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RESUMO 

 

O empreendedorismo tem se tornando uma fonte inesgotável de novos negócios e ideias 
inovadoras, que tem transformado o cenário da economia mundial. Para tanto, o objetivo 
principal deste estudo é compreender e analisar o conceito de slow food que os 
empreendedores no setor da gastronomia têm enfrentado para se manterem no mercado. 
Através do presente estudo, buscou-se identificar os critérios de escolha dos insumos, os 
aspectos relacionados à mão de obra, as perspectivas futuras para os estabelecimentos, as 
estratégias utilizadas pelos mesmos para se manterem no mercado, visto que, a concorrência 
neste setor tem aumentado significativamente nos últimos anos. O presente estudo foi 
desenvolvido no Café da Praça Bisstrô, na cidade de Cachoeira do Sul – RS, empresa do ramo 
alimentício que apresenta a seus clientes o conceito de slow food, que em inglês significa 
“comida lenta”. O estudo foi caracterizado como descritivo, de cunho qualitativo, pois foram 
coletadas e analisadas informações relacionadas à interpretação sobre a empresária 
proprietária de um estabelecimento supracitado. Com base neste estudo, conclui-se que 
empreender é um desafio constante, ainda mais para quem empreende no setor que mais 
cresce atualmente, que é o setor da alimentação. Pode-se concluir que o empreendedorismo 
gastronômico no conceito de slow food tem se destacado dos demais setores por apresentar ao 
mundo um valor cultural como diferenciação, além de mostrar aos consumidores e 
apreciadores o valor e o respeito ao alimento fresco, a forma como é produzido e tratado. 
Porém, o setor do empreendedorismo gastronômico, ainda encontra alguns entraves, como o 
alto custo de investimento, falta de pessoas qualificadas para o mercado de trabalho, muitos 
encargos e com alto custo. Todavia, a satisfação e o prazer em oferecer um serviço de 
qualidade e diferenciando prevalecem como características essenciais do negócio.   
 
 

Palavras-Chave: Empreendedorismo. Slow food. Empreendedorismo gastronômico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Entrepreneurship has become an inexhaustible source of new business, innovative ideas that 
has transformed the landscape of the world economy. Therefore, the main objective of this 
study is to understand and analyze the concept of slow food that entrepreneurs in the 
gastronomy sector have faced to stay in the market. The present study sought to identify the 
criteria of choice of inputs, difficulties in finding qualified labor, future prospects for 
establishment, strategies used by it to stay in the market, as competition in this sector has 
increased significantly in recent years. This study was developed at Café da Praça Bisstrô, in 
the city of Cachoeira do Sul - RS, a food company that introduces its customers to the concept 
of slow food, which in English means “slow food”. The study is characterized as descriptive, 
of qualitative nature, because information related to the interpretation about the entrepreneur 
who owns a above mentioned establishment will be collected and analyzed. Based on this 
study, it can be concluded that entrepreneurship is a constant challenge, especially for those 
who are entrepreneurs in the fastest growing sector, namely the food sector. It can be 
concluded that gastronomic entrepreneurship in the concept of slow food has been 
distinguished from the other sectors for presenting to the world a great cultural value, besides 
showing consumers and lovers the value and respect for fresh food, the way it is produced. 
and treated. However, the gastronomic entrepreneurship sector still faces some obstacles, such 
as high investment costs, lack of qualified people for the labor market, many burdens, very 
expensive inputs. However, satisfaction and pleasure in offering quality and differentiating 
service prevail at the end of each day. 
 
 
 
Key-words: Entrepreneurship. Slow food concept. Gastronomic entrepreneurship.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade está em constante transformação, para acompanharmos essa transformação 

as empresas são obrigadas a evoluir e a buscar novas formas de ver o negócio prosperar. A 

busca por novas mudanças no cotidiano das organizações, os administradores buscam 

alternativas através de inovações. O empreendedorismo vem da necessidade de buscar 

soluções práticas e ideias inovadoras para empresas e organizações.  

O empreendedorismo vem se intensificando no Brasil desde o final da década de 1990, 

no entanto se consolidou a partir do ano de (2000), isso porque, nos últimos anos, após várias 

tentativas de estabilização da economia e da globalização, muitas empresas de grande porte 

tiveram de buscar novas alternativas para aumentar a competitividade, minimizando custos 

para poderem se manter no mercado. No Brasil, os empreendedores contam com o auxílio do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (MPEs) e o SEBRAE, em 1999 

foi instituído pelo Governo Federal o Programa Brasil Empreendedor, onde o objetivo 

principal é a capacitação de milhares de empreendedores, esse plano visava a elaboração de 

planos de negócios e captação de recursos. Destaque-se também, o Programa Empreendedor 

Individual, que foi instituído pela Lei Complementar nº 128/2008, que alterou a Lei Geral das 

Micro e Pequena Empresa (MPEs), Lei Complementar nº 123/2006,  tem como objetivo a 

formalização de empreendedores, que até então mantinham seus negócios informalmente. 

Com o crescimento do empreendedorismo o segmento da gastronomia vem ganhando 

espaço no mercado, tornando-se um grande e lucrativo negócio para os empreendedores. A 

gastronomia enfrentou e enfrenta ainda muitos obstáculos, é um campo árduo e com alguns 

obstáculos a serem enfrentados, tem investimento inicial alto e exige dos proprietários 

dedicação em tempo integral,  no entanto, muitos empreendedores estão se arriscando nessa 

iniciativa de investir nesse mercado. Para muitos empreendedores esse ramo já é conhecido, 

pois já trabalharam em restaurantes, ou a família era proprietária, o que precisou para eles foi 

ter a coragem de contornar os problemas, inovar e ter muita criatividade para dar seguimento 

ao novo desafio.  

Empreender na área da gastronomia possibilita seguir por vários caminhos: alta 

gastronomia, fast foods, gastronomia regional, gastronomia gourmet e há os que seguem uma 

linha fitness, alimentação saudável entre tantos outros. 
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Nos últimos anos, o município de Cachoeira do Sul sofreu mudanças quanto à 

composição e número de empresas do ramo alimentar, no ano de (2016), foi inaugurado o 

primeiro e único Shopping Center da cidade, que contempla uma praça de alimentação. Com 

a inauguração, várias empresas passaram a oferecer refeições variadas e rápidas no conceito 

“fast- food”.  

Empresas do ramo alimentício que produzem refeições “mais requintadas” estão 

ganhando destaque, uma vez que passaram a ter diversidades de refeições a serem oferecidas 

ao consumidor, esse é o exemplo de uma empresa que surgiu há quase vinte anos  na cidade, 

mas foi há pouco mais de um ano que  O Café da Praça Bisstrô apostou  no conceito de “slow 

food”, que quer dizer em português “comida lenta”, um conceito diferenciado dos demais 

restaurantes da cidade. 

Partindo desse pressuposto, o presente trabalho de conclusão de curso teve como 

finalidade responder a seguinte questão de pesquisa: como pode ser caracterizada a empresa 

Café da Praça Bistrô quanto ao desenvolvimento do negócio no ramo slow food em Cachoeira 

do Sul?  

Para tanto, o presente trabalho está organizado em cinco sessões, a contar da introdução 

e as considerações finais. No segundo capítulo, serão apresentados os objetivos da pesquisa. 

A justificativa será apresentada no terceiro capítulo. O terceiro capítulo apresentará a 

metodologia da pesquisa. O referencial teórico será apresentado no quarto capítulo. Os 

resultados e discussões focados na compreensão sobre o empreendimento gastronômico “Café 

da Praça Bisstrô” serão abordados no quinto capítulo.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

A seguir serão apresentados os objetivos do trabalho, dividindo-se em: geral e 

específicos.  

 

1.1.1   OBJETIVO GERAL  

 

Caracterizar o conceito de “slow food”, e como é desenvolvido na interpretação da 

empreendedora do Café da Praça Bisstrô em Cachoeira do Sul – RS.  

 

1.1.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

(a) Descrever a trajetória do empreendimento, identificando as refeições oferecidas ao 

mercado, o conceito de slow food do estabelecimento e o público-alvo;  

 

(b) Identificar os critérios de escolha dos insumos adquiridos para as refeições, bem como 

as dificuldades e profissionais capacitados para o mercado; 

 

(c) Descrever as perspectivas futuras de mercado, na visão do empreendedor, destacando 

as estratégias que eles utilizam frente ao ambiente concorrencial. 
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1.2      JUSTIFICATIVA 

  

Compreender e caracterizar as transformações que vem ocorrendo no mercado 

gastronômico, principalmente nos setores ligados ao ramo empreendedor, o que é de suma 

importância para a área da Administração. Com todas as mudanças ocorridas nesse setor, o 

aumento das atividades informais cresce gradativamente e o número de trabalhadores por 

conta própria também, com isso, surgem novas propostas de atuação neste ramo. A criação de 

novos conceitos na prestação de serviços na área da gastronômica, maiores possibilidades de 

empregos, tendências de consumo alimentares e aumento da economia são aspectos que 

ganham destaque nos negócios.  

Este é um dos setores no mercado que mais crescem atualmente, e um dos que tem as 

melhores perspectivas no futuro, justificado pela busca crescente das pessoas por um novo 

estilo de vida diferente, alimentação saudável e feita na hora, com a priorização de produtos 

naturais e aumento de políticas públicas que beneficiem tais empreendimentos e iniciativas. 

Para tanto, este projeto tem por objetivo contribuir teoricamente para novos 

empreendimentos, principalmente aos ligados ao ramo alimentício, pois sabemos das 

dificuldades enfrentadas, da falta de informação, e custos elevados para abrir um 

empreendimento voltado para esse setor.  

Quanto ao mercado já existente, a realização da pesquisa poderá auxiliar as empresas 

nas definições de estratégias e nas tomadas de decisões, possibilitando novas oportunidades 

para os estabelecimentos.  

Ao que tange a praticidade, o estudo tem importância social, no sentido de que o mesmo 

poderá fazer com que a sociedade tenha a oportunidade de entrar em contato com o meio 

acadêmico, através de conceitos, teorias e resultados gerados. A questão aqui proposta é de 

suma importância, já que na maioria das vezes a sociedade só conhece a prática. Ademais, 

fazer-se entender o real motivo de tantos métodos utilizados na graduação e o quão são de 

extrema importância na hora de desenvolver um negócio na prática é um desafio.  Dessa 

maneira, o presente trabalho poderá contribuir aos futuros empreendedores. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O estudo está organizado em três sessões, como pontuado anteriormente. No item 4.1 

vamos conhecer o conceito e histórico do empreendedorismo. No item 4.2 será abordada a 

importância do empreendedorismo na administração. No item 4.3 o tema analisado será o 

empreendedorismo no setor alimentar, sua participação junto ao contexto social, econômico e 

cultural.  No item 4.4 veremos sobre o conceito de slow food, suas tendências e o diferencial 

desse conceito para a administração e empreendedorismo e, por fim, no item 4.5 será 

apresentado a história do slow food, sua origem e o que motivou o surgimento desse 

movimento. 

 

2.1 EMPREENDEDORISMO: CONCEITO E HISTÓRIA  

 

“A palavra empreendedor, origina-se da palavra entrepreneur, que é francesa, 

literalmente traduzida, significa aquele que está entre ou intermediário” (HISRICH, 1986, 

p.96). A definição de empreendedor evoluiu com o passar do tempo, devido às mudanças 

ocorridas na área econômica mundial tornando-se mais complexa. Desde seu início, na idade 

média, o indivíduo que participava ou administrava grandes projetos de produção era 

chamado de empreendedor, porém esta pessoa utilizava os recursos fornecidos geralmente 

pelo governo do país.  

O conceito de "Empreendedorismo" foi popularizado pelo economista Joseph 

Schumpeter, em 1945, com base na sua teoria da Destruição Criativa. Para ele, o 

empreendedor é alguém versátil e criativo, que possui as habilidades técnicas para saber 

produzir, alguém que consegue reunir recursos financeiros, organizar as operações internas e 

realizar as vendas da sua empresa. Alguns anos mais tarde, mais precisamente em 1967, 

com Kenneth E. Knight, e, em 1970, com Peter Drucker, foi introduzida ao 

empreendedorismo a ideia da necessidade de arriscar em algum negócio para montar uma 

organização.  

Já Dornelas (2001), entende que empreendedor significa fazer as coisas acontecer, o 

empreendedor se antecipa aos fatos e possui uma visão dos acontecimentos futuros dentro das 

organizações. Porém, ao longo dos anos surgiram muitos conceitos sobre empreendedorismo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
https://pt.wikipedia.org/wiki/1945
https://pt.wikipedia.org/wiki/Destrui%C3%A7%C3%A3o_criativa
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenneth_E._Knight&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker
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e sua constante evolução. Mas foi no início do século XX que o economista Schumpeter, 

percebeu que o campo do empreendedorismo poderia, de certa forma impactar no âmbito do 

desenvolvimento econômico e social da sociedade. Schumpeter (1982), coloca como conceito 

central das suas teorias, o de "empresário inovador", para ele uma figura indispensável ao 

crescimento e desenvolvimento do capitalismo. 

Nas obras que Schumpeter deixou, percebemos que na ausência de inovações nem a 

economia nem a sociedade podem progredir. A invenção e a criação do novo significam, a 

condição mais importante para a não estagnação da vida econômica e social. Ele identificava 

cinco esferas privilegiadas para o aparecimento de inovações no mundo econômico-social: 

produtos, matérias primas, processos de trabalho, mercados e formas de organização 

empresarial. É pela criação de novas possibilidades em cada um desses universos, ou pela 

articulação de novas maneiras de aproveitar as possibilidades já existentes, que a vida 

econômica se transforma e se renova. 

 Nesse processo, é de suma importância ultrapassar obstáculos, superar resistências e 

vencer o espírito conservador, além das tomadas de decisões de forma rápida e que não 

prejudique a organização. O empresário inovador, representa o principal artífice dos grandes 

processos de transformação econômico-social, ele é o responsável pela criação e consolidação 

dos ciclos dinâmicos de inovação, não se limita, unicamente, a modificar o mundo que vive, 

busca sempre novas possibilidades para a organização da vida econômica em sociedade.  
 

2.2  EMPREENDEDORISMO E ADMINISTRAÇÃO  

 

 Atualmente, a importância da administração e do empreendedorismo no 

desenvolvimento econômico e social é de extrema importância para construir uma sociedade 

empreendedora. E o melhor caminho é através do ensino, podendo dessa forma, estimular e 

desenvolver nas pessoas habilidades e capacidades necessárias à gestão de um 

empreendimento. A efetiva aprendizagem da disciplina de Empreendedorismo depende da 

forma como o ensino é passado aos alunos, principalmente nos cursos de graduação 

administração. 

Pode-se afirmar que, o conceito de empreendedorismo nos dias de hoje, está em 

processo de expansão para quase todas as disciplinas das Ciências Humanas (FILION, 1999). 



19 

 

 

 

Até pouco tempo atrás, acreditava-se que as habilidades empreendedoras de forma 

alguma poderiam ser ensinadas, e as pessoas que não nasciam com o “dom” empreendedor, 

eram aconselhadas a buscar a abertura de um empreendimento (DORNELAS, 2001).  

Drucker (1987, p. 16), já afirmava que “Empreendimento não é nem ciência nem arte, e 

sim uma prática”. Por isso, parte da base de conhecimento necessária para a execução de um 

empreendimento é definida pelos fins, ou seja, pela própria prática e experiência. Dessa 

forma, percebe-se a dificuldade que muitas instituições enfrentam para implantar a disciplina 

de Empreendedorismo em sua grade curricular. 

O empreendedorismo é sem dúvidas uma tendência mundial, principalmente em países 

em desenvolvimento como o Brasil.  

Neste cenário mundial, os empreendedores assumem papel relevante no 

desenvolvimento econômico e social do país. A contribuição desses empreendedores esta 

associada à geração de novos negócios, na produção de novos produtos, bens e serviços 

inovadores, geração e captação de recursos.  

No Brasil, o empreendedorismo surgiu na década de 90, com a criação de entidades de 

apoio ao empreendedor. Foram entidades como o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às 

micro e pequenas empresas), a partir daí é que começou a mudança na situação 

empreendedora do país. O Brasil pode ser considerado como um dos países mais 

empreendedores do mundo. O desenvolvimento econômico e social do país influencia muito o 

empreendedor brasileiro, principalmente porque o brasileiro é muito criativo na hora de 

buscar soluções nas crises econômicas. Por isso, surgem a todo instante novos 

empreendimentos e a grande maioria deles comandado por mulheres. 

As mulheres vêm conquistando cada vez mais espaços em diversas áreas profissionais, e 

essa evolução também ocorre no campo do empreendedorismo. No entanto, é reconhecido 

que as empreendedoras enfrentam maiores dificuldades em relação aos homens, porém, usam 

da criatividade, no controle de seus negócios. Os ramos do empreendedorismo liderado por 

mulheres são os mais diversificados, já que possuem maior controle das atividades por elas 

exercidas. Diante dessa percepção é possível afirmar que as mulheres vêm conquistando 

posições de destaque nas esferas social, econômica, cultural e política do país.  

Como diferenciar um administrador de um empreendedor? A palavra administração 

vem do latim “ad” (direção, tendência para) e minister (subordinação ou obediência). 
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Significa trabalhar com e através de pessoas para planejar, organizar, dirigir e controlar o uso 

de recursos, para realizar objetivos tanto da organização quanto de seus membros.  

Já, o empreendedorismo pode ser compreendido como a arte de fazer acontecer com 

criatividade e motivação. Consiste no prazer de realizar com sinergismo e inovação qualquer 

projeto pessoal ou organizacional, é um desafio frente às oportunidades e riscos. A essência 

do empreendedorismo está na percepção e na visão futura de novas oportunidades no âmbito 

dos negócios, ser empreendedor significa, acima de tudo, o impulso de materializar coisas 

novas, concretizar ideias com sucesso.  

Baseando-se no ensino atual da administração, o empreendedorismo é uma das 

ferramentas que proporciona aos empreendedores conhecimentos que diferenciem seus 

empreendimentos da concorrência. Há uma contribuição mais efetiva para a qualidade de vida 

das pessoas, e oportunizando a geração de empregos e de renda. Neste contexto, a qualidade 

do ensino se apresenta como uma fonte eficaz no desenvolvimento das inovações e das 

oportunidades de trabalho no ramo empreendedor, atendendo assim às necessidades do 

mercado de trabalho, que esta cada vez mais exigente. 

 

2.3 EMPREENDEDORISMO E SETOR ALIMENTAR  

 

Hoje, é um dos mercados que mais tem se expandido é o da alimentação, o aumento de 

estabelecimentos que oferecem refeições ou lanches rápidos, seja em restaurantes, para a 

entrega em domicílio ou refeições para viagens, além, de refeições refrigeradas ou 

congeladas, permitindo ao consumidor mais facilidade e economia de tempo. Como a 

demanda por esse serviço é grande, surge então o empreendedor no setor da alimentação. 

E é justamente nesse setor que os empreendedores estão investindo, usando a 

criatividade, buscando inovar, tanto em qualidade quanto em serviços prestados, bem como 

apresentar produtos diferenciados ao seu consumidor. 

 A maioria dos empreendedores empreende geralmente pela necessidade, alguns por 

prazer e outros por influência familiar, possibilitando, empreender das mais diferentes 

maneiras, por ser de fácil absorção no mercado. 

Segundo Dornelas (2005), o empreendedorismo por necessidade é derivado da falta de 

opção, ou seja, o empreendedor decide começar uma atividade empreendedora por uma 
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necessidade financeira. Geralmente, os empreendedores desse grupo são pessoas que foram 

demitidas e por não conseguirem recolocação no mercado, iniciam então, o seu próprio 

negócio, como alternativa de uma fonte de renda. Todas as atividades, relacionadas ao 

segmento de alimentação despendem de planejamento, organização, adoção de estratégias e 

controles eficazes que promovam um negócio sustentável dentro de um mercado em 

expansão. 

Conforme menciona Dornelas (2008), empreendedor é aquele que detecta uma 

oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados. Em 

qualquer definição de empreendedorismo encontram-se, pelo menos, os seguintes aspectos 

referentes ao empreendedor: 1) tem iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo que 

faz; 2) utiliza os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social e 

econômico onde vive; 3) aceita assumir os riscos calculados e a possibilidade de fracassar.  

Para Barreto (1998, p. 190), “empreendedorismo é habilidade de criar e constituir algo a 

partir de muito pouco ou de quase nada”. É o desenvolver de uma organização em oposição a 

observá-la, analisá-la ou descrevê-la. 

Assim, pode-se afirmar que para empreender em qualquer setor, seja no ramo 

alimentício ou em qualquer outro é necessário primeiramente estar aberto a novas ideias, 

assumir riscos, antecipar os fatos e ter sempre em mente que o mundo está sempre em 

constante evolução, e as tendências no empreendedorismo acompanham essa evolução. 

 

2.4 ORIGEM E TENDÊNCIAS DO SLOW FOOD 

 

O “Slow Food” surgiu na década de 80 na Itália, e foi criado por Carlo Petrini e um 

grupo de ativistas. O objetivo inicial era defender as tradições regionais, a boa comida, o 

prazer gastronômico e um ritmo lento de vida. O movimento surgiu depois de uma 

manifestação contraria a abertura de uma loja da rede “McDonald’s” na “Piazza di Spagna”, 

no coração de Roma. Porém, foi em Paris no ano 1989 que o movimentou “Slow Food” foi 

então fundado e assinado MANIFESTO internacional “SLOW FOOD”. Nos anos seguintes, 

surgiu na Alemanha (1992) e na Suíça (1993), a sede do “Slow Food” está localizada em Bra 

na Itália. 

Após três décadas envolvendo uma abordagem inclusiva do alimento, reconhecendo os 

fortes vínculos entre prato, planeta, pessoas, política e cultura, o movimento continua 
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crescendo, e hoje, o “Slow Food” representa um movimento global envolvendo milhares de 

projetos e milhões de pessoas, em mais de 160 países. 

Já no ano de 1996, o “Slow Food” organiza a primeira edição do “Salone del Gusto”, 

em Turim na Itália, neste mesmo evento foi apresentado o projeto da Arca do Gosto . 

A Arca do Gosto é um catálogo mundial que identifica, descreve, localiza e divulga 

alimentos que estão ameaçados de extinção. Esses produtos possuem grande potencial 

produtivo, com sabores esquecidos por muitos, mas para o setor gastronômico, esses produtos 

são especialmente ricos. Desde o início dessa iniciativa, mais de 1.000 produtos em todo 

mundo já foram catalogados. O Brasil está nessa lista com uma imensa diversidade de 

sabores. 

 Este evento tornou-se um encontro bienal, o evento tem alcance internacional e é o 

mais importante dedicado aos alimentos artesanais, sustentável e aos produtores de pequena 

escala; que preservam as tradições locais e os produtos de alta qualidade. 

Nos anos seguintes, surgiram mais movimentos por todo o mundo. Mas foi em 2005, no 

Brasil, que foi inaugurado o Salão das Comunidades do Alimento. Este foi o primeiro grande 

evento organizado pelo “Slow Food” em Belo Horizonte (BH), situado aqui no Brasil, no ano 

seguinte o grupo “Slow Food”, nos EUA,  foi criado o Terra Madre “Relief Fund”, um fundo 

especial para ajudar as comunidades do alimento da Louisiana, atingidas pelo furacão Katrina. 

Em 2008, Carlo Petrini é indicado pelo jornal britânico “The Guardian” como uma das 

cinquentas pessoas que “podem salvar o mundo”.  Neste mesmo ano, nasce a rede mundial de 

feira de agricultores, os MERCADOS DA TERRA. Os Mercados da Terra são feiras de 

agricultores criadas pelo movimento. Os grupos seguem rigorosamente as diretrizes 

estabelecidas pela comunidade “Slow Food”. É nessas feiras que os produtores vendem seus 

alimentos, informam aos consumidores sobre os processos de produção onde a mesma é feita 

de maneira totalmente sustentável. Os produtos são vendidos por um preço justo, 

possibilitando que todos tenham acesso a esses alimentos, tendo em vista que a preservação 

da cultura local é de extrema importância para o movimento, pois contribuem para a proteção 

da biodiversidade da localidade. 

O “Slow Food” atua como um despertador de sentidos, treinando-os para que os 

mesmos sejam respeitados e valorizados desde a sua produção até o seu consumo final. Para 

que o movimento tenha início é necessário a criação de comunidades ou grupos. Esses grupos 

são formados por no mínimo dez pessoas, (o número pode variar de acordo com a região, 

https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/
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estado ou território). A comunidade formada representa o núcleo de base da rede, eles tem 

como propósito específico  a preservação e valorização de um alimento local.  

O “Slow Food” pode ser considerado uma tendência mundial, um diferencial na área da 

gastronomia atual. Para que o sucesso nos negócios sejam de fato um diferencial, os 

empreendedores devem estar atentos ao que será novidade este ano (2019), e quais as 

tendências o “slow food” deve seguir.  

Desde hambúrgueres artesanais ou gourmet, pizza-cone e alternativas mais saudáveis 

como os pratos veganos, “surf and turf ” que é a  combinação de “mar e terra” . É a que 

melhor define este estilo gastronômico, utilizada tanto em restaurantes quanto na comida de 

rua. A culinária “surf and turf” mistura em um mesmo prato, frutos do mar com carne 

vermelha e traz frescor com sustância, ao mesmo tempo pode ser incorporada a pratos com 

massa, saladas ou com um toque oriental  como em lámens (prato típico chinês), um tipo de 

massa) e  yakissobas(pratos típicos orientais). 

Outra tendência forte são as famosas marmitas, elas já fazem parte do cotidiano de 

milhões de pessoas em todo mundo, mas agora, com o estilo de vida agitado das pessoas, a 

busca por uma refeição saudável esta aumentando, e  com isso esses consumidores têm um 

grau de exigência maior, pois tendem a restringir alguns alimentos, preferindo alimentos sem 

glúten ou lactose. Outra opção é a comida vegetariana ou vegana. A principal diferença entre 

veganos e vegetarianos é que os veganos não consomem nada que tenha origem animal, seja 

em sua alimentação ou outros produtos, como artigos para higiene, limpeza, vestuário ou 

remédios. Já o vegetariano não come carne, peixe e aves, mas consome outros produtos de 

origem animal. 

 Junto com o diferencial de pratos e cardápios entra uma outra tendência, que é a forma 

como esses alimentos são preparados e apresentados ao consumidor. Como no conceito Slow 

Food, a priorização é o alimento e a forma como ele é tratado. Outro fator importante é na 

hora de apresentar ao cliente o produto final. A forma como é servido no prato demonstra ao 

consumidor o cuidado, o respeito e carinho com que o alimento foi tratado durante a 

preparação. 
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2.5 FILOSOFIA E MOVIMENTO DO SLOW FOOD 

 

A principal filosofia do “Slow Food” é a valorização do alimento. Essa filosofia 

acredita que consumidores devem estar cientes do que estão consumindo. Acredita-se também 

na forma como esse alimento é produzido e a forma como ele chega até sua mesa, além de 

priorizar a biodiversidade, cultura local, produtos artesanais, agricultura familiar e acima de 

tudo, o respeito entre consumidor e o alimento.  

O movimento é totalmente contra a padronização do gosto e da cultura e principalmente 

contra o que a da indústria alimentícia tem a oferecer a população. O “Slow Food” adota uma 

abordagem baseada num conceito de qualidade alimentar definido por três princípios 

interligados: bom, limpo e justo, conforme Quadro 1, abaixo.  

 

Quadro 1 - Abordagem da qualidade segundo os princípios do Slow Food 

PRINCÍPIOS 

BOM LIMPO JUSTO 

 

Uma dieta de alimentos 

frescos e sazonais, que 

satisfaça os sentidos e seja 

parte da cultura local. 

 

 

Produção e consumo de 

alimentos que não 

prejudiquem o meio 

ambiente, o bem-estar animal 

ou a saúde humana. 

 

Prática de preços que sejam 

acessíveis para quem 

consome e condições de 

remuneração que sejam justas 

para quem produz. 

 
Fonte: Autor, (2019) 

 

 No Brasil, no ano de 2005, foi inaugurado o Salão das Comunidades do Alimento, 

primeiro grande evento organizado pelo “Slow Food” no país. A partir daí o movimento se 

dissemina por todas a regiões. 

Neste cenário, o Brasil surge como um território importante para o desenvolvimento e a 

ampliação do “Slow Food”, pois sua diversidade é demasiada grande e oferece ao movimento 

uma grande variedade de alimentos que estão prestes a desaparecer. Com isso, o Brasil é o 

grande foco em manter sua imensa biodiversidade natural, cultural, alimentar e gastronômica. 
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Desde 1996, o movimento busca identificar e catalogar alimentos com grande potencial, 

que correm o risco de desaparecer. Até 2013, o projeto já havia catalogado mais de 1.150 

ingredientes em todo o mundo, e nessa lista o Brasil já estava presente com 24 produtos 

catalogados e fazendo parte da Arca do Gosto do Brasil.  

A meta do Slow Food é atingir 10 mil produtos até 2020, como forma de preservar a 

agro biodiversidade em todo o globo. Destes 24 produtos, nove itens, como o umbu, o arroz-

vermelho e o palmito-juçara, fazem parte das Fortalezas, projeto de caráter mais prático e que 

destina seus recursos financeiros para a sobrevivência de determinados alimentos ameaçados 

de extinção.  

A partir de iniciativas como essas, é que podemos ver a grandeza do movimento e o 

quão importante é para a diversidade gastronômica, para a cultura global e regional. 
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3 METODOLOGIA  

 

Este capítulo tem como objetivo descrever a metodologia utilizada no Trabalho de 

Conclusão de Curso. Para tanto, serão apresentados os seguintes itens: caracterização da 

pesquisa, caracterização da amostra e, por fim, as técnicas de coleta e análise dos dados.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

O estudo será caracterizado como descritivo, de cunho qualitativo, pois foram coletadas 

e analisadas informações relacionadas às interpretações sobre uma empresária proprietária do 

estabelecimento supracitado. Quanto à coleta de dados, a mesma tem previsão de início no 

mês de julho (2019), e término no mês de setembro de (2019).  

Primeiramente, foi realizado um estudo exploratório no município, tendo em vista 

identificar quais os estabelecimentos do ramo da alimentação que oferecem refeições no estilo 

“slow food”.   

 “Slow Food” (em inglês, literalmente, "comida lenta") é uma contraposição política e 

filosófica a massificação e padronização oferecida pelo “fast food”, propondo uma redução na 

velocidade do ritmo de vida, promove uma maior apreciação da comida, melhorar a qualidade 

das refeições e uma produção que valorize o produto, o produtor e o meio ambiente. 

Posteriormente, a pesquisa ocorreu através de entrevistas informais com a proprietária 

do ramo alimentício. Essa etapa foi fundamental para obter um conhecimento prévio sobre a 

existência de um estabelecimento que se encaixe nesse perfil do município de Cachoeira do 

Sul, especialmente para tomar a decisão sobre a viabilidade da pesquisa.  

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Para a caracterização da amostra foi entrevistada a proprietária do estabelecimento do 

ramo da alimentação que oferece refeições no estilo/conceito “Slow food”,  qual seja: Café da 

Praça Bisstrô. O estudo foi dirigido de acordo com os objetivos da pesquisa e público-alvo da 

mesma, tendo em vista descrever como o negócio é desenvolvido a partir deste novo conceito.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fast-food
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3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados, foi utilizado um formulário semi-estruturado contendo questões 

abertas e fechadas (apêndice). As questões tiveram a finalidade de captar a interpretação da 

proprietária do estabelecimento quanto ao desenvolvimento do seu negócio no ramo do Slow 

food. Para tanto, foram consideradas apenas as atividades e refeições que se encaixam neste 

conceito. O empreendimento desenvolve outros produtos e/ou alimentos, mas como não 

correspondem ao conceito “slow food” os mesmos não foram considerados no trabalho, 

apenas citados.  

Também, foram utilizadas anotações correspondentes às observações realizadas durante 

as entrevistas e visitações no local da produção das refeições. A identidade dos entrevistados 

será preservada, tendo em vista manter a ética da pesquisa. Com autorização da proprietária 

foram realizados registros fotográficos para complementar as informações obtidas e as 

análises desenvolvidas.  

 

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS  

 

Os dados foram analisados de forma qualitativa, e descritos os depoimentos da 

respondente, tendo em vista relatar as suas interpretações sobre o desenvolvimento do seu 

negócio no ramo “slow food”. Assim, serão utilizadas categorias analíticas, seguindo os itens 

propostos no formulário, correspondendo aos objetivos da pesquisa. Alguns trechos dos 

depoimentos foram apresentados no texto, com o objetivo de relacionar o conteúdo descrito 

com as falas da entrevistada.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados e discussões do trabalho de 

conclusão de curso. Para tanto, foi dividido em três partes, conforme os objetivos da pesquisa. 

Na seção 4.1 será apresentada a trajetória do empreendimento, refeições oferecidas ao 

mercado, conceito de “Slow food” e o público-alvo. Na seção 4.2 serão apresentados os 

critérios de escolha dos insumos das refeições e a falta de profissionais capacitados para o 

mercado. 

 

 

4.1 TRAJETÓRIA DO EMPREENDIMENTO, REFEIÇÕES OFERECIDAS AO 

MERCADO, O CONCEITO DE SLOW FOOD E O PÚBLICO ALVO 

 

Natural de Cachoeira do Sul, RS, a proprietária J. B1 sempre trabalhou na empresa 

familiar, no setor administrativo de um escritório de contabilidade.  Sem formação superior ou 

qualquer outra formação em Administração, optou então, por iniciar uma nova fase, 

investindo no seu próprio negócio. 

No ano de 2001, abriu então o conhecido Café Da Praça, um restaurante localizado 

próximo à  Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, onde se encontra o 

monumento histórico Château d’ Eau em Cachoeira do Sul. Neste período, o público-alvo 

eram funcionários públicos que na época trabalhavam no Fórum, mesma rua em que se 

localiza o Café até os dias de hoje. Inicialmente, a proprietária abriu o café somente em duas 

peças da casa de sua mãe, pois o público era pequeno e não tinha necessidade de um espaço 

maior. Na época não tinha conhecimento de nada, não sabia nem o que era café expresso, não 

sabia fazer bolos e nem salgados, não tinha conhecimento algum de como gerir um negócio. 

Depois de algumas conversas e conselhos, decidiu então, ir para Porto Alegre pesquisar e 

conhecer o café expresso, na capital, acabou alugando uma máquina pequena e trazendo então 

                                                 

 

1 Foram utilizadas as iniciais J.B tendo em vista manter a identidade da entrevistada preservada.  
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a novidade ao estabelecimento, o que seria o diferencial do Café. Como não tinha 

conhecimento para produzir os alimentos que seriam oferecidos no estabelecimento, fez uma 

pesquisa na cidade com a finalidade de encontrar pessoas e empresas que poderiam fornecer 

tortas e salgados de boa qualidade. Terceirizou o serviço, assim foi por três anos. Certo dia 

pensou: Por que eu mesma não posso fazer isso?  

E assim foi, começou testando uma receita de bolo, depois salgados e a família 

experimentando, dizendo o que podia melhorar e o que já estava bom. Dessa forma, foi 

colocando seus produtos no mercado, deixando para traz o serviço terceirizado. Com o tempo 

precisou expandir o espaço, foi até uma agência bancária e fez um empréstimo para construir 

uma cozinha maior, o que lhe proporcionou um ambiente mais acolhedor para receber seus 

clientes. Atualmente, o empreendimento já está com dezoito anos e ela continua inovando, 

buscando sempre oferecer o melhor aos seus clientes e amigos. Ela enfatiza que a dificuldade 

de se manter no mercado é constante, pois é um ramo com alto custo. Mas, mesmo assim, não 

desistiu, começou a fazer cursos de desenvolvimento pessoal há uns três anos atrás e que o 

mesmo serviu para mostrar  novas possibilidades, ideias que por algum motivo ainda não lhe 

tinham ocorrido antes.  

Há quatro anos surgiu a ideia de servir almoço também, pois via que esse horário do 

meio dia era ocioso demais e que poderia fazer algo novo e diferenciado. O almoço era 

somente com reserva antecipada, pois o negócio ainda não estava conforme gostaria, faltava o 

“algo mais”, mas seguiu adiante. Fez novo empréstimo, desta vez maior do que o anterior, 

pois os planos eram maiores também, realizado o projeto e as mudanças feitas, o Café/Bisstrô 

ganhou cozinha maior, espaços internos e externos ampliados para receber os clientes. Com 

todas as mudanças e aumento de clientes a proprietária precisou fazer a contratação de 

profissionais qualificados. Há um ano incluiu em sua identidade o Bistrô, não sendo mais 

necessárias as reservas antecipadas. Para essa nova fase do Café/Bisstrô, o ambiente foi 

pensado de maneira que os clientes se sintam em casa. Com estilo rústico e contemporâneo, 

os espaços dão ao local um ar de tranquilidade, tendo em vista que os objetos utilizados na 

decoração são pratarias antigas, em sua maioria herança de família, móveis antigos e 

restaurados, um dos ambientes contam com pinturas feitas por um artista local.  Conforme 

J.B, a intenção é que as pessoas possam fazer suas refeições com calma, aproveitando a 

companhia e saboreando a comida oferecida pelo local. Para isso, o Café teria que propiciar 
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aos clientes o aconchego, a memória afetiva, comida boa e de qualidade, bem como um 

atendimento diferenciado. Com isso, a proprietária sabia que o sucesso seria garantido. 

A empresa hoje, conta com seis colaboradores e funciona de segunda-feira à sexta-feira, 

das 8h às 20h, e aos sábados das 11h às 22h, servindo desde lanches, café, almoço e janta. O 

público-alvo do Café é direcionado à classe média/alta, sendo servidores públicos, médicos, 

advogados, são clientes que ganham em torno de quatro a dez salários mínimos. 

Na Figura 1, a seguir, é possível observar a fachada do estabelecimento, cujo estilo 

acompanha o objetivo do negócio. A fachada tradicional e histórica do prédio foi preservada, 

devido ao local pertencer à sua família. Conforme relato da proprietária a estrutura antiga é o 

que mantém as memórias afetivas de toda a geração familiar. 

 

             Figura 1- Fachada do Estabelecimento Café da Praça Bisstrô 

 
                          Fonte: Página do Facebook, Fanpage da empresa  

 

 

As principais refeições oferecidas são os lanches, como salgados, tortas, sucos, cafés, 

pães artesanais. Já no almoço são oferecidas duas opções de pratos a la carte. As opções de 

menu são definidas conforme a disponibilidade de insumos. 
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       Figura 2 - Fotos dos registros das divulgações da empresa na Fanpage (café e tortas) 

 
        Fonte: Página Instagran, Fanpage da empresa 

 

Figura 3 - Fotos dos produtos oferecidos: tortas e quiches 

 
                  Fonte: Página Instagran, Fanpage da empresa 
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Figura 4 - Fotos de alguns dos pratos oferecidos pelo restaurante 

  Fonte: Página Instagran, Fanpage da empresa 

 

Além de ser um dos restaurantes mais acolhedores da cidade, com cardápio 

diferenciado o café oferece cursos de culinária, curso de pães com fermentação natural e pães 

artesanais, massas frescas, etc... Os cursos oferecidos no café têm parceria com o Cibato 

Atelier, uma marca de pães artesanais, onde quem comanda esses cursos é a chef padeira 

Laura, uma engenheira de alimentos por profissão. O público-alvo dos cursos são admiradores 

da gastronomia ou para quem tem interesse em aprender ou quer se aperfeiçoar na área. 

 Os cursos são pagos e possuem vagas limitadas. Todas as quartas-feiras e sábados o 

estabelecimento oferece a seus clientes pães artesanais com fermentação natural.  Também 

são oferecidos cursos de massas frescas. Os cursos oferecidos são considerados como 

oportunidades de capacitação e aprendizado para as pessoas, além de ser um mecanismo de 

reprodução do conceito de “slow food”.  

A Figura 5, a seguir, apresenta os flyers de divulgação dos cursos, os quais são 

utilizados nas principais mídias de comunicação para atrair o público-alvo.   
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           Figura 5 - Fotos (flyers de divulgação) dos cursos de culinária oferecidos pelo Café da 

Praça 

 
Fonte: Página Instagran, Fanpage da empresa 

 

Segundo a proprietária, os insumos são de primeira qualidade, tendo como fornecedor 

de verduras e legumes produtores da agricultura familiar da cidade, onde todas as terças-feiras 

os produtores realizam as entregas ao café. A compra de carnes, um dos insumos mais caros, é 

feita em um dos estabelecimentos mais antigos da cidade, porém conhecido por oferecer 

produtos de qualidade aos clientes. Um dos diferenciais refere-se à elaboração das refeições: 

todos os pratos oferecidos no almoço são produzidos na hora, nada é congelado ou feito com 

antecedência. 

O espaço está localizado no centro da cidade, próximo à Prefeitura Municipal, é um 

dos pontos turísticos mais importantes do município: o Chateau D’Eau e Igreja Matriz, onde 

inicialmente pretendia atingir servidores públicos como alvo. Desde a sua abertura sua 

clientela aumentou bastante, fazendo com que o café ganhasse um espaço mais amplo, para 

assim receber um publico maior. 

O estilo rústico do ambiente traz um tom caseiro, porém um pouco requintado. As 

paredes são decoradas com prataria antiga de família, peças feitas em madeira de demolição, 

as quais dão ao ambiente aconchego e ao mesmo tempo modernidade, características da 

própria empreendedora, como mostram as fotos da Figura 6, abaixo.  
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Figura 6 - Fotos à esquerda: espaço decorado para uma festa casamento, foto à direita mural 

com cardápio do dia 

 
  Fonte: Página Instagran, Fanpage da empresa 

 

 

4.2 CRITÉRIOS DE ESCOLHA DOS INSUMOS DAS REFEIÇÕES, DIFICULDADES E 

PROFISSIONIAS CAPACITADOS PARA O MERCADO DE TRABALHO  

 

Desde (2018), o Café da Praça Bisstrô, conta com profissionais qualificados para atuar 

frente à cozinha do estabelecimento.  

Atualmente quem comanda a cozinha é a Chef Alessia Oliveira, natural de São Paulo, 

formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo-USP. Após dois anos 

atuando no ramo, mudou-se para Itália, onde se apaixonou pela culinária italiana, resolvendo 

se aventurar no mundo da gastronomia. Então estudou culinária na escola Altopalato em 

Milão e antes mesmo de finalizar o curso, iniciou a carreira em grande estilo no famoso 

restaurante da cidade o Cacio e Pepe. Trabalhou como sub chef por dois anos nesse 

restaurante. Sempre em busca de novos aprendizados passou pelo também renomado 

restaurante Finger´s Garden, porém desta vez atuou como chef de confeitaria. Após quatro 
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anos se tornou chef do restaurante La Góla também na Itália. Voltando para a cidade natal a 

chef trabalhou em alguns restaurantes paulistas, como o Jamie Olivier, o Empório Ravioli do 

chef ítalo-brasileiro Roberto Ravioli, e por fim, o Due Cuochi, na época chefiado pelo italiano 

Giampiero Giuliane. Nos últimos quatro anos Aléssia morou em Joinvile, Santa Catarina, 

onde se dedicou a eventos gastronômicos particulares, lecionou Cozinha Italiana na Escola de 

Gastronomia Carême. Atualmente está no comando da cozinha do Café da Praça, a chef traz 

novidades aos clientes e moradores da cidade e região, como eventos, jantares temáticos e 

cursos.  

A busca por mão de obra qualificada é uma grande dificuldade no setor da gastronomia, 

embora haja um grande número de pessoas que buscam um emprego, a falta de qualificação 

neste setor é muito grande, dificultando a vida do empreendedor na hora da contratação. Por 

isso a busca por profissionais fora da cidade acabou sendo uma alternativa para a proprietária 

do café.  

A empreendedora salienta também o alto custo em encargos para manter o 

empreendimento, para ela a falta de incentivo e de políticas públicas é a grande dificuldade do 

empreendedor, pois acaba desestimulando quem quer abrir seu próprio negócio. Além disso, a 

grande preocupação da proprietária é oferecer um serviço de qualidade para seus clientes, seja 

ele na recepção do cliente, no atendimento (desde sua chegada no estabelecimento até sua 

saída). O cliente é a prioridade do restaurante, pois é ele quem mantém as portas abertas, é ele 

quem paga as contas.  

Referente à contratação e treinamento de seus colaboradores, J.B salienta que a 

contratação é feita por ela mesma, o que facilita um pouco a decisão na hora da escolha de 

seus colaboradores. Ela busca colaboradores com um perfil do Café e com a experiência que 

ela necessita para a função. Como citado anteriormente, J. B. não possui experiência alguma 

em administração, por esse motivo e pelas mudanças que o Café vem passando, ela buscou 

ajuda de uma profissional da área para reorganizar a vida financeira do estabelecimento. 

Conforme relato da proprietária:  

[...]eu não sei o que gasto para fazer um bolo, uma quiche, por exemplo, 
imagino um valor e vendo, sobrevivi até agora assim [risos], mas sei que esta 
na hora de mudar isso, de colocar no papel todas as despesas, entradas e 
saídas, isso irá mudar minha vida pra melhor, vou poder pagar melhor meus 
colaboradores, investir mais no Café. Enfim, uma nova fase. 
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O depoimento da proprietária retrata a necessidade de evoluir administrativamente no 

controle financeiro do negócio, especialmente pelo objetivo de contar, futuramente, com um 

profissional capacitado para atender este fim.  

 

4.3 PERSPECTIVAS FUTURAS DE MERCADO E AS ESTRATÉGIAS NO AMBIENTE 

CONCORRENCIAL 

 

A comercialização dos produtos é de forma direta com o consumidor. Os mesmos são 

consumidos no local ou se o cliente preferir pode levar para viagem. Outra opção que o 

estabelecimento oferece são os pedidos delivery. Os pedidos são feitos através do whatsapp, 

aplicativo gratuito, onde a maioria da população tem acesso. A empresa não possui nenhum 

outro aplicativo como forma de venda, nem próprio nem terceirizado. 

Como forma de aumentar a clientela e divulgar o trabalho realizado no café, a 

empreendedora conta com o auxílio das redes sociais, facebook, instagram e whatsapp, 

aplicativos que alcançam um número maior de pessoas e facilitam a vida dos clientes. Através 

do aplicativo whatsapp, por exemplo, o cliente pode fazer seu pedido sem precisar sair do 

trabalho ou de casa. São realizadas também promoções com brindes de outros 

estabelecimentos como forma de divulgá-los também. 

Para a empreendedora, as refeições mais consumidas no estabelecimento são os lanches 

ou chá da tarde, almoço é o principal: os cafés. Não é revendido nenhum tipo de refeição, 

tudo é feito e consumido no local. O café priorizou desde a sua abertura, atendimento 

diferenciado ao cliente, além da comida slow food. A forma como o cliente é tratado e 

principalmente como é atendido pelos colaboradores é fundamental para o negócio, conforme 

o relato da proprietária: “o cliente deve ser tratado com todo o respeito, pois é ele que mantém 

o meu negócio aberto, é ele quem paga meus funcionários, então o mínimo que exijo é que 

sejam tratados com educação, cordialidade e simpatia.” 

“Empreender no ramo da alimentação não é fácil pra ninguém, imagina para quem 

começou sem saber nada, mas que ao longo do tempo foi moldando seu perfil com base no 

gosto pessoal”, foi assim que a proprietária do Café/Bistrô chegou ao conceito de “slow 

food”. Para ela, o mais importante é o cliente além de sair satisfeito com o que é oferecido no 

local, poder aproveitar o momento, sentir o sabor do alimento, curtir a companhia do outro 



37 

 

 

 

sem se preocupar com o tempo em que a comida demora a ser feita, é buscar no Café a 

essência e o cheiro de casa, da comida feita na hora pela mãe ou pela avó. O diferencial do 

Café/Bisstrô é trazer a comida afetiva para os dias corridos da atualidade  

Para J.B, uma das dificuldades enfrentadas em trabalhar com esse conceito em 

Cachoeira do Sul, cidade relativamente pequena, é que o público ainda é pequeno. Os 

consumidores ainda preferem fast food (comidas rápidas), tais como pizzas, cachorro quente 

ou hambúrgueres, principalmente em dias de semana. Mas para ela o mais importante é não 

desistir por mais difícil que seja. Oferecer mais qualidade de vida às pessoas é o que a realiza 

como empreendedora e ser humano. Sem contar que toda refeição oferecida pela casa é feitas 

com produtos frescos, tudo feito na hora. 

Ainda assim, para ela poucos consumidores sabem exatamente o que é o conceito de 

slow food e o que ele representa. Alguns consumidores chegam e querem a comida pronta, 

acham que por ser um restaurante pequeno e com uma clientela fixa a comida deve ser servida 

assim que entram pela porta, reclamam, mas depois de ouvir o real significado da verdadeira 

“comida lenta”, os clientes entendem e acabam de certa forma mudando de opinião. Como o 

conceito de slow food é pouco conhecido, a proprietária tem se dedicado ao máximo em 

mostrarão cliente como os preparos dos pratos são realizados, o auxílio das redes sociais 

também ajudam muito os clientes a entender esse novo conceito. 

J. B. acredita que este conceito chegou num momento certo no Brasil, as pessoas estão 

mais preocupadas com a saúde, estão cuidando mais do corpo e da mente. O conceito de slow 

food oferece isso ao consumidor, mais qualidade de vida, alimentação saudável e equilibrada. 

Para se manter no mercado, a busca por aperfeiçoamento, qualidade no serviço e 

produtos oferecidos serão os principais diferenciais, tanto agora quanto futuro. Uma das 

principais ideias para o futuro empreendedor é focar em eventos e produções já que conta com 

amplo espaço interno e um jardim maravilhoso. 

As tendências no ramo alimentício também mudam a cada ano e para isso a necessidade 

de estratégias se torna imprescindível para que o negócio continue crescendo. J. B. aposta que 

os setores com conceitos diferenciados terão muito mais concorrentes do que hoje. O grau de 

exigência dos consumidores é muito alto e para manter o padrão desejado dos clientes o custo 

é alto. Por isso, a proprietária aposta no algo à mais, atendimento, simpatia, pois qual cliente 

não gosta de ser recebido com um sorriso? Segundo ela, são tais detalhes que fazem a 

diferença para ela e para o sucesso do empreendimento. 
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Quanto às expectativas dos clientes no que se refere à diversificação e à qualidade da 

alimentação no município de Cachoeira do Sul, a proprietária entende que a população local 

prefere os lanches rápidos, tipo os fast food, o cliente prioriza a rapidez e não qualidade do 

que está sendo servido. Ela percebe que parcela da população está mudando a forma de 

pensar, mas muito lentamente. Enquanto essa realidade não muda o café vai fidelizando seus 

clientes, mostrando a eles a diferença de uma alimentação saudável, de qualidade e feita na 

hora conforme a escolha do mesmo. No gráfico abaixo a empreendedora salienta o grau de 

importância que cada atributo representa para o café. 

  
Gráfico 1 - Descrição dos atributos e a interpretação sobre o grau de importância 

Fonte: autor (2019) 

 

Quanto ao âmbito concorrencial, poucos são os estabelecimentos na cidade que 

podemos citar como concorrentes do Café/Bisstro. Aqui pode-se  citar a Boleria  Casa de Vó, 

um Café que traz a afetividade como diferencial, Aroma Risoteria,  e um novo 

empreendimento que está chegando na cidade o Urtiga Cozinha e Bar Vegano, este oferece 

aos clientes somente comidas veganas, o que mais se aproxima  do conceito slow food, pois 

também prioriza alimentos oriundos da agricultura familiar.  
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Figura 7 - Boleria Casa de Vó, á esquerda espaço interno, à direita fachada da 

estabelecimento 

 
              Fonte: Página Instagran, Fanpage da empresa 

 

      Figura 8 - Aroma Risoteria,  à esquerda um dos espaços internos do local e à direita     

logo do empreendimento 

 
         Fonte: Página Instagran, Fanpage da empresa 
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Figura 9 - Urtiga Cozinha e Bar,  à esquerda espaço para clientes, à direita logo do 

local 

 
Fonte: Página Instagran, Fanpage da empresa 

 

Ambos empreendimentos surgiram recentemente e acompanham as principais 

tendências da área agroalimentar. Com base nos autores, as perspectivas futuras de consumo 

apontam para a emergência de público-alvo ou nicho de mercado que valorizam a alimentação 

tradicional, artesanal, caseira, isenta de insumos aditivos químicos, orgânica. Tais 

características estão associadas à busca das pessoas por qualidade de vida e resgatam valores 

históricos e culturais.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  De acordo com os diversos autores citados no trabalho e o estudo de caso investigado, 

pode-se concluir que o empreendedorismo tem um papel muito importante para o crescimento 

econômico, social e cultural de um país, estado, ou  região.  

O principal objetivo do trabalho foi compreender e analisar o conceito de slow food, na 

visão empreendedora de uma empresária na cidade de Cachoeira do Sul- RS.  

No primeiro objetivo específico, foi constatado que a trajetória do empreendimento 

pode ser um modelo a ser seguido, pois começou de forma pequena, sem grandes expectativas 

de sucesso. Porém, com atendimento diferenciado, muito trabalho e produtos de qualidade 

ganhou espaço no mercado e atualmente é referência no setor gastronômico da cidade.  

Oferecendo a seus clientes um conceito de alimentação diferenciado slow food, com qualidade 

e estilo contemporâneo. Apesar de não público-alvo não atingir toda a sociedade local, o 

estabelecimento é sucesso e tem seus clientes fidelizados. 

Com base nos resultados relacionados ao segundo objetivos (específico), os critérios 

para a escolha de insumos para o Café tem grande importância a empreendedora, pois busca 

priorizar comerciantes locais para compra dos mesmos, mas, salienta que alguns produtos 

utilizados na preparação dos pratos infelizmente não encontra na cidade, tendo que fazer a 

compra dos mesmos em outras cidades. Já no que se refere a contratação de pessoal, foi 

verificado que a proprietária encontra inúmeras dificuldades, pois não há pessoas qualificadas 

para atuar nesse mercado, a procura, às vezes, se estende para fora da cidade. Esse problema, 

segundo J.B. é um problema não só para ela, mas sim que afeta o comércio local. 

Sobre o terceiro objetivo, pode-se perceber que a empreendedora tem bem definidas 

suas perspectivas futuras para o empreendimento. Buscando sempre se diferenciar da 

concorrência, tanto em qualidade de serviço, quanto nos demais quesitos que ela julga serem 

de extrema importância para manter o estabelecimento em constante crescimento.  

É evidente o crescimento do empreendedorismo no Brasil, visto que o interesse de 

muitas pessoas neste setor aumentou muito nos últimos anos, tendo como objetivo um 

aumento na renda, o sonho de ter o próprio negócio ou a tão sonhada independência 

financeira.  
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Conforme visto no trabalho, pode-se perceber a evolução e as transformações que o 

empreendedorismo vem trazendo para o mundo, e uma das maiores transformações que pode-

se perceber é no ramo da gastronomia. Empreendedores têm usado a criatividade para prestar 

um serviço diferenciado e de qualidade a seus clientes. 

Apesar das dificuldades que encontram para empreender nesse ramo, muitos 

empreendedores têm garantido o sucesso de seus respectivos negócios. 

Com base no estudo realizado num empreendimento na cidade de Cachoeira do Sul-RS, 

pode-se perceber alguns entraves que dificultam a vida dos empreendedores no setor 

alimentício. Dentre os principais podemos destacar a dificuldade em encontrar mão-de-obra 

qualificada para atuar no ramo, dificuldade de acesso às políticas publicas que apoiem os 

pequenos empreendedores e o alto custo em impostos e insumos. No entanto, tais dificuldades 

são minimizadas pela forma como se iniciou o negócio. O empreendimento começou de 

maneira “pequena”, talvez essa tenha sido a estratégia mais inteligente para se iniciar o 

negocio,  

A empreendedora entrevistada neste trabalho nunca pensou que possuísse dentro de sí o 

lado empreendedor. Mas, a vontade de ter seu próprio negócio e de ter independência 

financeira fizeram com que ela se tornasse uma empreendedora de sucesso.  Como o ramo da 

alimentação é uma forte tendência de mercado e que ao seu ponto de vista tende a crescer 

ainda mais, ainda com as das oscilações na economia e de todas as dificuldades que enfrenta 

no dia-a-dia  o empreendimento é sua única fonte de renda, diante disso, sente-se motivada 

para inovar  e crescer ainda mais.  

Como o conceito de slow food ainda é um tema pouco conhecido na cidade e as 

tendências nesse setor têm aumentado mundialmente, a proprietária J.B quis trazer esse 

conceito para a cidade, já que é adepta ao estilo de vida mais saudável, o que combina 

perfeitamente com o conceito. O slow food é uma tendência que surgiu na década de 80 para 

defender as culturas regionais, valorizar o alimento , o produtor,  mas  também para diminuir 

o ritmo acelerado do dia a dia. A partir do surgimento desse movimento milhares de pessoas 

no mundo aderiram ao estilo de vida mais saudável, priorizando alimentos naturais e frescos, 

sabendo a origem, a forma como é plantando e tratado. o principal intuito do movimento é 

respeitar a origem, diminuir o uso de enlatados e assim cultivar hábitos saudáveis e incentivar 

a cultura local. 
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Diante da análise realizada, pode-se perceber que o empreendimento estudado tem 

grande potencial, estrutura e bases sólidas para superar os desafios que ainda virão. Porém, o 

principal problema encontrado no empreendimento foi a falta de planejamento por parte da 

empreendedora. Conforme relato durante entrevista, a entrevistada salientou que nunca 

pensou no quanto ia gastar ou por quanto teria que vender seu produtos para obter lucro. Com 

base no estudo realizado chega-se a conclusão de que um consultor de negócio seria uma 

opção viável ao empreendimento, tendo em vista que o mesmo prestaria um serviço, não 

possuindo qualquer vínculo empregatício, diminuindo dessa forma gastos extras como a 

contratação de um profissional para a função.  

Conclui-se então com base no estudo realizado que para empreender não basta apenas 

ter boas ideias. É necessário ser ousado, ter comprometimento, disciplina, foco nos objetivos, 

não ter medo de arriscar-se, além, claro de outros fatores que ajudam o empreendedor a se 

nortear. Esse norte vem do planejamento, da organização e das tomadas de decisões de cada 

empreendedor.  
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APÊNDICE A - Formulário semi-estruturado aplicado à proprietária do Café da Praça Bistrô  

 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL – UERGS 
 

Este questionário faz parte da pesquisa intitulada “Empreendedorismo Gastronômico: Um Estudo de Caso 
sobre os restaurantes de Conceito “Slow Food” no município de Cachoeira do Sul – RS”, componente de 
Trabalho de Conclusão do Curso de Administração da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), 
da aluna Catineli Dias Lopes Unidade Cachoeira do Sul, Campus Regional V, sob a orientação da Professora 
Chaiane Agne. As informações obtidas preservarão a identidade dos respondentes.  
 

A – PERFIL DO GESTOR DO ESTABELECIMENTO 
 

1) Naturalidade:  
2) Cargo:   
3) Gênero: (   ) M  (   )  F  (   ) outro 
4) Estado Civil:   (   ) Solteiro (   )Separado (   ) Casado  (   )Viúvo 

(   ) União Estável  (    ) Outro 
5) Idade:  

 
6) Nível 
de 
instrução: 

(  ) Sem escolaridade; (  ) Fundamental incompleto (  ) Fundamental completo 
(  ) Ensino médio incompleto (  ) Ensino médio completo  
(  ) Superior incompleto (  ) Superior completo ( ) Pós-graduação 

7) Tem formação em Administração?  (    ) Sim   (    ) Não  
Preencher a especificação da formação:  
8) Quanto tempo que atua no cargo:   

B - PERFIL DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
9) Bairro ou localidade do estabelecimento:  10) Número de colaboradores:  
11) Porte: (    ) pequeno (   ) médio (   ) grande  
12) Número de filiais:  
13) Localização das filiais:   
14) Ano de fundação:  
15) Classificação (setor):  
16) Horário de funcionamento em dias de semana:  
17) Horário de funcionamento em finais de semana: 
18) Refeições comercializadas:  (     ) Cafés  (   ) Lanches  (    ) Almoços  (    ) Jantas 
(    ) petiscos  (   ) outros. Citar:  
19) Especifique as refeições e os principais pratos oferecidos:  
 
 
 
20) A empresa possui: (    ) site (   ) Fanpage (   ) blog  (    ) Instagram (    ) outros 
21) Relate o histórico da empresa (como iniciou, mudanças): 
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C – PÚBLICO-ALVO E SLOW FOOD  

22) Descreva a definição de slow food que é utilizada no seu estabelecimento:  
 
 
23) Característica do público-alvo do seu estabelecimento:  
23.1 Faixa de renda (IBGE):   
(     ) A - acima de 20 salários mínimos 
(     ) B - de 10 a 20 salários mínimos 
(     ) C - de 4 a 10 salários mínimos 
(     ) D - de 2 a 4 salários mínimos 
24) Marque os meios de comunicação que utiliza para divulgação das refeições oferecidas: 
(   ) site (   ) Facebook (   ) Instagram (   ) Whatsapp  (    ) SMS    (    ) blogs   
(    ) jornais (    ) revistas (    ) folders, flyers impressos (    ) outdoors (    ) outros.  
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25) Vocês realizam promoções?        (    ) Sim. Descrever a forma e a frequência:  
                                                            (    ) Não  
 
26) Existe alguma venda estilo “casada” para a promoção de alguma refeição específica  
com algum tipo de bebida oferecida no estabelecimento? Se sim, relate tais promoções.  
 
 
27) Descreva os três tipos de refeições mais consumidas em seu estabelecimento:   
1 -  
2 -  
3 -  
28) Você revende alguma refeição? (   ) Sim. Especifique quais e para onde:    
(    ) Não 
29) Em sua opinião, qual é o seu principal diferencial?  
 

D - FORNECEDORES E COLABORADORES 
30) Quais são os principais fornecedores? Município, Estado:  
 
 
30.1) Descreva os critérios para a escolha dos fornecedores ou dos insumos:  
 
31) Como são feitas as compras (pedidos) dos insumos para os fornecedores? Eles levam 
até a loja? Você compra pela internet?  
 
 
32) Você adquire algum insumo da agricultura familiar? (   ) Sim  (    ) Não  
32.1) Em caso positivo, quais insumos?  
 
 
32.2) Em caso positivo, a agricultura familiar é do município? (   ) Sim  (    ) Não 
32.3) Em caso negativo, quais são os municípios?  
 
Você adquire algum insumo orgânico? 
 
33) Número de colaboradores no setor de preparo dos alimentos:  
  
34) A empresa forneceu algum tipo de treinamento ou capacitação para os colaboradores 
atuarem no setor de preparo dos alimentos?  
Em caso positivo, especificar quais os principais cursos/capacitação:  
 
 
35) Você percebe dificuldades em encontrar colaboradores capacitados para atuarem no 
ramo da alimentação?  
(    ) Dificuldades de capacitação no preparo dos alimentos  
(    ) Dificuldades de atendimento ao público  
(    ) Outra. Especifique:  
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E - COMERCIALIZAÇÃO E CONCORRÊNCIA 

36) No caso da comercialização direta com o consumidor, como é (são) feita (s) as formas 
de venda:  
(   ) consumidor adquire na loja ou no estabelecimento    
(   ) Delivery  
(   ) Site 
(   ) Outra forma 
37) Você utiliza algum aplicativo para comercialização? Esse aplicativo é próprio (da 
empresa) ou é terceirizado? Como funciona a venda no aplicativo?  
 
  
38) Como você percebe o mercado para o setor nos próximos anos? Tendências?  
 
 
39) Considerando uma escala de 0 a 10, como você considera que o município de Cachoeira 
do Sul está atendendo às expectativas dos clientes quanto à diversidade e qualidade da 
alimentação? 
 
 
40) Quais são os planos do estabelecimento para os próximos anos? Pretendem expandir, 
diversificar, diminuir, focar?  
 
 
41) Você fez um estudo da concorrência antes de abrir o empreendimento? 
 
 
42) Você utiliza algum mecanismo para receber feedbacks dos clientes?  
(    ) Sim, especificar:      
(    ) Não.  

42 - Quadro descrição dos atributos e a interpretação sobre o grau de importância.  
 

Características 
– Atributos 

 
1 - Nada 

Importante 

2- Pouco 
Importan

te 

3 – 
Razoavelmen
te Importante 

4 - 
Importan

te 

5 - 
Muito 

Importa
nte 

 
 

Qualidade dos insumos       
Origem dos insumos      
Preço da refeição final      
Orgânico       
Certificação de origem      
Rapidez no atendimento      
Feedback dos clientes      
Publicidade (propaganda)       
Atendimento da loja       
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Harmonização      
Outro (qual?)      

  

SLOW FOOD 

 

1- Você considera que o público entende a demora no preparo como algo diferencial 
(slow food), os consumidores estão dispostos a esperar mais por uma refeição de 
qualidade superior?  

2- Quais são as dificuldades de trabalhar com o conceito Slow food?  

3- Quais são as potencialidades de trabalhar com o conceito Slow food? 

4- Em sua opinião, os consumidores sabem o que é o Slow food?  

5- Houve mudança da opinião dos consumidores quanto à percepção do conceito de slow 
food?  

6- Vocês trabalharam para mudar a imagem, a percepção de slow food no seu 
estabelecimento? De que forma que vocês poderiam trabalhar para reforçar esse 
conceito como uma potencialidade e diferencial?  

7- Você considera que o público-alvo brasileiro está preparado para este tipo de refeição, 
alimentação?  

8- Quanto ao preparo, como vocês organizam os insumos para atender os pedidos? Há o 
uso de produtos frescos? Você congela algo, usa algum método diferente para 
conservação?  
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