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Vida curta de restaurantes pode ser evitada

Planejamento é a palavra-chave para quem está no mercado da gastronomia.

Abrir um restaurante, bar ou hotel não pode se basear apenas em um sonho. Segundo

o Sebrae, a taxa de mortalidade de micro e pequenas empresas nos dois primeiros

anos de atividade é de 26,9% no Brasil. No Paraná o resultado é pior - 30% -,

posicionando os empreendedores do Estado em 17º lugar no País. Na comparação

mais próxima, o Paraná tem mais empresas que fecham neste período do que todos os

Estados do sudeste, além do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

O levantamento do Sebrae leva em conta os dois anos iniciais de vida da

empresa. Mas muitas delas não chegam nem ao primeiro ano. Na área gastronômica é

comum um restaurante fechar após de seis meses. Geralmente, este é o período pós-

investimentos, quando o proprietário já quer parar de gastar e, se possível, começar a

ter retorno financeiro. Há solução? Claro.

Há ações a serem iniciadas antes da abertura das portas. Mas há também uma

série de preocupações quando o atendimento começa. É possível elencar “dez

mandamentos” para não fechar as portas rapidamente. Para começar, é essencial

buscar o melhor ponto para o negócio, na região adequada ao pretendido, permitindo

aproveitamento de instalações. O projeto deve ser funcional e respeitar, nos gastos, a

pretendida rentabilidade.

Economia é palavra de ordem, mas com racionalidade. Deve-se utilizar bem o

espaço físico, por exemplo. Outro item importante é o envolvimento do empreendedor,

que deve acompanhar cada etapa da instalação, conhecer bem a equipe (da obra civil,

de treinamento de funcionários etc). O “dono da casa” deve saber fazer tudo o que

seus funcionários fazem, sem esquecer a legislação do setor.

Outra atitude é se preocupar com a sustentabilidade. O projeto deve incluir, por

exemplo, descarte adequado de resíduos. Caprichar no preparo da equipe – da

apresentação dos funcionários ao conhecimento deles em suas funções – não pode ser

tarefa esquecida.

Após a inauguração, a rotina do empreendedor ganha novas obrigações:

controle de qualidade (dos ingredientes, do prato); atenção ao gosto da clientela –

adaptar o cardápio rapidamente; saber quais pratos geram mais lucro -informação

facilitada com a contabilidade em dia; e, finalmente, foco na área do negócio – não
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