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P lano de negócios pronto, ponto comercial escolhido, 
cardápio definido. Agora é a reta final para a abertura 
do seu bar ou restaurante. Mas a verdade é que a 

reta final não parece estar assim tão próxima do fim, não 
é mesmo? São muitas etapas ainda à frente e uma série 
de detalhes que precisam ser vistos. Para ajudar você na 
organização do calendário e garantir que nada ficará de 
fora nem terá de ser resolvido na véspera do grande dia, 
preparamos uma linha do tempo com as tarefas de cada 
fase da abertura de seu estabelecimento. Tenha esse 
checklist em mãos para ir atualizando o cronograma 
conforme for cumprindo as “missões”!

Este infográfico foi produzido com o apoio de dois 
especialistas do ramo: Heloisa Helena Duarte, sócia- 
-fundadora da H2 Consultoria com 35 anos de atuação 
como consultora na área de alimentação e hotelaria, e 
Fábio Bitelli, professor do curso de gestão em negócios  
e serviços de alimentação do Senac (pós-graduação).

Organize também seu fluxo de caixa, porque serão 
muitos os desembolsos nestes meses que antecedem  
à abertura. Mãos à obra e sucesso!

Boa leitura, 
Equipe Ultragaz

https://h2consultoria.com.br/
https://ead.senac.br/
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M E N U4

Definir o orçamento total disponível para reforma, 
aquisições de equipamentos, mobiliários e utensílios 
de cozinha (talheres, pratos, copos, taças, panelas, 
liquidificador...). 

Selecionar a equipe responsável pelo projeto e obra civil, 
quando houver. Há casos em que o(a) empresário(a) 
contrata também nesta fase um(a) consultor(a) 
especializado(a) em gastronomia para aportar 
conhecimentos específicos sobre o funcionamento da 
cozinha e do salão. Com isso, o projeto fica mais funcional. 
 

Começar a frequentar feiras profissionais do segmento de 
food service para conhecer fornecedores e medir e orçar 
as opções de equipamentos para a cozinha. É importante 
conhecer diversas opções de equipamentos e utensílios 
que estejam alinhados com o conceito do negócio, 
visualizar, entender melhor funções e benefícios, além de 
ser mais vantajoso financeiramente negociar diretamente 
no(s) estande(s) das feiras. 

6 
meses



M E N U5

DICA: visite os sites dos principais fabricantes e 
cadastre-se para receber notícias sobre lançamentos 
e sobre eventos virtuais em que há demonstrações e 
abertura de espaço para tirar dúvidas específicas. 

Ainda na pesquisa sobre equipamentos, converse 
com empresários(as) que já estejam com seus 
negócios em funcionamento para saber mais sobre 
a experiência prática: o que aprovaram, o que fariam 
diferente. Se possível, marque conversas presenciais 
para não apenas ouvir, mas também ver o fluxo 
montado e a disposição das máquinas; 

Acompanhar, opinar e revisar estudo de layout do restaurante. 
Importante separar em área de produção e salão/
atendimento, cada uma com necessidades específicas. O 
layout pode contribuir para dar velocidade ao atendimento 
no salão e fluidez ao fluxo operacional da cozinha.

Discutir necessidades específicas para atendimento 
no sistema delivery, se houver, para inclusão no projeto 
(por exemplo, boqueta de despacho e área específica 
para que entregadores aguardem). 

5 
meses



M E N U6 Com todos os ajustes realizados no projeto 
e medições feitas, é hora de começar a obra/
reforma. Os tempos daqui em diante serão todos 
moldados conforme este plano de ação e as datas 
previstas de entrega. 

Dar início ao desenvolvimento da identidade visual do 
negócio, que deve ser alinhada ao conceito e tipologia 
previamente definidos. 

Iniciar busca por fornecedores na área de marketing;

Buscar orçamento de fotógrafos(as)  
especializados(as) em gastronomia. 

Organizar infraestrutura tecnológica entre escritório, 
salão, cozinha e bar, que permitirá saída das comandas 
impressas. 

Realizar o estudo de dimensionamento elétrico 
considerando necessidade dos equipamentos. 

4 
meses



M E N U7

Atentar para os detalhes exigidos pelos órgãos 
de vigilância sanitária nas áreas de recebimento, 
armazenamento e produção visando à segurança 
alimentar. 

Checar se há água em volume suficiente para abastecer 
toda a cozinha, verificar se a caixa-d’água atende à 
demanda ou se é necessário aumentar a capacidade. 
Também vale a pena checar se há água quente na área 
de lavagem de material e, se não houver, incluir no 
planejamento da obra. 

Aproveitando que a reforma estará em curso, é este o 
momento de definir o tipo de gás que irá servir à cozinha 
do restaurante. O GLP é um gás com grande eficiência 
energética, e a Ultragaz é especialista em todo o 
processo de instalação, o que inclui migração de outros 
sistemas para o do GLP e também a eventual adaptação 
de equipamentos. 

ALGUNS EXEMPLOS: uso de antiderrapante na cozinha, 
inclusão de sistema de drenagem no chão com fácil 
escoamento para evitar entupimento, atenção à iluminação 
da cozinha, que não pode fazer sombra sobre a bancada 
do colaborador; escolha de luminárias de fácil remoção e 
limpeza; adoção de revestimento impermeável na parede da 
cozinha desde o chão até 2,20 m de altura. 



M E N U8
A Ultragaz oferece o GLP na modalidade a granel. Neste caso, 
é instalada uma central de GLP com recipientes que têm 
capacidade maior do que a de botijões tradicionais e cujo 
abastecimento ocorre de forma automática e programada com 
grande margem de segurança a partir do monitoramento de 
consumo feito pela Ultragaz. Esse modelo garante comodidade 
ao(à) empreendedor(a), que não precisa se preocupar em 
verificar os níveis de gás nem em ligar pedindo reposição do 
energético. Muito menos se atentar para fazer a troca do botijão 
quando a chama começa a ficar mais fraca ou quando o GLP 
acaba. Se o ponto comercial já contar com outras instalações, 
isso não é impeditivo para contar com o GLP da Ultragaz no 
seu bar ou restaurante, porque é possível fazer a migração do 
gás natural, carvão, lenha ou eletricidade para o sistema da 
Ultragaz. (Lembre-se que a maioria dos equipamentos para 
cozinha saem de fábrica já preparados para receber o GLP!)

Ao contratar a Ultragaz, será feito no local um estudo 
de viabilidade técnica. Embora a instalação da estrutura 
não seja complicada, detalhes do projeto da reforma 
do estabelecimento podem influenciar nos prazos 
para a conclusão da estrutura. Por isso, é importante 
falar quanto antes com um(a) consultor(a) capaz de 
dar informações considerando seu projeto para o 
estabelecimento. Este é um excelente momento, então 
clique aqui e agende agora mesmo uma visita gratuita 
da nossa equipe comercial. 

3 
meses

https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_comercio


M E N U9
Encomendar mobiliário e equipamentos de cozinha, 
porque o prazo de entrega é de cerca de 45 dias. 

DICA: compre peças modulares para ter maior liberdade para 
promover mudanças. Isso porque, depois que a operação 
começa é funcionar, é possível que o dia a dia mostre 
necessidades diferentes do que havia sido planejado na fase 
de projetos. Questões, por exemplo, ergonômicas – colocar 
o forno debaixo do fogão ou mais no alto? – ou relativas à 
circulação e fluxo de pessoas na cozinha.

Comprar a coifa da cozinha. Como elas são feitas sob 
medida, o prazo de entrega é de cerca de 45 dias.  
Não deixe para a última hora!

Contratar cozinheiro(a) líder, chefe do salão e gerente  
da casa (caso você não vá assumir este papel). 

Iniciar processo de criação dos uniformes contemplado 
identidade visual desenvolvida. Ainda não é hora de mandar 
para a produção; essa etapa só acontece quando a equipe for 
selecionada e você souber os tamanhos de cada funcionário(a). 

2 
meses



M E N U10
Começar a construção do site do seu estabelecimento. 

Comprar utensílios de cozinha (talheres, panelas, 
liquidificador e acessórios de forma geral). 

A essa altura, seu projeto de instalação de GLP já está a 
todo vapor. De modo geral, o prazo para a conclusão da 
instalação, incluindo os testes finais, é de no máximo de 
35 dias. Mas há situações em que esse prazo cai para 
menos da metade. Ou seja, se tudo está em andamento 
neste momento, não há motivo para preocupação. 

Os recipientes de GLP só podem ser instalados em áreas 
externas das edificações, especificamente em locais 
ventilados. Está proibida a instalação em locais fechados, 
tais como porões e garagens subterrâneas. Toda a montagem 
é feita pela nossa equipe de profissionais especializados, 
assim como a manutenção periódica das instalações centrais 
e tubulações. As centrais de GLP são projetadas para que o 
reabastecimento ocorra sem interromper o gás que alimenta 
os aparelhos do estabelecimento.



M E N U11

Neste momento, a Ultragaz irá realizar o teste de 
estanqueidade do gás para garantir a segurança e atestar 
que o fluxo do gás está correto, sem qualquer ponto de 
vazamento. A partir daí, emite-se um lado e o abastecimento 
já pode acontecer. Etapa essencial para que comecem os 
testes com os alimentos na cozinha. 

Iniciar os testes dos pratos do cardápio – para isso, é 
fundamental que a cozinha esteja pronta, com todos os 
equipamentos já entregues. Os testes duram cerca de uma 
semana e resultam em ajustes e em subsídios para a construção 
precisa da ficha técnica e consequente composição de preços. 

Pesquisar fornecedores de alimentos para iniciar seleção 
e negociação – esse trabalho é coordenado pelo pelo(a) 
conzinheiro(a) após o fechamento da ficha técnica dos pratos 
do cardápio. 

Fazer as fotos de divulgação dos pratos (para site, futura 
divulgação para a imprensa e posterior uso nas redes sociais). 

Comprar mobiliário do salão, a ser entregue 15 dias antes  
da abertura do estabelecimento.

45 
dias



M E N U12

Contratar o restante da equipe. Uma sugestão é fazer 
contato com universidades especializadas, que podem 
ter indicação de bons(boas) profissionais para o 
processo seletivo + testes práticos. 

Instalação de softwares (sistemas de CRM, por exemplo) 
e alarmes.

Treinar equipe e organizar atribuições e fluxo de operação. 

Iniciar divulgação nas redes sociais do estabelecimento. 
Se a opção for mostrar o processo final da obra, com tudo 
ficando pronto, pode começar antes. 

1
mês

15
dias

Realizar ações de marketing de guerrilha (que unem 
criatividade a estratégias de baixo custo) para gerar 
aproximação com a comunidade local.



M E N U13

2 dias

Promover de dois a três dias de evento em caráter de soft 
opening, tendo amigos e familiares como convidados. 
O objetivo é treinar as equipes (cozinha e salão) e ouvir 
feedbacks dos clientes para fazer os últimos ajustes. 

Fazer pré-preparo de alta complexidade. 

Fazer pré-preparo de baixa complexidade.

1
semana

Soft opening é a abertura do estabelecimento em período 
experimental para convidados(as) (com valores reduzidos 
ou até mesmo sem cobrança de valores). Esses eventos 
funcionam como um teste para a operação do restaurante – 
fluxo da cozinha e também do salão. Quem está à frente do 
restaurante consegue perceber melhor eventuais gargalos 
e corrigi-los a tempo da inauguração “de verdade”. É um 
instrumento de marketing para restaurantes muito efetivo, 
porque permite ajustar a rota “com o carro andando”!

Entrega dos uniformes oficiais para as equipes da  
cozinha e do salão. 

Finalização da fachada – letreiro, iluminação.



M E N U14

Parabéns, o dia da abertura chegou! 
Desejamos que você tenha conseguido 
organizar da melhor forma todas as 
tarefas até aqui para que dê tudo certo. 
Respire fundo, reúna toda a equipe para 
um discurso motivacional antes de abrir as 
portas. Agradeça o esforço até aqui e peça 
todo o empenho. 

E lembre-se: é normal ter de fazer ajustes 
e correções na rota já com o negócio em 
funcionamento. Isso se chama vida real! 

Desejamos a você sucesso na empreitada!

dia

D



M E N U

CLIQUE AQUI E SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA GRATUITA

A Ultragaz quer apoiar você neste 
importante momento de montagem 
do negócio oferecendo informações e 

consultoria especializada. Solicite já sua 
visita técnica gratuita e conheça melhor 

todos esses benefícios, além de visualizar 
um projeto de instalação de central de GLP 

exclusivo no tablet do(a) consultor(a).

https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_comercio

