir se o 
restaurante será à la carte, 
autosserviço ou misto, por 
exemplo. E qual o horário de 
operação, se servirá café da 
manhã, almoço ou jantar. Essas 
escolhas têm impacto no 
dimensionamento da equipe e 
na preparação do ambiente”, 
destaca Cintia.

Os consultores afirmam que 
trabalhar com uma equipe bem 
formada e valorizada tem reflexo 
direto na experiência do cliente. 

“Costumamos dizer que não se 
trata de treinar as pessoas, mas 
de ensinar. Assim, elas se sentem 
seguras para pensar e tomar 
decisões”, afirma Rafael.

Muitas vezes, um membro da 
equipe – que pode ser o chef, 
um barman ou até um garçom ou 
garçonete – se torna um símbolo 
do estabelecimento e ajuda a 
atrair e fidelizar clientes. Nesse 
sentido, Cintia faz um alerta: 
“Recomendamos cuidado ao 
construir a marca em cima de 
uma figura, principalmente se não 
é o dono ou um sócio da casa. 
Não é incomum que chefs deixem 
um restaurante e isso afete o 
negócio de forma importante.” 

4. Serviço
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Como se diferenciar levando 
experiência para a casa do cliente

A pandemia do coronavirus marcou uma 
transformação nos serviços de delivery. 
Com o fechamento dos salões, restaurantes 
que não ofereciam essa modalidade 
de serviço precisaram se adaptar para 
conseguir manter alguma receita.

Essa entrada em massa de novos 
estabelecimentos em serviços de 
aplicativos de entrega aumentou a 
necessidade de diferenciação. “Foi 
preciso transportar a experiência para 
casa”, afirma Rafael Cunha.

Uma das mudanças fundamentais foi 
a busca de embalagens adequadas para 
garantir a qualidade do alimento após o 
transporte. Outra opção adotada com 
sucesso por muitos restaurantes foi o envio 
de pratos para serem finalizados em casa. 

Os consultores destacam também 
iniciativas para transportar o ambiente 
do restaurante para a casa do cliente, 
que incluíram de indicação de playlist e 
recomendação de iluminação a vídeo do 
chef e cartilha indicando como levar para a 
sala de jantar o clima do estabelecimento.

Para quem aposta no delivery, é 
fundamental manter um trabalho de pós-
venda que aproxime o restaurante do 
consumidor. Uma opção que vem sendo 
adotada e tem boa receptividade com os 
clientes é o envio de cartas personalizadas.

“É possível até colocar um QR Code 
com o link para uma pesquisa rápida de 
avaliação”, sugere Adriana, que utilizou 
esse modelo no estabelecimento para o 
qual presta consultoria. Ela sugere ainda o 
envio de mimos ou itens que lembrem o 
restaurante, como um jogo americano ou 
mesmo um tempero.



6. Ambiente
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Em alguns casos, a localização do 
restaurante pode contribuir por 
si só para torná-lo único. É o que 
acontece com estabelecimentos 
localizados no topo de prédios. O 
Terraço Itália, na capital paulista, 
oferece , desde 1965, uma vista 
ampla da cidade. Nos últimos 
tempos, esse clássico paulistano 
ganhou a companhia de novos 
rooftops, como o Skye e o Vista.

Outro exemplo de imóvel que 
ajuda a tornar o estabelecimento 
único é A Figueira Rubaiyat, onde 
a árvore centenária que dá nome 
à casa é tão relevante quanto as 
famosas carnes dos restaurantes 
da rede.

Mas ainda que o local não 
seja o destaque do restaurante, 

é necessário criar ambientes 
que reflitam o conceito do 
restaurante e sejam adequados 
ao público-alvo, seja ele mais 
clássico ou despojado. 

A pandemia do coronavírus 
tornou ainda mais relevante 
cuidar da higiene dos ambientes 
e oferecer estabelecimentos 
com espaços de circulação e 
ventilação, onde as pessoas se 
sintam mais seguras.

Acesse o Guia de layout para 
restaurantes pós-pandemia  
e confira ideias adequar 
projetos a novas demandas 
dos clientes.

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/guia-layout-restaurantes-pos-pandemia
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A construção da marca, o design 
e as ações de comunicação são 
essenciais para firmar o conceito 
do estabelecimento e garantir a 
diferenciação do negócio.

Cintia, da NaMesa, destaca que 
olhar para o negócio como marca 
já põe o restaurante à frente da 
concorrência. “Uma marca tem 
história, razão de ser, visão e 
missão. Tudo isso precisa permear 
a maneira como o estabelecimento 
se apresenta”, afirma.

As ferramentas de marketing 
digital ganharam importância para 
os estabelecimentos de food 
service nos últimos anos. 

E o que já vinha em alta passou 
a ser fundamental com a chegada 
da pandemia: as redes sociais e as 
imagens utilizadas pelos aplicativos 

de delivery passaram a ser as vitrines 
dos restaurantes. O cuidado com as 
fotografias e o uso de novos recursos 
das plataformas – como Stories e 
Reels, do Instagram – são alguns dos 
pontos que merecem atenção.

“A comunicação precisa ter uma 
estratégia que reflita a história da 
marca e usar a linguagem correta 
para se comunicar com seu cliente. 
Não pode ser aleatória e não deve 
ser feita seguindo um padrão”, 
reforça Cintia. 

Baixe o guia Como usar o marketing 
digital para atrair e fidelizar clientes 
para o seu negócio de alimentação  
e confira dicas para aproveitar 
melhor as ferramentas digitais.

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/marketing-digital-como-atrair-fidelizar-clientes/?_ga=2.93920029.1673654384.1607437871-1497836150.1607437871


O blog Ultragaz Empresas  

tem conteúdos exclusivos para 

apoiar a estruturação e gestão 

de negócios do segmento  

de food service. Acesse e  

faça seu cadastro para  

receber as novidades: 

ultragazempresas.com.br

E ao selecionar fornecedores para seu 
estabelecimento, conte com a experiência 
da Utragaz, que, além do GLP, oferece 
soluções que ampliam a eficiência 
operacional dos negócios de alimentação.

QUERO FALAR COM UM 
CONSULTOR ULTRAGAZ

https://ultragazempresas.com.br/
https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_comercio?_ga=2.117993613.525032576.1609939195-1021338979.1608736129
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