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  RESUMO 

 

As reflexões deste artigo tratam acerca da importância do conhecimento do ambiente 

externo e o conhecimento da própria empresa para o sucesso de uma gestão eficiente 

tendo como objeto de análise o Bar e Restaurante “Base da Litorânea”, localizado na 

avenida Litorânea em São Luís do Maranhão. A pesquisa envolveu clientes, 

funcionários e o gestor da empresa, de acordo com a interdisciplinaridade entre: 

Empreendedorismo; Finanças; Logística; Administração da Produção e Administração 

Pública. O foco do trabalho girou em torno da observação da gestão, sobretudo 

financeira, como também no mercado de normas de conduta do local. Após as 

observações foram sugeridas soluções de fácil acesso a todos os envolvidos no processo 

de funcionalidade do estabelecimento, além de algumas medidas empreendedoras e 

logísticas como o melhoramento do layout do estabelecimento e a destinação correta e 

sustentável dos detritos.   

 

Palavras-chave: Planejamento Estratégico. Sistema de Máximos-Mínimos. Fluxo de 

Caixa. Vigilância Sanitária. Sustentabilidade.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A gestão eficiente é o termo que designa o fazer bem, utilizar 

adequadamente os recursos organizacionais disponibilizados aos gestores e aos 

colaboradores. É a utilização racional dos recursos de forma a maximizar a 

probabilidade de atingir os resultados, reduzindo os custos, administrando corretamente 

o estoque, os pedidos e as aquisições de materiais. 

Apesar de existirem diversos bares na orla da avenida Litorânea em São 

Luís do Maranhão, muitos gestores negligenciam a gestão eficiente devido a diversos 

fatores, tais como: tempo de estadia no local associado a uma clientela antiga; falta de 

                                                 
1 Artigo produzido a partir do Projeto Interdisciplinar das disciplinas de Administração da Produção, 

Finanças Corporativas, Introdução à Administração Pública, Logística e Operações e Empreendedorismo 

do curso de Administração da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco – UNDB. 
2  Aluno do 6º período do curso de Administração. 
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conhecimento / informação / inserção de novas tecnologias; ausência de uma visão 

holística. 

A presente pesquisa é de suma importância tanto para os gestores 

aprimorarem seu processo de gestão, tendo controle total do empreendimento, quanto 

para os clientes que vão ficar mais satisfeitos em ter uma qualidade melhor nos serviços 

prestados. 

Este estudo tem como objetivo geral desenvolver um aplicativo a ser 

utilizado em smartphones, tabletes e computadores, a fim de auxiliar na gestão eficiente 

de bares e restaurantes. Como forma de sustentação ao objetivo geral deste trabalho, os 

objetivos específicos consistem em: analisar as ferramentas de controle de fluxo de 

caixa; evidenciar as premissas balizadoras do empreendedorismo com foco 

promocional, layout e diferenciação de outros bares; identificar as normas da vigilância 

sanitária atinentes à área de bares e restaurantes e a destinação correta dos detritos que 

podem ser reaproveitados de maneira sustentável; desenvolver treinamento eficiente aos 

funcionários.  

Estruturou-se o artigo em quatro tópicos. O primeiro abordará o referencial 

teórico, no qual será apresentada toda parte conceitual das disciplinas deste trabalho 

interdisciplinar: Empreendedorismo; Finanças; Logística; Administração da Produção e 

Administração Pública. O segundo tópico abordará a metodologia utilizada para 

realização do trabalho. O terceiro abordará o estudo de caso, no qual serão apresentadas 

todas as informações acerca do caso e a aplicação da solução proposta. O quarto tópico, 

por sua vez, abordará a conclusão do artigo apresentando os resultados e as melhorias 

da solução proposta. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Como definição de pesquisa, Gil (1991, p. 19) afirma que “a pesquisa é 

requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema, 

ou então quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que 

não possa ser adequadamente relacionada ao problema”. 

Diante da necessidade de definir o delineamento da pesquisa quanto aos 

objetivos, a presente pesquisa pode ser caracterizada como pesquisa exploratória, pois, 

conforme Beuren (2003, p. 80): 
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A caraterização do estudo como pesquisa exploratória normalmente ocorre 

quando há pouco conhecimento sobre a temática a ser abordada. Por meio de 

estudo exploratório, busca-se conhecer com maior profundidade o assunto, de 

modo a torna-lo mais claro ou construir questões importantes para condução 

da pesquisa. 

 

Diante da necessidade de atingir os objetivos, buscou-se, por meio da 

literatura divulgada em meio eletrônico e impresso, esclarecer pontos importantes para a 

conclusão do trabalho. Fez-se uma coleta de materiais e, principalmente, pesquisa in 

loco, com observação, entrevista e questionário. 

Segundo Beuren (2003, p. 83), “os procedimentos na pesquisa científica 

referem-se à maneira pela qual se conduz o estudo e, portanto, se obtêm os dados”. Para 

a caracterização da pesquisa quanto ao procedimento será realizada na forma de estudo 

de caso, que conforme Gil (1999, p.73) “o estudo de caso é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira a permitir conhecimentos 

amplos e detalhados do mesmo, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos 

de delineamento considerados”. 

 

3. A GESTÃO EFICIENTE DE BARES E RESTAURANTES ATRAVÉS DE 

APLICATIVOS PARA SMARTPHONE, TABLETS E OUTROS HARDWARES  

 

O artigo apresenta como cenário um estudo de caso da trajetória de Dona 

Canole, cozinheira e dona de restaurante há 20 anos. Ela teve a percepção que a orla da 

avenida Litorânea tinha a necessidade de receber o público com conforto e boa 

gastronomia, sem deixar de lado as belezas naturais do local. 

No início, Dona Canole pensou em um local que pudesse receber amigos e 

proporcionar momentos de confraternização. Porém, com o desenvolvimento da avenida 

Litorânea, essa ideia se modificou, e atualmente o Bar e Restaurante “Base da 

Litorânea” recebe as mais diferentes faixas etárias, desde casais a grupo de amigos e 

empresários. 

No entanto, o negócio de Dona Canole há tempos parou de crescer, 

decorrente da falta de habilidades administrativas, impossibilitando enxergar algumas 

falhas no seu sistema de gestão. 

Durante a pesquisa, foi observada a falta de atratividade do espaço que 

abriga o empreendimento. O espaço externo foi construído e coberto recentemente e a 

cobertura ficou cobrindo o nome “Bar e Restaurante”. 
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A empresa, até o presente momento, nunca executou qualquer tipo de 

estratégia de marketing ou fez qualquer tipo de divulgação. Para a gestora, a localização 

privilegiada do negócio é tudo. 

Uma das grandes preocupações de Dona Canole é em relação ao 

atendimento ao cliente. Porém, tal afirmação não foi comprovada através da pesquisa 

realizada com os clientes. Conforme a pesquisa, 60% dos entrevistados consideraram o 

atendimento “bom”, 20% optaram por “ruim”, 15% afirmaram ser “ótimo” e 5% 

disseram que o atendimento é “excelente”, o que não comprova que o atendimento ao 

cliente é um ponto fraco da empresa, mas, precisa ser melhorado. 

Outra problemática é a aquisição dos materiais. Em pesquisa com a 

proprietária, o erro na compra de materiais foi uma variável apontada em suas 

fraquezas. Ela relata ser impossível adquirir toda semana uma quantidade aproximada 

de materiais que atenda toda sua demanda. Com isso, há constantes erros na quantidade 

comprada acarretando o não atendimento de muitos clientes que acabam por voltar para 

casa ou se direcionam para um estabelecimento concorrente. 

Dona Canole não tem o controle do ciclo logístico de compra, transporte, 

estoque, produção e resíduos. Além disso, foi constatado que no período noturno há um 

constante mau cheiro no local, ocasionado por restos de alimentos, em especial o 

caranguejo. A proprietária alega que pratica uma logística de aquisição (logística 

direta). No entanto, somente no início da manhã seguinte quando o caminhão de lixo 

passa, é que o resto dos alimentos é recolhido. 

Segundo Dona Canole, um dos principais itens que atraem a clientela é o 

preço praticado pelos alimentos produzidos e servidos. Quando questionada se o 

produto poderia ser vendido a um preço mais elevado, ela comenta: “Daria pra eu 

vender, mas eu não ia vender tanto quanto se estivesse no preço que está atual. Quer 

dizer, se eu fosse botar mais caro, venderia, mas venderia menos porque a gente 

trabalha pro bairro, onde tem pessoas humildes”. 

Porém, a baixa rentabilidade foi comentada na entrevista pela proprietária. 

O fato de estar sobrecarregada fez com que o controle financeiro do Bar e Restaurante 

fosse deixado para segundo plano. 

Segundo Dona Canole, outra problemática é a falta de conhecimento por 

parte da gestora sobre as exigências da vigilância sanitária, o que pode trazer grandes 

transtornos. Na entrevista a gestora afirma: “[...] eles solicitaram uma separação com 
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tela para não passar insetos, [...], mas eles vão retornar. No geral, a cozinha eles não 

falaram nada, quando eles retornarem vamos ver o que eles vão pedir”. 

Diante dessas informações, percebe-se a necessidade de uma 

interdependência entre todos os setores organizacionais com um objetivo comum, afinal 

é isso que define uma organização. Dessa forma, foram propostas algumas soluções 

para uma gestão eficiente do empreendimento. 

Inicialmente, a grande dificuldade nesse segmento consiste no alinhamento 

de uma solução que contemple todos os problemas evidenciados, bem como a 

sustentação para melhorias aos pontos fortes e as oportunidades que foram 

evidenciadas.  

Com o avanço das ferramentas tecnológicas, assim como a fácil 

acessibilidade as redes de telecomunicações, a essência da solução para a gestão 

eficiente de bares e restaurantes não poderia deixar de acompanhar tal processo de 

evolução que rotineiramente as empresas têm que estar atentas e, às vezes, até utilizá-las 

a seu favor como diferencial competitivo no mercado. 

De acordo com Turban, MacLean e Wetherbe (2004), o sistema de 

informação coleta, processa, armazena analisa e dissemina informações com um 

determinado objetivo dentro de um contexto e, como qualquer outro sistema, inclui 

inputs (dados, instruções) e outputs (relatórios, cálculos). O sistema opera, dentro de um 

ambiente não necessariamente computadorizado, processa os inputs, que são enviados 

para o usuário ou para outros sistemas. 

Diante disso, a solução proposta envolve a criação de um sistema de 

informação em forma de aplicativo, de simples manuseio, que irá auxiliar a gestão, 

otimizando os processos de decisão no dia a dia do empreendedor. Esse software 

possuirá diversas funções, tais como: 

• Integração do cardápio digital com preço, descrição e ilustração em alta 

definição de cada item para rápido atendimento, sem a necessidade de 

intervenção do garçom, que será requisitado somente para entrega, melhorando 

assim a qualidade de vida desse profissional e reduzindo custos com mão de 

obra. 

• Informativos sobre noticiários locais e internacionais, clima, economia, política, 

gastronomia, esporte, cultura e lazer, além de avaliações e comentários sobre os 

pratos e serviços no local, auxiliando para melhoria na qualidade e divulgação. 
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• Facilidade de marketing para outras empresas que tenham interesse em divulgar 

seus produtos e serviços nos hardwares dos estabelecimentos, através do 

pagamento de uma taxa de publicidade. 

• Relação direta de informações entre os pedidos realizados e o fluxo de caixa, 

alimentando as entradas e as saídas de materiais, fornecendo um melhor controle 

financeiro e de estoque, podendo identificar ponto de pedido de material e 

planejar os gastos. 

• Padronização dos produtos servidos, com ficha técnica e descrição da 

quantidade de matéria prima utilizada em cada prato. 

A apresentação do software será em forma de slides contendo toda a 

estruturação e layout para simulação de utilização do mesmo.    

 

Figura 1 – Tablet Acoplado a Mesa para Atendimento 

                       

Fonte: http://economia.ig.com.br/2014-06-30/restaurantes-trocam-garcons-por-tablets-para-agilizar-

atendimento.html 

 

Sugeriu-se como solução para a questão do mau odor fazer parceria com 

alguma instituição agrícola em que os resíduos do caranguejo possam ser utilizados com 

adubos e fertilizantes. Atualmente, as coletas são realizadas pela prefeitura e não há 

assepsia total do ambiente, o que proporciona o mau odor. 

Caso a parceria seja firmada, será realizada a coleta diariamente dos 

resíduos nos horários da manhã, visto não ter atendimento nesse horário. A putrefação 

que tem como decorrência o mau odor, consiste no depósito de restos de caranguejos e 

outros alimentos do fechamento dos estabelecimentos das 22 horas até a coleta ser 

realizada, às vezes no período vespertino, conforme relatou, em pesquisa de campo, a 

empreendedora do estabelecimento “Bar da Lenoca”. 

O processo de adubação do solo é um processo que tem como finalidade 

repor nutrientes que irão auxiliar o crescimento das plantas. Existem regras muito 
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importantes e que devem ser observadas durante todo o processo de adubação. Dentre 

elas, é importante saber a dose certa com que determinado adubo será utilizado, já que a 

adubação em excesso pode ser prejudicar o solo e, principalmente, o que se deseja 

cultivar (TUPIASSÚ, 2009). 

Segundo a Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, a 

procura por alimentos orgânicos vem aumentando no Brasil no decorrer dos anos. Essa 

prática agrícola caracteriza-se por manter a produção evitando o uso de fertilizantes 

sintéticos a partir da utilização de fertilizantes orgânicos. A revista também mostra que 

os resíduos de caranguejo apresentam potencial como adubo orgânico. Esse adubo age 

diretamente na salinização do solo, no crescimento e nos teores de clorofila e solutos 

orgânicos e inorgânicos de plantas de melão.  

Outra possibilidade ainda sobre utilizar o caranguejo como adubo é através 

da casca dos crustáceos. Camarão, lagosta e caranguejo podem também servir de adubo 

para a terra nos jardins, já que a decomposição da casca do crustáceo vai trazer 

nitrogênio, fósforo e alcalina com resultados muito positivos. Sendo assim, empresas de 

jardinagem podem ter interesse na reutilização desse produto. 

Acerca das soluções sobre as leis da vigilância sanitária no município de 

São Luís e das normas de boas práticas para serviços de alimentação, será 

providenciado banner ilustrativo com algumas regras básicas de higienização e 

segurança com os procedimentos realizados na cozinha de acordo com a Resolução-

RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. Além disso, será produzido um manual com 

todas as regras da vigilância sanitária para ser pesquisado em caso de dúvida acerca do 

acondicionamento dos materiais, de acordo com a Lei nº 3.546, de 05 de agosto de 

1996, de São Luís. Como complemento dessas ações, será dada gratificação aos 

funcionários que seguirem todos os procedimentos técnicos e serão criadas rotinas de 

treinamentos e capacitação de técnicas de vigilância sanitárias, ofertadas, de forma 

gratuita, por instituições como Sebrae, Escritório Escola da UNDB e outros. 

 

CONCLUSÃO 

 

Por meio deste estudo foi percebida a importância do planejamento estratégico 

para o sucesso de qualquer organização, bem como para a elaboração das diversas 

proposições e soluções. Qualquer que seja a ação e para que esta se mostre viável do 

ponto de vista da absorção dos custos pela empresa, marketing compatível com a 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-4366&lng=en&nrm=iso
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capacidade da empresa, público-alvo e investimentos proporcionais aos lucros obtidos, 

deverá haver um planejamento. 

Foi evidenciado que é possível desenvolver e realizar a gestão eficiente de 

bares e restaurantes por meio da utilização de aplicativos para smartphones, tabletes e 

outros hardwares. Destaca-se que, além de contribuir pelo fácil manuseio, esses 

aplicativos acabam por inserir as organizações na modelagem de bares e restaurantes no 

constante processo de evolução tecnológica e de comunicação, necessárias inclusive como 

sobrevivência estratégica no mercado. 

Observou-se que foram atendidos todos os objetivos específicos como forma 

de sustentação ao trabalho, identificando todos os itens atinentes a finanças corporativas, 

logísticas, administração da produção, empreendedorismo e administração pública. 

Este estudo também se destacou por apresentar uma grande contribuição para 

a comunidade envolvida, que por diversas vezes tem conhecimento da teoria, mas que, no 

entanto, negligencia as práticas no dia a dia, ocasionando, muitas vezes, uma ineficiência 

na gestão. 

A empresa estudada apresentou uma disparidade em relação ao conhecimento 

do consumidor, dos concorrentes e do controle financeiro. O estudo proporcionou maior 

conhecimento por parte da gestão da empresa no mercado em que está inserida, tanto 

interna quanto externamente, proporcionando soluções inovadoras para uma gestão 

eficiente. 
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