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Gerir um food service, vai muito além de ter uma equipe
engajada, produzir pratos atraentes e saborosos, criar um
ambiente agradável e ter uma reputação positiva.

Pesquisas indicam que 70% das maiores dificuldades de
gestores do setor estão diretamente relacionados à
controle de informações do estabelecimento, gestão das
finanças e crescimento estruturado e sustentável do
negócio.

É nesse momento que uma gestão empresarial, que
fomente a inovação, estratégias disruptivas e garanta
competitividade, entra em ação.

Neste e-book você encontrará 5 dicas para otimizar a
gestão do seu restaurante. Acompanhe.

Boa leitura!

Wagner Mendonça
CEOWM Sistemas

Gestão	Food



A cada dia que passa, o consumidor está mais exigente, e o 
maior risco por parte de empreendedores do segmento Food é 
pensar que conhecem seu cliente, somente pelo que comprou, 
quanto gastou, ou quanto tempo passou no restaurante.

O que fazer então?

Esteja sempre um passo à frente da concorrência. 
Não há mágica! Para tratar de maneira diferente cada um de 
seus clientes, é preciso entender suas necessidades e objetivos 
distintos e o único jeito, é perguntando para eles. 

Foque em abordagens exclusivas para cada tipo de cliente e 
invista em tecnologia para compilar todos esses dados. Essas 
informações são uma mina de ouro, e elas te ajudarão a 
potencializar seu negócio. 

Dica	1	– Fique	atendo	às	
preferencias	do	seu	cliente!



Coloque em prática já!

ü Chame seus seus clientes pelo nome;
ü Se houver abertura, faça perguntas sobre a família,

hobbies ou trabalho;
ü Presenteie com uma refeição gratuita no aniversário dele;
ü Procure sempre saber se o prato ou serviço está de

acordo com as expectativas do cliente;
ü Trate-o sempre com respeito e cordialidade;

Comprovadamente, essa é uma estratégia traz ótimos resultados!
Estabelecimentos Food que conhecem bem seus clientes e tratam

cada um como único, aumentam significativamente sua
competitividade e os lucros, crescendo de forma sólida e estruturada.



Dica	2	– Hora	de	Fidelizar!

Agora que você, de certa forma, conhece comportamento e perfil
psicológico dos seus clientes, é o hora de criar as estratégias. Ex.:

Cliente Flash: Com esse cliente você
deve ser rápido! Agilize todo o
processo, evitar burocracias ou
brincadeiras fora de hora, que para ele,
será encarado como desrespeito e falta
de compromisso.

Cliente desconfiado: esse cliente
desconfia de tudo, por tanto, não
se surpreenda com um pedido para
conhecer a cozinha e acompanhar a
montagem do prato. Procure
conquistar a confiança dele e
atender suas exigências.



Cliente Exigente: é bastante crítico 
quanto ao ambiente ou comida, e não 
se intimida em discutir. Para conquistar 
a aprovação de clientes com esse perfil, 
é importante manter-se calmo, 
prestativo e não entrar no jogo dele. 
Nunca o interrompa enquanto estiver 
criticando algo. Simplesmente ouça e 
aguarde seu momento de falar, e ainda 
assim, justifique-se pouco. Lembre-se: 
menos, é mais!    

Cliente Desconto: esse perfil de 
cliente é clássico, e de certo você 
já esbarrou por ele em seu 
estabelecimento. Esse cliente está 
sempre barganhando, e um 

pequeno desconto, um brinde, uma 
vantagem, já o fará feliz. Porém, é 
de suma importância conhecer e 
estabelecer limites, para não ceder 
além de suas possibilidades.

Lembre-se: ter os melhores e mais saborosos pratos, não basta se
você não conhece bem seu cliente! Faça perguntas, analise o perfil e

saiba como tratá-lo com foco em fidelização.
Sistemas de Gestão Empresarial especialistas no segmento Food são

fundamentais para esse processo.

Observar e conversar com seus
clientes vai nutrir seu negócio de
importantes informações!



Dica	3	– Aposte	em	
ferramentas	de	vendas!

Crie um cardápio inovador, que estimule o apetite e se possível, 
que seja interativo. Atualmente, há diversas tecnologias que 
ajudam o cliente a tomar decisões, e com um publico cada vez 
mais exigente, inovar virou regra. Pesquisas mostram que clientes 
tem dado preferencia para Foods que investem em interatividade, 
seja na hora de escolher o prato, chamar o garçom ou saber se a 
refeição está pronta.

Ofereça descontos, crie um cartão fidelidade, promoções em 

determinados dias da semana, aniversários, ou vales retorno. Essa 
é  uma técnica que sempre vai atrair novos clientes para o seu 
estabelecimento. Uma estratégia comprovadamente eficaz é criar 
senso de urgência com promoções relâmpago, com preços ou 
combos válidos por um único dia ou algumas horas.

Sua equipe é sua principal ferramenta de vendas! Um bom 

atendimento é crucial para fazer com que o cliente continue 
voltando, indicando e trazendo mais pessoas. Por tanto, motive e 
treine seus funcionários para que recebam os clientes da melhor 
forma possível, indiquem pratos e sugiram porções extras e 
sobremesas de maneira convincente. Lembre-se de recompensar 
os colaboradores que conseguirem atrair o maior número ao seu 
estabelecimento ou realizarem mais vendas.

Crie produtos próprios e ofereça refeições personalizadas para 
empresas próximas ao seu estabelecimento. 
Desenvolva itens com receitas próprias, como bolachas, 
chocolates, doces, salgados, etc. Feche contratos de parcerias para 
que os funcionários de empresas vizinhas façam refeições no seu 
estabelecimento. Crie uma promoção de indicação e a cada pessoa 
nova trazida ao restaurante, seu cliente pode receber uma 
sobremesa grátis.



Dica	4	– Reduza	Custos	e	
Desperdícios!

Quem está no ramo Food sabe que evitar ao máximo desperdícios
de alimentos e outros recursos são primordiais para redução de
custos. Porém, equipamentos obsoletos, e muitas vezes hábitos dos
próprios donos do estabelecimento, acabam causando um enorme
prejuízo que pode chegar a milhões de reais anualmente.

Para evitar gastos desnecessários, fique atendo às seguintes dicas:

Estabelecimentos food sempre consomem muita energia. Fique
atento ao consumo excessivo e pense em maneiras práticas de
reduzir, como por exemplo, luzes de presença nos banheiros,
freezers e refrigeradores mais econômicos, lâmpadas de lead, entre
outras práticas.

Muita atenção ao prazo de validade dos alimentos. O ideal é que
você tenha todo seu estoque controlado por um sistema de
gestão, assim evitará significativamente o desperdício de alimentos,
que por esquecimento, acabam passando do prazo saudável para
consumo.

Use seu cardápio como um ”controle”. Como os pratos seguem um
padrão, você pode separar os alimentos em porções, congelá-los e
retirá-los somente quando for preparar, e apenas a quantidade
exata do prato. Além de facilitar e agilizar a produção você evitará
desperdícios.



Enfatizamos	algumas	vezes	no	decorrer	do	ebook	sobre	
a	importância	da	adoção	de	softwares	especialistas	
como	apoio	na	gestão	de	estabelecimentos	food.	

Não	é	segredo	que	a	tecnologia	é	uma	grande	aliada	
para	aumentar	a	competitividade	do	negócio.	Além	de	
facilitar	a	proximidade	e	interatividade	com	cliente,	os	
sistemas	de	gestão	específicos	para	o	setor,	fornecem	
uma	série	de	dados	importantes	sobre	o	dia	a	dia	do	
negócio.	

Informações	sobre	fluxo	de	caixa,	controle	de	estoque,	
vendas,	cadastro	de	clientes	e	fornecedores,	são	
facilmente	acessadas	e	agilizam	a	tomada	de	decisão.	
Informatizar	a	empresa	não	é	mais	um	diferencial	de	
inovação,	e	sim	uma	necessidade	primordial	para	
qualquer	empreendimento	que	deseja	crescer	de	forma	
sustentável.	

Se	seu	estabelecimento	ainda	não	é	informatizado,	
procure	por	uma	solução	especialista,	que	seja	aderente	
aos	seus	processos	e	que	traga	na	bagagem	as	melhores	
práticas	de	mercado,	para	aumentar	sua	
competitividade.	Caso	queira	saber	mais	sobre	isso,	
poderá	conhecer	o	WM	Cheff,	solução	100%	focada	no	
segmento	e	desenvolvida	por	especialistas	para	facilitar	
o	controle	do	seu	negócio	de	forma	inovadora,	com	alto	
nível	de	flexibilidade	e	escalabilidade,	totalmente	
integrada,	ágil	e	otimizada	para	melhorar	a	experiência	
do	seu	cliente	por	meio	da	Tecnologia.

Dica	5	– A	Tecnologia	é	
sua	aliada!



CONCLUSÃO
Reunimos	nesse	ebook,	5	dos	principais	
pontos	que	consideramos	importantes,	para	a	
potencialização	de	um	negócio	do	segmento	
Food.	Nos	baseamos	em	nossas	experiências	
ao	longo	dos	anos,	com	inúmeras	empresas	do	
setor,	que	tiveram	sucessos	com	a	
implantação	dessas	dicas.

Estar	atento	a	tudo	o	que	ocorre	no	seu	
restaurante,	com	todo	processo	informatizado,	
desde	a	chegada	dos	clientes,	os	pedidos,	a	
preparação	dos	pratos	na	cozinha,	até	a	
entrega,	é	o	primeiro	passo	para	se	destacar	
em	um	mercado	tão	competitivo.

Que	esse	conteúdo	tenha	te	ajudado	a	pensar	
em	novas	possibilidades	para	oferecer	um	
serviço	de	qualidade,	inovar,	atrair	mais	
clientes	e	gerar	ainda	mais	lucros	para	o	seu	
negócio!	Sucesso!



Acesse www.wmsistemas.inf.br
assine nossa Newsletter e baixe 

nossos outros e-books


