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• Entre o final de 2016 e abril de 2017

• 250 Donos de restaurantes e 1 especialista do setor

• Entendimento dos principais problemas e dores do 
recrutamento e seleção no setor

Pesquisa VAGAS



Temos ótimos e raros profissionais sem
formação que estão convivendo com os
novos com pouca experiência mas, com
melhor background acadêmico.

A tendência é que formação na área seja
pré-requisito.

Assessoria em Bares e Restaurantes



• A contratação ainda é 
muito informal.

Contratação por indicação 
ou por CVs recebidos no 
estabelecimento.

Desafios



A indicação acaba formando
panelinhas, um funcionário acaba
encobrindo o outro.

Proprietário de pequena rede de 
hamburguerias.



• Alto custo com contratação

Desafios

Contratar um funcionário errado em 
um restaurante tem um alto custo:

• tempo investido no treinamento 

• o mau atendimento pode trazer 
problemas para a reputação do 
estabelecimento

• o custo financeiro para demitir  

• eventual processo trabalhista 
contra o contratante



Ficamos patrocinando essas
demissões, que são custosas. 50%
dos casos não deram certo porque
contratamos a pessoa errada.

Proprietário de bar



Existe uma grande procura
de candidatos direto na
administração do shopping
ou na loja. Quando isso
acontece, o gerente tem
que me mandar esses
candidatos.

Proprietária de 14 franquias 
de pizzaria em shoppings



• Rotatividade

Desafios

Os cargos de ajudante de cozinha 
e atendente são os que mais têm 
turnover e, os motivos apontados 
pelos entrevistados foram: 

• Ambiente puxado

• Ofertas salariais

• Escala com fds deixa pouco 
tempo para a família



Pelas minhas contas, nesse último
ano passaram 32 pessoas por aqui.
Não damos conta, os funcionários
não duram!

Proprietário de 4 bares e 
restaurantes



O que uma empresa 
como a nossa pode 
fazer por um negócio 
como o seu?



Visibilidade da 
boa contratação

• Ferramenta de R&S de fácil utilização para o RH e áreas 
não especialistas

• Anúncios de vagas já vêm escritos

• Poucos cliques para divulgar uma ou mais vagas

• “Triagem” já vem pronta com seleção por algoritmos 

• Parceria forte com a cultura da empresa (RH da matriz)

• Diminuição do turnover



Atração de maneira 
estratégica

• Profissionais são avisados automaticamente após a 
publicação da vaga

• Teste comportamental integrado

• Comunicação ágil através do sistema (email, sms integrado)



Ferramenta 
poderosa

• Analytics para o RH estratégico

• Painel da unidade

• Ranking por relevância



Bom é contratar bem

Quer receber a pesquisa completa sobre o 
cenário de R&S no segmento de Alimentação?

Acesse www.vagas.com.br/insights-rh e 
enviamos para você




