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A Alimentação Fora do Lar é um dos segmentos que mais emprega 

no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 

(ABRASEL) o setor congrega um milhão de negócios e gera seis milhões de 

empregos diretos em todo o país, representando atualmente 2,7% do 

Produto Interno Bruto (PIB) nacional (REVISTA HOTÉIS, 2020). Na matéria, 

publicada no site1 da Abrasel sob o título “Brasileiro aumenta despesa com 

alimentação fora de casa” cita que os últimos dados da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018, divulgados pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2019) mostrou que os brasileiros estavam 

comendo mais fora de casa. As famílias gastaram, em média, R$ 658,23 

mensais com alimentação, sendo 67,2% (R$ 442,27) com alimentos 

consumidos no domicílio e os demais 32,8% (R$ 215,96) com alimentação 

na rua, ou seja, em restaurantes, bares e lanchonetes país afora (ABRASEL, 

2020). 

Pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo com empresas do setor 

hoteleiro em março de 2020, antes da expansão da COVID-19, apontava 

para um cenário de crescimento no primeiro semestre, com altas no 

número de empregos, na demanda por serviços ofertados e no 

faturamento das empresas (MTUR, 2020). Entretanto, a pandemia causada 

pelo corona vírus desestruturou todo o cenário desenhado e mostrou a 

fragilidade do setor. 

A Associação Nacional de Restaurantes (ANR) através de pesquisas 

realizadas entre julho e agosto de 2020, com seus associados, em parceria 

 
1 Site da ABRASEL: Brasileiro aumenta despesa com alimentação fora de casa: Disponível em: 

https://abrasel.com.br/noticias/noticias/brasileiro-aumenta-despesa-com-alimentacao-fora-de-casa/. 
Acesso em 10.out.2020 

https://abrasel.com.br/noticias/noticias/brasileiro-aumenta-despesa-com-alimentacao-fora-de-casa/


 
 

com a consultoria Galunion, especializada no mercado food service, 

constatou que pelo menos 22% das empresas do setor de Alimentação 

Fora do Lar não conseguirá resistir à pandemia e em números absolutos 

estimam que cerca de 200 mil estabelecimentos devem encerrar suas 

operações, sendo a perda de empregos diretos um número superior a 100 

mil trabalhadores. A pesquisa apontou também que mesmo com a 

possibilidade de abertura em alguns estados, 30% dos estabelecimentos 

seguem fechados devido a fatores como falta de segurança dos 

consumidores (79%), horário limitado de funcionamento (59%) e a falta de 

renda do consumidor (52%). Com base na performance financeira 

comparada a julho de 2019, pouco mais de 60% dos entrevistados 

afirmaram que o faturamento não chega a 30%, sendo que 86,5% 

afirmaram não chegar nem a metade se comparado ao período do ano 

anterior. Ainda segundo essa pesquisa, os estabelecimentos que já 

reabriram estão trabalhando com menos de 50% dos funcionários que 

tinham antes do início da pandemia, e 64% dos entrevistados dizem que 

não irão recontratar imediatamente. 

A ANR procurou analisar o acesso ao crédito, em uma pesquisa 

anterior a citada acima, no mês de junho de 2020. Um dado relevante foi 

que o crédito chegou a um número maior de empresas, quase 50% das 

entrevistadas que solicitaram algum tipo de empréstimo, conseguiram 

viabilizar os pleitos. Em relação as que não conseguiram as razões principais 

foram: falta de novas linhas pela instituição financeira (42%), o prazo 

prolongado de resposta – acima de 30 dias do pedido (31%), e a falta de 

garantias (13%). Para o presidente da entidade, Cristiano Melles: 

As linhas de crédito e a própria lei que permitiu reduzir contratos e 

suspender jornadas contribuíram para que a situação do segmento 

não fosse ainda pior. São importantes medidas, sem dúvida, mas 

infelizmente não foram suficientes para brecar demissões e até 

mesmo o fechamento definitivo de muitas empresas, como aponta 

a pesquisa (ANR, 2020, p. 1). 

 

Com a pandemia da COVID-19 vários movimentos surgiram, seja 

pensando as mudanças de hábitos do novo consumidor, a solidariedade 

ou mesmo o enfrentamento das grandes empresas diante da nova 

realidade. O Movimento “Nós”, segundo a Associação Brasileira de 



 
 

Indústria de Alimentos (ABIA) reuniu oito das maiores empresas do setor da 

indústria de alimentos para socorrerem as pequenas empresas do atacado 

e do varejo que abastecem os estabelecimentos de Alimentação Fora do 

Lar. Com investimento de mais de R$ 370 milhões prometem beneficiar 

cerca de 300 mil pequenos comércios no país, com ações que irão 

desde a renegociação de prazos para o abastecimento até a 

distribuição de kits de higiene e cartilhas para orientar os 

empreendedores a seguir as novas normas de segurança e saúde 

(ABIA, 2020). 

A ABRASEL lançou o Programa denominado Apoio Pass com 

orientação profissional, para seus associados em parceria com uma 

empresa privada com objetivo de ajudar as empresas e seus 

colaboradores com os desafios da vida cotidiana, oferecendo apoio 

preventivo e em quatro frentes distintas: psicológica, financeira, jurídica e 

social, com atendimento on line 24hs. Outro Programa lançado também 

pela Abrasel foi o Programa de ofertas de cursos de gestão gratuito para 

bares e restaurantes em plataforma EAD (Ensino a Distância), em parceria 

com o SEBRAE para qualificar e apoiar o setor na retomada (CLIENTE SA, 

2020). 

O governo brasileiro, especificamente o Ministério da Economia, se 

posicionou diante a crise causada pela pandemia e lançou um conjunto 

de medidas emergenciais com o intuito de amenizar os impactos na 

economia. Dentre as principais estão o adiamento do pagamento do PIS, 

Pasep, Cofins e contribuição para a previdência por empresas, o 

adiamento de pagamento dos impostos federais no Simples Nacional, o 

adiamento no recolhimento do FGTS pelas empresas, a pausa de 

prestações nos financiamentos da Caixa Econômica Federal, a carência 

de até 90 dias para novas contratações de crédito comercial com a 

Caixa, a redução da jornada de trabalho e a suspensão do contrato de 

trabalho (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2020). O Ministério do Turismo, 

também no intuito de minimizar os impactos do setor e ajudar o país e 

milhões de brasileiros que dependem desse tipo de atividade para viver, 

produziu um manual orientador para o setor e para os consumidores e 



 
 

lançou uma grande campanha com chamamento aos turistas para que 

não cancelem as viagens, #NaoCanceleRemarque, que foi divulgado a 

partir de março do corrente ano (MTUR, 2020). 

Mesmo com todas essas iniciativas, vários estabelecimentos de 

Alimentação Fora do Lar, não resistiram a pandemia. Em São Paulo já 

fecharam entre outros os tradicionais Itamarati, Pasv, La Frontera, e o 

Cateto, enquanto no Rio de Janeiro saíram de cena o Fellini, Navegador, 

Zuka, Espirito Santa, Ráscal, Puro, Avenca, Bar Leo, Sal Gastronomia e o 

Soho entre tantos outros que faziam parte da alta gastronomia paulistana e 

da vida boemia do carioca (GUIMARÃES, 2020). De acordo com Alves 

(2020) estimativas do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio (SindRio), 

afirmam que aproximadamente mil estabelecimentos de Alimentação Fora 

do Lar já encerraram suas atividades na cidade do Rio de Janeiro desde o 

início da pandemia, com cerca de 20 mil funcionários demitidos. 

Uma forma de mitigar os impactos sofridos com a pandemia pelo 

setor vem sendo o fortalecimento, ou a implantação (esta muitas vezes 

antecipada) do delivery. O serviço de entrega virou a salvação de muitos 

estabelecimentos de Alimentação Fora do Lar, levando ânimo inclusive a 

outros setores, como de embalagem, serviço de entregas, venda de motos 

e bicicletas. 

No jornal Jovem Pan, na coluna NeoFeed de junho de 2020 a 

jornalista Suzana Barelli escreveu uma matéria com o chef Erick Jacquin do 

programa Master Chef, onde ele cita que o delivery veio para ficar, apesar 

da pouca lucratividade. Para Jacquin, essa atividade não chega a 10% do 

faturamento, mas serve para “mostrar que estamos ativos” e “deixar os 

equipamentos ligados e evitar problemas de manutenção depois”. Já para 

o chef Henrique Fogaça, em sua entrevista também em junho de 2020 

para a revista Istoé sob a temática “Chef Henrique Fogaça fecha restaurante 

no RJ e demite 200 funcionários” se viu obrigado a fechar seu restaurante em 

um grande shopping do Rio de Janeiro por não conseguir negociar valores 

de taxas e aluguel, com isso precisou demitir 200 funcionários. Segundo o 

mencionado chef o delivery no restaurante de São Paulo não chega a 15% 

do faturamento (JORNAL JOVEM PAN; ISTOÉ, 2020). 



 
 

A revista Exame, na coluna Marketing de agosto de 2020, também 

citou que a principal startup de delivery no Brasil, o iFood®, teve um 

crescimento de 32% de março a agosto, sendo as panificações o maior 

destaque de crescimento dentro do setor de Alimentação Fora do Lar 

(EXAME, 2020). 

Segundo pesquisa do SEBRAE e ABRASEL (2020) sobre a Situação e 

Perspectivas do Segmento de Alimentação Fora do Lar (AFL), realizada 

com 1.191 estabelecimentos no Brasil, no período de 27/7 a 6/8/2020, 

metade dos respondentes, expandiram as vendas através do Delivery e 

75% vendem on-line através de redes sociais, aplicativos ou internet. 

Vale ressaltar a evolução do serviço de delivery saltando de 54% em 

março para 66% em agosto, estabelecendo o seu pico nos meses entre 

maio e junho de 72%. 

 Já com relação aos setores de Alimentos e Bebidas (A&B) da 

Hotelaria sabe-se que estes sofreram grande impacto, do pequeno ao 

grande porte. A literatura ainda é escassa quanto aos impactos ocorridos 

nos setores restaurantes e bares, os maiores da área de A&B. Encontra-se 

alguns relatos de gestores de Alimentos e Bebidas contando experiências 

em diversas lives como as promovidas pelo HotelierNews – Hotelaria em 

movimento. No dia 30 de setembro de 2020, ocorreu a live2 Prós e contras 

dos protocolos de A&B nos Resorts sob moderação de Jeferson Munhoz – 

Diretor da Escola para Resultados e Vinicius Medeiros – Editor-chefe 

HotelierNews com a participação de Adriano Cossolino Gestor de A&B do 

Bourbon Hotéis & Resorts, sendo uma de suas falas dirigida aos serviços de 

Alimentos e Bebidas mantidos no restaurante após reabertura no último 

trimestre, citando os serviços a la carte e o empratado, sendo implantado 

o serviço de buffet assistido nos finais de semana. Enquanto Rodolfo Vieira, 

gestor geral de experiência em A&B do Grupo Aviva Moderação atuando 

no Resort Costa do Sauípe (BA) também participante da mesma live, 

relatou que houve maior demanda pelo serviço de room service nas 

unidades habitacionais (UH) no café da manhã. No almoço os serviços que 

 
2 Link da live: Prós e contras do protocolo de A&B nos Resorts. 

https://www.youtube.com/channel/UC0vNLXCnzXbnrPUXu8yZxrw  

https://www.youtube.com/channel/UC0vNLXCnzXbnrPUXu8yZxrw


 
 

se mantiveram foi o a la carte e o serviço de Cozinha show, sendo 

implantados os serviços de buffet volante e buffet assistido. Ambos citam o 

sistema all inclusive como a forma de maior demanda pelos hóspedes, e 

para se obter esse controle criaram o sistema de reserva para não trazer 

prejuízo no custo para a área de A&B. As demandas dos serviços foram 

reduzidas por conta da baixa taxa de ocupação, com isso foi possível 

implantar outros serviços cuja oferta que exige maior cuidado com a 

segurança operacional tanto nos processos de produção quanto para os 

clientes nos salões (HOTELIERNEWS, 2020). 

Considerando as informações sobre o panorama atual de diversos 

serviços de alimentação, inclusive aqueles situados em hotéis e outros 

meios de hospedagem, os efeitos da pandemia para o setor, em longo 

prazo, ainda são incertos. Apesar disso, sabe-se que os impactos em termos 

de postos de trabalho e falências decorrentes do novo corona vírus são 

enormes, e também que a adoção de novos protocolos para segurança 

do alimento e segurança do trabalho poderão tornar-se, de forma 

definitiva, parte da rotina de bares, restaurantes e outros estabelecimentos 

que produzem e/ou comercializam refeições. 
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