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Presidente da Abrasel diz que é preciso boa gestão durante os momentos de crise para se consolidar

Bares e restaurantes são referências na Capital
Nilson Figueiredo

Há quase 40 anos 
em Campo Grande, a 
Cantina Romana é um 
estabelecimento com 
tradição familiar. O gestor 
de atendimento, Tommy 
Menegazo, 39, contou um 
pouco sobre a história do 
restaurante. “Meu pai, 
Paulo Luiz Menegazo 
Jr., e meus avós, Giorgio 
Devoto e Clara Devoto, 
são os fundadores da 
Cantina. O estabelecimento 
foi aberto em 1978 e logo 
completaremos 40 anos. 
Hoje o restaurante é do 
meu pai e de sua irmã, 
Silvia Menegazo. Esse é 
um restaurante familiar, 
mantido com as mesmas 
receitas desde o começo.”

Ele explica que a 
principal característica 
é a presença da família 
dentro do negócio até 
hoje. “Nosso restaurante 
é extremamente familiar 

trabalhamos e nos 
dedicamos todos os dias. 
Aqui nos mantemos 
fielmente a receita, além 
da qualidade dos produtos 
e do atendimento, sempre 
tem alguém da família no 
local. Quando passamos 
por momentos de crise 
tentamos cortar os gastos 
e reduzir o custo da 
operação, mas, sem mudar 
a qualidade do negócio.” 

Menegazo conta que os 
clientes elogiam a receita 
e a tradição da culinária 
local. “Percebo que é o 
nosso diferencial é essa 
qualidade do atendimento 
e para manter a receita 
com a mesma qualidade. 
Muitos dos nossos clientes 
falam que comem no 
restaurante há anos e 
continua sendo a mesma 
comida. É algo que 
fazemos questão de manter 
sempre”, finaliza.

Negócio de família completa 40 anos 
na Capital e já é tradição
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Até 2016 foram registrados 
1.510 bares e restaurantes 
em Mato Grosso do Sul, e só 
em Campo Grande o número 
chega a 648 estabelecimentos, 
segundo dados do Sebrae-MS 
(Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas). 
E, anualmente diversos esta-
belecimentos abrem e fecham 
as portas na Capital, a Avenida 
Afonso Pena, por exemplo, é um 
local onde centenas de estabe-
lecimentos passaram e muitos 
deles acabaram não resistindo 
às crises. O presidente da 
Abrasel-MS (Associação Brasi-
leira de Bares e Restaurantes), 
Juliano Battistel, explica que 
é preciso ter uma boa gestão 
principalmente nos momentos 
de crise. Empresários que se es-
tabilizaram na cidade explicam 
ao que atribuem o sucesso.

Para Battistel, o que per-
mitiu aos estabelecimentos se 
consolidarem na Capital foi 
basicamente três pontos: pro-
duto, atendimento e gestão. “Em 
primeiro lugar o produto e na 
sequência o atendimento. Casas 
que têm produtos bons e aten-
dimento diferenciado com foco 
voltado a atender o cliente da 
melhor maneira, acabam se des-
tacando. Também é importante 
a boa gestão do empresário que 
está por trás do negócio, porque 
tem épocas que realmente são 
mais fracas que as outras, en-
frentamos agora uma época 
de crise que está muito longa, 
então o preparo do empresário 
para se precaver e ter uma 
reserva para o período de crise 
é muito importante”, destacou.

O veterinário e proprietário 
do Bar Mercearia, João Mar-
celo da Cunha, 42, abriu o ne-
gócio em dezembro de 2005. 
“Vim de São Paulo, após desistir 
da minha profissão, porque, 
quando visitei Campo Grande, 
adorei a cidade e enxerguei 
nela um potencial empreen-
dedor. Quando compramos já 
era um bar, reformamos o ponto 
e transformamos no Mercearia. 
O começo foi difícil porque a 
proposta era muito diferente, a 
ideia veio dos bares paulistanos 
que eu frequentava junto com 
meu pai e sempre gostei do 
que remete ao antigo, fizemos 
questão de manter a arquite-
tura respeitando a época.” 

Ele explica que a segmen-
tação foi surgindo natural-
mente. “Notei o surgimento 
das cervejas artesanais e 
fomos um dos primeiros bares 
a oferecer esse tipo de pro-
duto. A minha mulher sempre 
deu atenção à cozinha com a 
finalidade de oferecer opções 
para aqueles que não querem 
só beber. Nosso cardápio é bem 
diversificado, hoje você pode 
comer uma porção, um sobá ou 
até um sanduíche. Abrimos o 
leque para os clientes. Ofere-
cemos as cervejas comerciais, 
artesanais, coquetéis e sucos, 
sempre tentando agradar ao 
público, por isso nunca ti-
vemos exclusividade com al-
guma marca de bebida.”

Cunha avalia que o cres-
cimento do bar está ligado 
a um tripé de respeito. “Eu 
costumo falar que é um tripé: 
respeito aos clientes, aos fun-
cionários e aos fornecedores. 
Sempre queremos atender 
bem e proporcionar produto 
de qualidade às pessoas. Para 
isso, você precisa de uma 
equipe em sintonia com a 
mesma mentalidade e sele-
cionar os fornecedores, além 
do constante investimento em 
melhorias na empresa. Por 
exemplo, reservo um percen-
tual do meu faturamento para 
investir no bar”, diz. Sobre 
os momentos de crise, ele 
explica que são válidos para 
reavaliar a empresa.

“Os momentos de crise são 
ótimos para reavaliar o negócio. 
É necessário trabalhar e investir 
para reduzir ao máximo o des-
perdício e as perdas. Também é 
preciso ter um relacionamento 
sólido com os fornecedores a 
fim de conseguir condições 
que sejam boas para ambos 
os lados. É importante mos-
trar a realidade para a equipe 
e trazer tranquilidade para a 
garantia dos empregos, são nos 
piores momentos que a equipe 
precisa estar unida e compre-
ender que todos fazem algum 
sacrifício. Assim, somente os 
investimentos necessários 
serão realizados, mas sempre 
pensando no melhor para o 
cliente e em não prejudicar os 
colaboradores. Demissão tem 
de ser a última hipótese.”

Com 11 anos de história, o 
Quiosque da Brahma é outro 
estabelecimento que se con-
solidou na Capital. O sócio-
-proprietário do bar, Adriano 
Hermeto, 40, pontua dois dife-
renciais que contribuíram para 
que o local se estabilizasse na 
cidade. “Eu vejo nossos dois 
diferenciais que são o atendi-
mento e a qualidade dos nossos 
produtos, nós não temos uma 

modinha, mesmo quando apos-
tamos num diferencial, continu-
amos no mesmo segmento e na 
mesma proposta que tivemos 
desde o início. Nós também 
expandimos o tamanho do bar 
há uns quatro anos, sempre 
mantendo a característica.” 

Hermeto relata que é pre-
ciso atender ao cliente e o que 
ele deseja. “Para segurar esses 
últimos anos de crise e concor-
rência, tivemos que diminuir a 
equipe e buscar novos meios de 
atrair os clientes como música 
ao vivo aos finais de semana 
muito mais pelo apelo do pú-
blico pois fugimos um pouco da 
base, mas também é importante 
saber ouvir o que o cliente 
quer e trazer isso para ele, 
além das promoções”, conta, e 
complementa que trabalha com 
promoções como open chope 
e desconto de 50% na bebida 
durante o happy hour.

Ele afirma também que o bar 
se manterá independente das 
circunstâncias. “Gostaria que 
nossos clientes soubessem que 
o Quiosque vai continuar por 
muitos anos, independente de 
estar na mesma localização ou 
não, nosso negócio se manterá”, 
informa o empresário.

Estado registrou 
1.510 bares e 
restaurantes até 2016, 
e número chega  
a 648 na Capital

Bares focam em 
qualidade para se 
manterem no mercado, 
mesmo passando por 
períodos de crise  
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