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1. RESUMO 

Esta pesquisa visa à realização de estudo exploratório, com análise do 

empreendedorismo na cultura brasileira no setor de bares e restaurantes, circunscrita no 

estado de São Paulo. Atraídos pelo glamour, muitos empreendedores decidem arriscar 

seus investimentos no setor gastronômico, cheios de expectativa. Por conta desse 

entusiasmo, estabelecimentos são abertos sem uma estratégia de negócio. Para auxiliar 

o empreendedor nesta jornada, abordaremos através da experiência, entrevistas 

colaborativas e pesquisa bibliográfica pontos relevantes deste setor, como auxilio no 

desenvolvimento de seu negócio. Dentre os empreendimentos possíveis, serão 

analisados cafés, e pequenos restaurantes. 

Palavras chave: Empreendedorismo. Administração. Gestão. Bares. Restaurante. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Dentro da cultura brasileira, o ramo de bares e restaurantes é um dos setores que 

mais cresce pelo país, responsáveis pela geração de novos empregos e atraindo a 

atenção de novos empreendedores. 

Apesar deste número, muitos estabelecimentos enfrentam problemas de gestão 

devido à falta de um planejamento adequado, comprometendo o futuro do negócio. 

Assim, uma empresa que possui uma visão empreendedora possui o senso de 

oportunidade, assumindo riscos calculados, encontrando a solução mais adequada para 

os principais desafios do setor. 

 

3. OBJETIVOS 

As perguntas que orientam a reflexão nesta pesquisa são: : 

(a) Quais os maiores desafios do empreendedor ao decidir abrir um negócio no setor de 

bares e restaurantes? 

(b) Após dois anos de funcionamento, quais são os principais desafios enfrentados por 

empreendedores do setor de bares e restaurantes? 

(c) Quais fatores devem ser observados por um empreendedor do setor de bares e 

restaurantes ao decidir abrir um negócio? 

 Esta pesquisa buscará apresentar o empreendimento gastronômico em várias 

fases como planejamento e gestão, identificando quais os maiores desafios do 

empreendedor na gestão de bares e restaurantes. 



 

 

 

4. METODOLOGIA 
 A metodologia seguirá as seguintes etapas: 

Etapa 1: 

(a) Pesquisa descritiva, com dados obtidos de pesquisa documental e/ou bibliográfica.  

(b) Pesquisa de campo, com dados obtidos por meio de entrevistas com donos de bares e 

restaurantes. 

Etapa 2 – Análise dos dados, segundo os critérios indicados: 

(a) Decisão na abertura do negócio 

(b) Critério de avaliação da mão-de-obra 

(c) Principais dificuldades na gestão do estabelecimento 

(d) Principais despesas do estabelecimento 

(e) Qualificação da mão-de-obra 

(f) Principais desafios para quem deseja abrir um negócio 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 O empreendedorismo é o caminho de quem deseja unir a realização profissional 

com a oportunidade de abrir o próprio negócio, de acordo com Percival Maricato (2010), 

muitos empreendedores decidem abrir um estabelecimento sem um planejamento 

adequado, comprometendo o futuro da empresa.  

 O papel do empreendedor é um agente cultural, responsável pela geração de 

novos empregos, o que torna o planejamento do negócio de vital importância, “O 

empreendedor não arrisca apenas o seu futuro, mas o de todos aqueles a sua volta que 

trabalham para o seu sucesso e dependem de suas atitudes e decisões” (DORNELAS, 

2014, p. 246).  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 A paixão pela gastronomia e a vontade de ter o próprio negócio é um dos motivos 

que atraem empreendedores a este setor e, para a análise dos dados, foram 

considerados os seguintes critérios: 

(a) Decisão na abertura do negócio 

(b) Critério de avaliação da mão de obra 



 

 

(c) Principais dificuldades na gestão do estabelecimento 

(d) Principais despesas do estabelecimento 

(e) Qualificação da mão de obra 

(f) Principais desafios para quem deseja abrir um negócio 
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