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Os empresários do setor de alimentação estão passando por um momento que talvez seja 
o mais desafiador que já vivenciaram até os dias de hoje. É claro que estamos falando da 
retomada do food service, depois da pandemia do novo coronavírus.

Após terem que ficar por meses de portas fechadas, atendendo apenas por delivery, aos 
poucos o setor de alimentação fora do lar está retomando. Com o retorno de algumas 
atividades não-essenciais nas cidades, as pessoas também estão começando a sair mais e 
começam a frequentar novamente os restaurantes.

Nesse momento de retomada, é preciso que algumas boas práticas sejam seguidas pelos 
proprietários dos restaurantes, e por isso, desenvolvemos este material, justamente para 
ajudá-lo nesse momento.

Vamos falar sobre boas ações que você precisa por em prática no seu restaurante 
durante a retomada do food service. Dividimos as dicas de atitudes a serem 
tomadas em três áreas: setor financeiro, segurança de alimentos e atendimento 
ao cliente.

Continue a leitura e confira 
todas essas informações!
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BOAS PRÁTICAS 
NO SETOR 

FINANCEIRO



Por conta da crise do coronavírus, muitos restaurantes estão passando 
dificuldades financeiras no momento atual. De tal maneira, é preciso buscar 
meios para se adaptar e conquistar novos espaços.

            FOQUE NOS PRODUTOS QUE TÊM MAIOR GIRO

Ter qualidade nas entregas para os clientes é essencial em todos os momentos e agora 
mais do que nunca, uma vez que eles precisam ser reconquistados. Uma maneira de 
garantir isso é comprando corretamente, para proteger os recursos, ao mesmo passo que 
proporciona uma entrega de qualidade para os consumidores.

Por isso, uma boa maneira de retomar os negócios é focar as compras nos produtos que 
têm mais giro. “Se você tem um cardápio muito grande, que demanda muitos produtos no 
estoque, principalmente quando são perecíveis, precisa comprar bem”, explica João Natal, 
especialista em finanças, do SEBRAE.

Enxugar o cardápio e focar nos pratos que têm mais giro, portanto, é uma alternativa para 
melhorar os resultados no setor financeiro.

            TENHA UM CARDÁPIO COM UMA BOA MARGEM DE LUCRO

Durante a pandemia, os restaurantes foram obrigados a trabalhar somente no formato 
delivery. Agora, que se inicia uma retomada, essa prática deve seguir sendo prioridade, 
uma vez que o retorno dos clientes para o espaço físico do estabelecimento será gradual.

Como os apps que fazem as entregas cobram taxas muitas caras, mas são muito utilizados 
pelos clientes, Natal orienta a focar nos itens do cardápio que tragam mais margem de 
lucro para o restaurante. Dessa maneira, se consegue manter a parte financeira do 
negócio sustentável.
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            FOQUE NOS PRODUTOS QUE TÊM MAIOR GIRO



            CRIE COMBOS

Na retomada do food service, uma boa alternativa para atrair mais clientes e conseguir 
uma boa lucratividade é criando combos. Você pode unir em um pacote, produtos que são 
muito rentáveis com outros que têm uma margem de lucro menor, assim faz o equilíbrio.

“Se você tem um produto que chama atenção, mas não gera lucro, pode criar um 
combo e assim ganhar mais dinheiro”, destaca Natal.
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            FAÇA UMA ANÁLISE DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO

Para atingir um equilíbrio financeiro, é preciso fazer esforços em duas áreas, de acordo 
com Natal: as finanças e o marketing. 

Ao mesmo tempo em que são feitos esforços na área de finanças, como redução de custos 
e reorganização de estrutura, deve-se também investir em marketing. Assim, mais 
rapidamente o equilíbrio financeiro é alcançado e logo o estabelecimento voltará a dar lucro.

            ANALISE E REORGANIZE O SEU MODELO DE NEGÓCIOS

Natal também orienta os empreendedores de food service a analisarem os seus modelos 
de negócio nos períodos anteriores e também durante a pandemia. A ideia é que se 
tenham insights para uma retomada mais lucrativa.

Muitos restaurantes ainda não tinham delivery, por exemplo, mas implementaram a 
modalidade, para poder continuar trabalhando na quarentena.

Se os proprietários desses estabelecimentos perceberam que as entregas conseguiram 
pelo menos pagar as contas, não há motivos para essa forma de atendimento ser 
suspensa na retomada ao físico.

Nesse caso, o delivery pode continuar sendo praticado, para ajudar o restaurante a 
manter-se lucrativo, mesmo após a pandemia ser totalmente superada e os consumidores 
voltarem às suas rotinas normais.
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BOAS PRÁTICAS 
NA SEGURANÇA 

DE ALIMENTOS



Assim como a parte financeira, os empresários do setor de food service deverão 
ter muito cuidado com a segurança de alimentos e do estabelecimento 
propriamente dito. 

Muitas pessoas ainda têm receio de sair de casa, por medo de serem 
contaminadas pelo coronavírus. Por isso, para atrair clientes, você precisa 
passar a eles a garantia de que estarão protegidos no seu estabelecimento.

            FOQUE NA COMUNICAÇÃO

“Na questão do atendimento, nós vamos ter uma fase muito difícil de comunicação. 
Isso tanto para o à la carte, quanto para o self service, uma vez que as medidas que 
forem tomadas precisarão ser comunicadas ao cliente”, explica Marco Amatti, 
especialista em segurança de alimentos, da MAPA Assessoria.

De acordo com o especialista, tão importante quanto estar seguro, é mostrar isso aos 
consumidores. Por isso, as medidas de segurança devem ser informadas aos clientes, de 
forma alegre nos buffets. 

As redes sociais e demais canais também podem desempenhar esse papel e informar aos 
clientes como o restaurante está tomando as atitudes necessárias para que todos fiquem 
protegidos.

            TREINE OS COLABORADORES PARA SEREM PROMOTORES DE SAÚDE

Amatti orienta os restaurantes a treinarem os colaboradores para serem promotores de 
saúde. De acordo com os protocolos e decretos de cada cidade ou estado, medidas 
protetivas diferentes devem ser tomadas, como o uso de máscaras e luvas de proteção 
para se servir, por exemplo.

Nesse sentido, os garçons e outros colaboradores devem educar os clientes sobre como 
agir, mas de forma alegre e espontânea. A forma como os funcionários se comunicam com 
os consumidores não pode, de forma alguma, causar pânico ou medo. “Não podemos 
transformar o restaurante em um hospital”, salienta Amatti.
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            ENGAJE OS CLIENTES NA CAUSA DA SEGURANÇA

Atualmente, é importante também engajar os clientes na causa da segurança, uma vez que 
estamos nos referindo a um processo coletivo, ou seja, que todos precisam colaborar. De 
acordo com Amatti, se isso não acontecer, podem ser gerados conflitos entre 
consumidores.

É natural que algumas pessoas se preocupem mais e outras menos com a disseminação 
do coronavírus, por uma série de fatores pessoais. No entanto, para evitar brigas e 
discussões em filas de buffets, por exemplo, é necessário que o restaurante saiba engajar 
a todos para cumprirem as regras estabelecidas, sem que isso cause qualquer tipo de 
desconforto.

            CRIE UMA CULTURA VOLTADA PARA A SEGURANÇA

Na visão de Amatti, investir em estrutura física é necessário, como  instalar protetor salivar 
para buffet, por exemplo. Porém, esse tipo de investimento sempre foi necessário para 
restaurantes, que por obrigação devem ser espaços limpos.

O especialista acredita que é preciso 
ir além e criar no restaurante uma 
cultura voltada para a segurança. 
Os hábitos de higiene devem 
ser enraizados nos 
colaboradores e 
clientes, para que 
tudo ocorra como 
o planejado e o 
local realmente 
seja seguro.

            ENGAJE OS CLIENTES NA CAUSA DA SEGURANÇA



BOAS PRÁTICAS 
NO ATENDIMENTO 

AO CLIENTE



Falando sobre o atendimento ao cliente de forma propriamente dita e como isso 
impacta no faturamento e outros setores, o momento atual também exige uma 
série de atitudes. O consultor de food service Jean Pontara tem algumas dicas. 
Acompanhe!

            ENTENDA QUE É PRECISO RECONQUISTAR OS CLIENTES

“Tudo o que a gente faz por 21 dias seguidos vira um hábito”. Com essa frase, Pontara 
nos propõe uma reflexão, tendo em vista que faz muito mais tempo do que isso que as 
pessoas não saem de casa para ir comer em um restaurante. Muito disso ainda acontece 
porque há medo ou receio de voltar a frequentar lugares públicos.

A reconstrução do hábito de frequentar restaurantes, portanto, é o primeiro passo que os 
empreendedores de self service precisam dar. “Antes de tudo, temos que pensar em 
atração”, pondera o especialista.

Deve-se ter uma comunicação afetiva com o cliente, mostrando as medidas que foram 
tomadas para evitar a disseminação do coronavírus. Isso pode ser feito nas redes sociais, 
em mídias impressas, em rádios etc.

            TENHA UMA JORNADA DE COMPRA QUE NÃO CAUSE ATRITOS

É preciso ter uma jornada de compra que não cause atritos no restaurante. Pontara 
comenta que essa já é uma necessidade antiga para os estabelecimentos de food service, 
porém um novo fator se soma a lista de preocupações do empreendedor.

Segundo o especialista, “antigamente se falava em atritos como o tempo, a qualidade 
do serviço, a forma de pagamento, o cardápio complexo, entre outros. Hoje temos 
mais um atrito, o medo da contaminação”.

Para contornar essa situação, é preciso que os donos de restaurante tenham empatia, 
saibam se colocar no lugar dos clientes e entendam como eles se sentiriam mais seguros 
dentro do estabelecimento.

É preciso entender que, por mais que as pessoas estejam com vontade de consumir e de 
voltar a socializar em lugares públicos, elas também estão receosas. Dessa maneira, vão se 
tornar mais criteriosas e tendem a consumir mais dos estabelecimentos que demonstrem 
uma maior preocupação com a saúde dos clientes.
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            ENTENDA QUE É PRECISO RECONQUISTAR OS CLIENTES



           TESTE NOVOS MODELOS DE ATENDIMENTO

Para que as pessoas se sintam seguras no restaurante, novos modelos de atendimento 
precisam ser adotados. Uma das alternativas e até mesmo exigência em alguns municípios 
e estados é a redução da capacidade dos estabelecimentos, retirando algumas mesas e 
mantendo-as mais distantes. Assim se evitam as aglomerações e a convivência ocorre mais 
com o grupo que foi junto ao local.

Também é interessante trabalhar mais com reservas. De tal forma, os clientes podem 
agendar com antecedência a ida ao restaurante e saberão que haverá apenas uma 
quantidade X de pessoas no local, naquele horário específico.

Como tudo ainda é muito novo, para proprietários e clientes, Pontara explica agora que a 
ordem é testar. De acordo com o especialista, vale a pena fazer testes de novas formas de 
atendimento, para se manter alinhado com as expectativas dos clientes.

            BUSQUE MANEIRAS DIFERENCIADAS PARA O ATENDIMENTO DIGITAL

Os restaurantes têm uma cultura de não ter contato com os clientes fora do salão e isso, 
de acordo com Pontara, é um grande problema. Em uma situação como a recente 
pandemia, em que tudo precisou parar, isso causa um grande problema.

É por isso que o atendimento digital precisa ser tão eficiente quanto o presencial. Ações de 
relações públicas e marketing de relacionamento devem ser desenvolvidas com 
frequência, para criar ligações entre clientes e o estabelecimento, não limitando as 
interações.

“Para estarmos no digital, é preciso conhecer o nosso cliente”, destaca Pontara. É 
preciso ter tudo isso bem alinhado e conectar o presencial com o digital, para ter mais 
resultados positivos para o negócio.
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           TESTE NOVOS MODELOS DE ATENDIMENTO



Saúde e higiene sempre foram pontos essenciais para o setor de restaurantes. A busca por 
formas de evitar a disseminação de vírus e bactérias é uma preocupação constante pelos 
proprietários de estabelecimentos desse tipo.

Com a pandemia de Covid-19, esses cuidados, que já existiam, precisam ser redobrados. 
Porém, mais desafiador do que intensificar as regras de higiene é reconquistar e educar os 
clientes sobre as medidas que precisam ser tomadas.

Esperamos que as dicas que trouxemos tenham sido úteis nesse sentido e que você possa 
colocá-las em prática no seu negócio. Desejamos sucesso na retomada e que, em breve, o 
seu restaurante esteja recebendo muitos clientes e sendo ainda mais lucrativo do que já 
era antes desse momento turbulento que todos nós estamos passando.

QUER SABER MAIS SOBRE O TEMA? 
ASSISTA ESTE WEBINAR EXCLUSIVO NO FOOD CONNECTION!

Boas práticas para o food service durante a retomada

CONCLUSÃO

Fique por dentro do mercado 
digital.fispalfoodservice.com.br

Conheça a Fispal Food Service 
www.fispalfoodservice.com.br

digital.fispalfoodservice.com.br
https://www.facebook.com/fispalfoodservice
https://www.instagram.com/fispalfoodservice/
https://www.youtube.com/user/feirasfispal
https://www.flickr.com/photos/133686771@N04/
https://www.linkedin.com/company/fispalfoodservice/
https://www.informamarkets.com/en/regions/south-america.html
www.fispalfoodservice.com.br
digital.fispalfoodservice.com.br

