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A profissionalização dos restaurantes é uma realidade que veio para ficar. Cada vez mais chefs 
se formam e entram no mercado, além de assistentes de cozinha e pessoas especializadas em 
gerência de alimentos e bebidas.  
 
No entanto, nos restaurantes pequenos e independentes a gerência é uma questão central e 
difícil de ser resolvida. Muitas vezes estes estabelecimentos não têm porte para contratar um 
profissional treinado e experiente, que pode custar em torno de R$ 2.500 mensais. Outras 
tantas, não têm um sócio com capacidade ou vontade de gerenciar o estabelecimento, cuidar 
do departamento pessoal, organizar os números, montar relatórios e controlar estoques. 
 
A saída encontrada, na maior parte das vezes, é contratar uma pessoa com pouca experiência, 
que vai aprender a gerenciar a casa com o tempo, mas até isso acontecer erros triviais podem 
acontecer, como não ter controle dos custos, do estoque e do fluxo de caixa.  
 
Depois de algum tempo este gerente, se bem orientado, poderá desenvolver um bom trabalho. 
Mas o treinamento é algo que ele vai ter de procurar. Cursos de gestão, apoio de consultoria, 
pesquisas e uma boa rede de relacionamento com pessoas do ramo são alguns dos caminhos 
para a formação deste profissional.  
 
Esta opção por gerentes pouco experientes traz grandes problemas aos empreendedores que 
se aventuram num negócio próprio, que exige cada vez mais investimento. Sabemos que sem 
uma boa gestão o restaurante não sobrevive em longo prazo. Resumindo, os chefs gestores 
são raros e os gerentes treinados, caros. O que fazer, então?  
 
Muitos optam pela contratação de consultores. O trabalho de consultoria pode ajudar a clarear 
alguns pontos, estabelecer a rotina de controle, formatar relatórios, calcular custos e instalar 
sistemas de controle de estoque. Mas o consultor não gerencia a empresa. Sem 
comprometimento do dono, este trabalho se perde num prazo muito curto e os ganhos que 
aparecem rapidamente se perdem ainda mais rápido.  
 
Lembre-se: o seu restaurante é seu negócio, não entregue nem delegue a ninguém sem a sua 
supervisão cuidadosa. É como entregar um filho para a babá educar. Por melhor que ela seja, 
você precisa sempre ensinar e cuidar pessoalmente de seu filho. Com restaurantes também é 
assim. Por melhor que seja seu gerente, você tem de entender e acompanhar o funcionamento 
do seu estabelecimento.  
 
Apesar de toda a ajuda ser bem-vinda e trazer frutos, é responsabilidade sua manter seu lugar 
organizado, bem administrado e em ordem. Ninguém pode fazê-lo por você, ainda mais se 
você tiver um estabelecimento de pequeno porte. Lembre-se: restaurante independente é 
coisa para um sócio cuidar de perto e se você, ou alguém de seu grupo de empreendedores, 
não é um deles, melhor investir seu dinheiro em outro negócio! 
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