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Hambúrguer:
o imperador do delivery

Em 10 anos, o consumo entre os brasileiros do 
famoso lanche cresceu 575%
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“ACREDItAmOS nA ImpORtânCIA DA profissionalização DO mERCADO, nA valorização DOS pROFISSIOnAIS 
DA áREA E nO pOtEnCIAl DE CRESCImEntO DO SEgmEntO. QuE A InFORmAçãO E O conhEcimEnto SãO mOtI-
VADORES FunDAmEntAIS nEStE pROCESSO E QuE ElES nãO DEVEm SER pRIVIlégIO DE pOuCOS. QuE é pRECISO 
criar oportunidadEs, gErar rElacionamEnto, Engajar, motivar E inspirar AS pESSOAS QuE AtuAm Ou 

pREtEnDEm AtuAR nAS mAIS DIVERSAS áREAS QuE EnVOlVEm O QuE ChAmAmOS DE alimEntação fora do lar.  
QuEREmOS COntRIbuIR pARA QuE A informação SEjA mais acEssívEl E OS profissionais mais conEctados 
E AtuAlIzADOS. InCEntIVAR OS pEQuEnOS A ApREnDEREm COm OS gRAnDES E OS gRAnDES COm OS pEQuEnOS. 

DISSEmInAR O ORgulhO E O AmOR pElO tRAbAlhO.  
ACREDItAmOS nO FOOD SERVICE DEmOCRátICO, InCluSIVO, pARtICIpAtIVO E COlAbORAtIVO. 

ACREDItAmOS nO food sErvicE dE todos”

Acreditamos no conceito de sustentabilidade, ou seja, que só há futuro para modelos e negócios em que os ganhos sejam não 
somente na esfera econômica mas também nas esferas ambiental e social.

Cada uma de nossas editorias, através de seus curadores, direciona e aloca parte dos recursos originados pela Rede Food 
Service para iniciativas sociais voltadas para a profissionalização e empregabilidade no segmento.

A curadoria da Rede Food Service existe para garantir que o nosso propósito seja atendido e que o conteúdo disponibilizado 
se já o mais adequado possível ao que o público quer e precisa. Profissionais atuantes, reconhecidos, com grande vivência 
em suas áreas de atuação e que construíram sua história de vida através do trabalho no segmento. Pessoas que entendem 
e reconhecem que o Food Service é um negócio de pessoas, pelas pessoas e para as pessoas. Muitos anos de experiência e 

vivência viram conteúdo para você todos os dias.

Leia integralmente a presente Política de Privacidade – Política de privacidade (“Política”), que disciplina as regras de coleta e limites de uso que a REDE FOOD SERVICE faz de seus 
dados de acesso e demais informações a ela confiada mediante navegação, cadastro, ou uso dos recursos disponibilizados na página de internet www.redefoodservice.com.br 
e seus subdomínios (“Site e landing pages”), aplicativos e outras ferramentas por seus visitantes e usuários, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas (“Usuário”). Ao utilizar o Site, App, 
landing pages, entre outros, o Usuário confirma que conhece, compreende e concorda integralmente com os termos da Política, encontrada na página de política de privacidade 
dentro do site. Está Política é parte indissociável dos Termos de Uso do Site/App – REDE FOOD SERVICE (“Termos”), que também se aplica ao Site/App/ Landing pages, integrando-o 
em sua totalidade. O aceite aos Termos implica no aceite a esta Política e vice-versa.
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Nossos Parceiros

Parceiro aNjo

Uma solução moderna, ágil, 
econômica e sem interrupções, 
que melhora a produtividade 

do seu estabelecimento.

ULTRAPRONTO Gerenciamento de Gás. Sua empresa bem servida de benefícios:

Detalhamento do espaço físico
e entrega de projeto técnico.

Apresentação virtual do projeto 
em 3D para visualização da central
de gás na planta.

Manutenção preventiva
e pronto atendimento.

Um sistema completo para pequenos e médios negócios, onde a Ultragaz se encarrega de tudo.

ultragaz.com.br
4003 1616 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 886 1616 (demais regiões)

SOLICITE A CONSULTORIA ULTRAGAZ.

Instalação de estoque com
abastecimentos contínuos e programados.
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por Rodrigo Malfitani
ARTIGO

Fazer o que gosta ou gostar do que faz?
Quando algo tem valor, você faz por que acredita

em meu primeiro artigo no Linkedin escrevi as 
competências que acredito serem as mais impor-
tantes para quem trabalha com alimentos e bebi-
das, bares e restaurantes ou qualquer outro tipo de 
serviço de alimentação.

Falei sobre o DNa de HosPiTaLiDaDe, aTiTUDe 
e coMProMisso coM a eXceLÊNcia, que talvez 
sejam mais do que comportamentos, habilidades ou 
competências. Talvez isso sejam valores!

Quando algo tem valor, você faz por que acredi-
ta. Não precisa que lhe peçam ou te instruam so-
bre isso. Você leva e traz de casa! Vejam o que o @
paulocamargodoméqui tem feito com suas equipes 
ensinando milhares de jovens a cUiDar De seUs 
cLieNTes e não apenas a oferecer promoções pelos 
números 1, 2 ou 3. atender (ou entender???) o cliente 
passou a ser um VaLor para sua equipe.

Muitos anos atrás, o @antoninhomarmotrevisan 
me chamou para falar sobre empreendedorismo 
numa palestra no ciee. Um risco grande, pois, era 
muito jovem, 2º ano da faculdade e “empreendia” 
com meu recém criado serviço de eventos chama-
do chef em casa. e foi lá que ele disse algo que me 
marcou: “a gente não tem que fazer o que gosta! a 
gente tem que aprender a gostar do que faz”. obriga-
do pela lição antoninho!

Levei pra vida e procurei seguir assim em todos os 
meus desafios. Pois quando a gente aprender a gos-
tar do que faz, o faz melhor. com mais carinho, com 
mais vontade, com mais empenho e compromisso. 
Fazer apenas o que gosta nem sempre dá dinheiro…

 Vejo muita gente em busca de “novos desa-
fios”. será que querem MesMo um novo desafio? 
ou estão apenas procurando mais um emprego? 

as oportunidades boas só aparecem para quem 
realmente procura desafios. e entende que, nos 
desafios há um monte de coisas ruins, fases di-
fíceis, problemas e barreiras. Não há empresas 
perfeitas. Todas têm seus problemas e cultura 
própria. Toda e qualquer empresa, é um organis-
mo vivo, cheio de qualidades e defeitos, a seme-
lhança do homem.

cabe a cada um de nós aprender a gostar do que 
faz. Mudar paradigmas, quebrar barreiras, superar 
obstáculos e, muitas vezes, ficar longe da família. 
Mudar dá trabalho! sempre falei para minhas equipes: 
promoção não está ligada à aumento de salário. Pro-
moção está ligada à aumento de responsabilidades!

Você está disposto a fazer coisas que não gosta 
por um objetivo maior? Você está disposto a melho-
rar sua empresa ou está esperando uma empresa 
“pronta”, para te contratar para fazer apenas o que 
gosta? se quer ser promovido, então se prepare para 
fazer coisas que não gosta ou não conhece. Pois no 
alto da montanha, o ar é rarefeito, há menos espaço 
para você montar sua barraca, venta muito e faz frio. 
Mas a vista é linda e faz valer a pena todo o esforço 
para se chegar lá!

Rodrigo Malfitani é formado em Ho-

telaria pelo SENAC-SP, Pós Graduado 

em Marketing de Serviços e com MBA 

em Gestão Estratégica de Negócios. É 

especialista na gestão de Alimentos e 

Bebidas, com mais de 20 anos de ex-

periência no mercado, com passagem 

em grandes grupos como Cia Tradi-

cional de Comércio, Ritz e GJP Hotels

Tiveram queda no 
faturamento

92%
Possuem alguma 

dívida

50,8%

Estão 
inadimplentes

30% 6,7%
Decidiram encerrar 

o negócio 

www.sebrae.com.br

o que os operadores disseram:

o seBrae, em parceria com a associação Brasileira de Bares e 
restaurantes – abrasel,  realizou uma pesquisa para analisar impactos 

da pandemia de covid-19 no setor de bares e restaurantes.

a pesquisa foi feita com 1.191 empresários, sendo: 58% micro e 
pequenos, 39% Micro empreendedores individuais (Mei) e 3% donos de 

médias ou grandes empresas.

opinião do operador
Esta editoria traz sempre informações e opiniões de quem vive o negocio no dia a dia.
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NA RUA
por Redação

mc donald´s e burger 
King eliminam ingre-
dientes artificiais de 
seus hambúrgueres

iFood aposta em pla-
taforma para gestão 
de restaurantes

movimento é resultado de trabalho 
realizado junto aos principais 

fornecedores e se aplica a diversos 
itens do cardápio

movimento faz parte da estratégia 
de diferenciação competitiva e 

do processo de fortalecimento da 
relação junto aos estabelecimentos

Duas das maiores redes de fast food do mundo, 
o McDonald´s e o Burger King, anunciaram na 
semana passada mudanças nas receitas de 
seus hambúrgueres com o objetivo de torná

-las mais naturais e saudáveis.
as duas redes irão excluir ingredientes de origem 

artificial que eram utilizados na composição destes 
produtos, após extenso trabalho realizado pelas em-
presas junto aos seus fornecedores.

a arcos Dorados, franqueada do McDonald’s em 20 
países, incluindo o Brasil, anunciou a eliminação de 
corantes e aromatizantes artificiais dos seus princi-
pais ingredientes.

Entre os produtos beneficiados com as mudanças 
estão o sorvete de baunilha, o molho do Big Mac, os 
molhos ranch, mostarda e barbecue e o queijo cheddar 
em fatia, que não terão mais em suas composições co-
rantes ou aromatizantes artificiais.

No ano passado a rede já havia anunciado reduções 
de índices de sódio, gordura e açucares em seus pro-
dutos e desde 2007 já não utiliza gordura trans em ne-
nhum dos itens do seu cardápio.

já o Burger King anunciou a reformulação do seu 
carro chefe o “Whopper”, que também deixa de ter con-
servantes de origem artificial na sua composição.

a rede informa que atualmente, 70% do cardápio já 
é livre de ingredientes artificiais e que a expectativa é 
de que este número passe a 100% até o próximo ano. o 
“novo” Whopper sem conservantes só estará presente 
em todas as unidades da rede a partir do ano que vem.

Para anunciar as mudanças, o BK lançou no Brasil a 
campanha “Whopper Mofado”, que já viralizou nas re-
des sociais e repercutiu pelo mundo todo. a campanha 
mostra um sanduiche se decompondo com o tempo e 
faz um associação do processo com o fato do produto 
não ter conservantes.

o mercado de soluções para Delivery de restauran-
tes continua aquecido. após a explosão da demanda, 
o ganho de relevância por parte dos considerados “pe-
quenos players”, o surgimento de diversas novas pla-
taformas e o movimento de aquisições liderado pelas 
grandes empresas do varejo, o momento é de oferta de 
novas soluções para os estabelecimentos, como forma 
de agregar valor e tornar a relação ainda mais relevante.

em meio a Pandemia a iFood anunciou o lançamento 
de três novas soluções que já indicavam a tendência. o 
“iFood na mesa”- solução de pedidos para clientes que 
estejam consumindo no restaurante, o “iFood refeição” 
– solução de meio de pagamento que serve como bene-
fício para as empresas utilizarem junto aos seus funcio-
nários, e o “iFood Praretirar” – solução para compra de 
produtos para viagem nos restaurantes.

em agosto deste ano, a Movile, empresa contro-
ladora da iFood, fez mais um movimento importante 
comprando a ecomanda, startup que oferece soluções 
em sistema de gestão para bares e restaurantes. a pla-
taforma adquirida oferece diversas ferramentas como: 
comanda eletrônica, sistema de gestão de frente de 
caixa, controle de estoque, controle financeiro e até a 
possibilidade de criação de programas de fidelidade.

com o movimento a empresa pretende oferecer novos 
recursos aos estabelecimentos e soluções em gestão de 
forma integrada com as soluções já oferecidas pela iFood.

Do outro lado, tanto a rappi como a Uber eats, prin-
cipais concorrentes da iFood, estão apostando em solu-
ções que permitem aos restaurantes criarem canais de 
venda independente com condições comerciais vanta-
josas quando comparadas as do modelo tradicional de 
market place. Nos dois casos as plataformas oferecem 
ferramentas de gerenciamento de pedidos e controle de 
vendas, que vão além do sistema de entregas.

Quanto mais o Delivery cresce e ganha relevância, 
mais surgem novas oportunidades e necessidades para 
o mercado. as mudanças não devem parar tão cedo.

sadia anuncia lan-
çamento de linha de 
frango orgânico

com nove opções de cortes 
congelados, produtos contam com 

o selo orgânico Brasil, uma das 
mais importantes e reconhecidas 

certificações mundiais

Uma boa notícia para os adeptos de uma alimen-
tação mais saudável. a sadia, uma das marcas mais 
valiosas e admiradas do Brasil, acaba de anunciar o 
lançamento de sua linha de frango orgânico.

Com nove opções de cortes congelados (filé de 
peito, filezinho, coração, fígado, sobrecoxa, asa, coxa, 
tulipa e o frango inteiro), os produtos contam com o 
selo orgânico Brasil, uma das mais importantes e re-
conhecidas certificações mundiais. “Isso se deve ao 
fato da linha manter um processo de criação e cultivo 
que segue critérios rigorosos, entre os quais: todos os 
frangos têm acesso ao campo e podem circular com 
maior liberdade, recebem uma alimentação 100% ve-
getal e orgânica, com todos os cuidados das melhores 
práticas de bem-estar animal”, ressalta a assessoria 
de imprensa da empresa.

Batizada de sadia orgânico, a nova linha foi pensa-
da para complementar o portfólio da marca, ampliar 
a oferta de produtos saudáveis da mesma e atender 
às diferentes demandas de consumidores. “a entrada 
da sadia no segmento de orgânicos vai ao encontro 
de objetivos da marca em oferecer sempre produtos 
de qualidade e estar atenta às inovações. Também 
acompanhamos as principais tendências de consu-
mo em todo o mundo e identificamos a demanda por 
produtos com diferentes propostas de valor, sem dei-
xar de lado a praticidade e o sabor”, explicou Marcelo 
suárez, Diretor de Marketing das marcas da BrF em 
entrevista à rede Food service.

até o momento, a linha sadia orgânico só está dis-
ponível na loja do Grupo carrefour, nos jardins, em 
são Paulo, capital.

magazine luiza en-
tra no segmento de 
delivery para restau-
rantes
movimento acontece com aquisição 
da startup paranaense aiQfome e 
tem como objetivo aumentar o uso 

do app magalu

o  Magazine Luiza, um dos mais importantes gru-
pos varejistas do país, anunciou ontem a compra da 
startup de delivery de comida aiQFome.

o aplicativo, com sede na cidade paranaense de 
Maringá, será integrado ao aplicativo Magalu do Ma-
gazine Luiza e aos e-commerces da Netshoes, Zattini, 
Época cosméticos e estante Virtual.

segundo roberto Bellissimo, cFo do Magazine Lui-
za, o objetivo da empresa é transformar o aplicativo 
em um super app, oferecendo soluções e serviços di-
versos. como o delivery de restaurantes é um produto 
de grande recorrência, o movimento se encaixa na es-
tratégia da empresa e contribuirá com o aumento da 
frequência no aPP atual da marca.

o aiQFome está presente em 350 cidades, 21 es-
tados, e tem previsão de chegar em mais 150 cidades 
ainda este ano. Possuem mais de 2 milhões de clientes 
cadastrados e quase 20.000 restaurantes parceiros.

atualmente a plataforma aiQFome não possui o ser-
viço completo de Delivery, ou seja, a entrega é responsa-
bilidade do restaurante parceiro. No entanto, a start up já 
está desenvolvendo a solução de logística e pretende no 
futuro usá-la também para produtos do Magazine Luiza.

em decorrência da aquisição e das possibilidades 
de sinergias previstas, os restaurantes cadastrados 
no aiQFome terão, a partir de agora, acesso ao Magalu 
Pagamentos, ao Magalu entregas e a outros serviços 
do Magalu que já estão disponíveis ao mercado.

recentemente, o Magalu adquiriu as startups Hub-
sales e stoq, a plataforma de mídia da inloco e o site de 
notícias de tecnologia canaltech. as aquisições fazem 
parte da estratégia da empresa  prevista no “follow-on” 
realizado em novembro do ano passado, quando foram 
levantados r$4,2 bilhões para suportar o seu plano de 
crescimento exponencial.

Na rede Food service você sabe de tudo o que 
acontece de novidade no mercado de Delivery.
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Forno de minas e grão espresso 
firmam parceira

Empresa mineira conhecida pelos seus pães de queijo irá fornecer um 
vasto portfólio de produtos para as 240 lojas da rede de cafeterias

com a intenção de ampliar sua atuação no mercado 
food service, a Forno de Minas, que nasceu do suces-
so da receita caseira de pão de queijo da Dona Dalva, 
anunciou que acaba de firmar parceria com a rede de 
franquias de cafeterias Grão espresso.

com o novo negócio, algumas delícias da Forno de 
Minas, como pão de queijo, folhado, flauta doce, enrola-
dinho, empada, croissant, cookie, pão de canela e broi-
nha, estarão disponíveis nas 240 lojas da rede de fran-
quias de cafeterias presente em 23 estados do Brasil.

em entrevista à rede Food service, Vicente cami-
loti, Diretor comercial da Forno de Minas, disse que, 
por meio do food service, a empresa divulga o seu ex-
tenso portfólio de produtos e é uma satisfação atrelar 
à marca Forno de Minas a uma rede tão conceituada 
como a Grão espresso. “estamos muito satisfeitos 
com a formalização de mais essa parceria. oferece-
mos aos pontos de venda diversificação, alta lucra-
tividade, preço competitivo e padronização. Para os 
clientes, o benefício é consumir produtos com sabor 
caseiro e segurança alimentar”, afirma.

a rede Grão espresso começou seu negócio em 

1992, servindo café e uma pequena gama de produtos 
em pequenos carrinhos auto-suficientes. Dois anos 
mais tarde a empresa abriu sua primeira cafeteria no 
shopping D, na cidade de são Paulo, e inaugurou a 
primeira loja no modelo de franquia.

atualmente, a rede atende a mais de 15 milhões 
de clientes por ano com um cardápio diversificado, 
composto por produtos exclusivos para os amantes 
de um bom café.

Para Pedro Weinberger, fundador da rede, parcerias 
como a desenvolvida com a Forno de Minas são im-
portantes para quem pretende crescer com qualida-
de “Procuramos trabalhar com empresas e parceiros 
que agreguem valor ao nosso negócio e contribuam 
com o sucesso de nossos franqueados. Produtos de 
qualidade e marcas reconhecidas como a da Forno de 
Minas, diferenciam a experiência dos clientes na nos-
sa rede e nos posicionam de forma diferente perante 
o mercado” explica.

os produtos Forno de Minas estarão disponíveis 
aos clientes Grão espresso a partir da segunda quin-
zena do mês de setembro.



16 | REDE FOOD SERVICE REDE FOOD SERVICE | 17

por prof. Dr. Rogério Stival morgado
ARTIGO

maiores vendas tendo como 
diferencial as pessoas mais 

preparadas
vender é servir e quem atende melhor vende mais

Todas as empresas precisam vender para sobre-
viverem. essa é, na verdade, a realização essencial 
de todo negócio que se dá através da escolha do 
cliente pelos produtos e serviços de um empreen-
dimento. De forma fácil, as vendas se constituem 
em processos de trocas de uma organização com o 
mercado. além de fundamentais, elas podem ser de-
senvolvidas como um importante elemento de dife-
renciação estratégica para as empresas atualmente.

a crescente competitividade e o surgimento cons-
tante de novas tecnologias exigem um processo de 
melhoria contínua das empresas, inclusive de suas 
vendas. Desta forma, as vendas devem cada vez mais 
terem tecnologia para que elas ocorram gerando be-
nefícios para todas as partes envolvidas. entretanto, 
os melhores programas de vendas, são constituídos 
de processos e profissionais que possuem em sua 
base a real consideração do ser humano.

a partir da consideração que todos nós preci-
samos nos alimentar para sobreviver, a comercia-
lização dos alimentos nas diferentes posições das 
cadeias de abastecimento e distribuição sempre 
ocorrerão. a grande questão, porém, será quem 
venderá, o que, quando e a que preço; e isso se 
consegue melhor com a diferenciação da oferta dos 
alimentos que as vendas podem fazer.

Gosto do princípio de que as boas vendas ocor-
rem a partir da definição das necessidades dos 
clientes. sendo assim, a função vendas se torna 
primordial para os empreendimentos de todos os 
setores. e elas podem se tornarem um meio para 
o diferencial competitivo quando são continuamen-
te melhoradas, ampliadas e ajustadas ao mercado 
tendo em sintonia o cliente.

Para isso colocamos os processos de atendi-
mento ao cliente nas empresas do Food service é 
cada vez mais importante, pois no mundo cada vez 
mais competitivo e complexo, a interação humana 
nas organizações baseada em processos e técni-
cas, pode ajudar muitas empresas a se desenvolve-
rem melhor. e ainda vender na forma certa e fideli-
zando o cliente.

o atendimento ao cliente personaliza a relação da 
empresa com os seus clientes, comunica sobre seus 
produtos e serviços, faz as ofertas mais adequadas 
a cada público, harmoniza interesses. em todos os 
Negócios esse processo de serviço é necessário e 
fundamental, mas é no mercado de alimentos que o 
atendimento vem se tornando o grande diferencial 
de algumas lojas, restaurantes e redes.

o processo de atendimento ao cliente deve vir de 
cima para baixo e é uma filosofia que deve estar pre-
sente em todas as áreas da empresa, tanto naquelas 
que atendem diretamente aos clientes como também 
naquelas áreas que auxiliam estas em servir e vender.

Venho trabalhando com o desenvolvimento de 
vendas e atendimento em diferentes tipos de lojas e 
varejos, e é na área de alimentação, incluindo des-
de os fast-foods até os restaurantes tradicionais, 
onde vejo as maiores possibilidades de negócios e 
de ampliação quando se implantam esses tipos de 
projetos. Pois, neles se geram ideias e sugestões 
sobre novos produtos e serviços, ocorre o compar-
tilhamento de experiências entre os profissionais 
da própria empresa, se realiza treinamentos sobre 
técnicas e procedimentos; acontecem melhorias da 
qualidade, etc. Nessas empresas gera-se acima de 
tudo um maior Valor percebido pelo cliente.

o setor de Food service precisa se profissio-
nalizar cada vez mais, e o último elo dessa cadeia 
de empresas e operações; representado pelos res-
taurantes, bares, padarias; têm muito a ganhar ao 
desenvolverem o processo completo de serviço e 
atendimento ao cliente.

assim, as Maiores vendas tendo como diferen-
cial as pessoas, promove os processos comerciais 
das empresas para uma condição de identificar e 
planejar melhorias nas atividades, estruturas e 
profissionais; e assim consequentemente implantá
-las nas empresas de diferentes portes e formatos, 
se constituindo uma fonte de vantagem competiti-
va fácil, rápida e barata para as empresas que en-
tenderem e atenderem esse princípio dos negócios.

Vender é servir…e quem atende melhor vende 
mais, mesmo no atual mercado cada vez mais difí-
cil e competitivo.

‘Desenvolva e pratique essa orientação estra-
tégica, tornando as pessoas que atendem(cola-
boradores) e entendem pessoas (os clientes) um 
grande diferencial competi-
tivo de sua empresa. Pense 
e desenvolva isso na sua 
gestão!!!

Graduado, mestre e doutor pela USP; Pro-

fessor universitário de extensão, gradua-

ção e pós-graduação.Desenvolve asses-

soria de gestão e treinamentos em diversas 

empresas.
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DELIVERY
por Ana Carolina gomes Silva

empresas de bolos também 
apostam em delivery para superar 

crise motivada por pandemia

levantamento da associação 
Brasileira da Indústria de Panificação e 
confeitaria mostra que mais de 60% dos 
estabelecimentos usam a modalidade de 
entrega como opção de venda

Bolo da Casa de Bolos
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com a pandemia, muitas situações foram res-
significadas e ganharam novas narrativas no que 
chamamos de “novo normal”. as grandes festas de 
aniversário, por exemplo, deram espaço às peque-
nas comemorações em família e os doces ganha-
ram um papel ainda mais simbólico e afetivo, apro-
ximando as pessoas dentro de casa e tornando os 
momentos mais “leves”.

De outro lado, para compensar o fechamento das 
unidades físicas e amenizar a queda de vendas, 
confeitarias e estabelecimentos especializados em 
bolos passaram a adotar o delivery como solução. 
Prova disso são os números expressivos de um le-
vantamento da associação Brasileira da indústria 
de Panificação e confeitaria (aBiP), que responde 
pelo setor. em março, apenas 8% a 10% dos asso-
ciados adotavam algum modelo de entrega e, atual-
mente, 60% a 70% já oferecem alguma modalidade 
de delivery.

segundo emerson amaral, diretor da aBiP e da 
ideal consultoria, empresa parceira que apoia a 
instituição subsidiando dados do mercado, até os 
pequenos empresários precisaram se adaptar dian-
te da crise motivada pelo novo coronavírus. “Devido 
à realidade, até os comerciantes com menos estru-
tura criaram alguma modalidade de entrega. Uma 
delas é o delivery de vizinhança, com atendimento 
gratuito em um raio de 500 metros a um quilôme-
tro”, afirma amaral.

a casa de Bolos, pioneira no segmento dos produ-
tos caseiros no Brasil, é uma das empresas que inte-
grava a margem dos que não ofereciam entrega até 
março. apesar de ser considerada serviço de alimen-
tação essencial e ser autorizada a manter as lojas 
físicas abertas, a marca precisou criar uma linha de 
telefone para atender os pedidos por delivery logo no 
início da pandemia. De acordo com Matheus rocha, 
gerente de Marketing da rede, a implementação da 
nova modalidade de atendimento já estava nos pla-
nos da marca, que já tem 370 lojas espalhadas pelo 
Brasil.  “Não trabalhávamos com delivery  antes da 
pandemia, mas já era uma demanda do franqueado. 
então, já vínhamos estudando formas de fazer a im-
plementação e ter esse novo canal de vendas. com a 
pandemia, teve uma aceleração do processo. Mesmo 
com a loja funcionando, adotamos, no primeiro mo-
mento, a entrega por telefone”, conta o executivo.

em paralelo à iniciativa, a empresa vinha traba-
lhando na construção de um aplicativo próprio e o 
lançou ainda em março para toda a rede. Por se tratar 
de um produto frágil, a marca também desenvolveu 
um suporte para transportar os bolos. o objetivo é 
que o cliente tenha em casa a mesma experiência do 
endereço físico.

apesar da implementação do delivery, como a maio-
ria dos comerciantes brasileiros, a casa de Bolos não 
ficou imune à crise financeira. A rede registrou uma 
queda nas vendas de 15% a 20% no início da pande-
mia. Para frear o prejuízo, a marca também investiu em 
campanhas promocionais e lançamentos de produtos. 
a última novidade foi um festival de cucas, que trouxe 
ao cardápio três novos sabores da receita típica alemã. 
Matheus rocha comemora o resultado das estratégias 
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Cleusa Maria da Silva, fundadora da Sodiê Doces
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e garante que, de forma geral, as franquias consegui-
ram equilibrar as vendas e hoje fecham o caixa em 
azul.  “o foco da rede é a família. Nós vendemos ape-
nas o bolo inteiro, até para gerar o compartilhamen-
to. a pandemia trouxe a nosso favor esse que já era o 
nosso conceito: o de aproximar as pessoas dentro de 
casa. criamos formas de movimentar a loja e também 
gerar pedidos via aplicativo, o que tem nos dado uma 
melhora constante durante os meses”, afirma o geren-
te de Marketing para a rede Food service.

esse equilíbrio nas vendas pode ser explicado, se-
gundo a  aBiP, por um dado levantado em sua última 
pesquisa. o estudo diz que o ticket médio no delivery 
é maior: o cliente dessa modalidade compra de duas 
a três vezes mais do que gasta na loja. a instituição 
também observou um aumento geral de 6,48% no ti-
cket médio das vendas offline no primeiro semestre 
deste ano, o que, de acordo com a associação, pode 
ser explicado pela redução de visitas do consumidor 
ao espaço físico e, como resultado, o aumento no 
volume de compras.

doces em alta

Quem também precisou se reinventar para se 
adaptar à nova realidade e diminuir o impacto da 
crise nos negócios foi a sodiê Doces. a empresa, 
que é considerada a maior franquia especializa-
da em bolos artesanais do país, tem mais de 300 
estabelecimentos espalhados por 13 estados e o 
Distrito Federal. a marca já alcançou patamares 
internacionais com unidades em orlando, na Fló-
rida (eUa).

Delivery da Sodiê Doces que atualmente representa 30% da venda das lojas da rede

a relação íntima da empresa com as entregas por de-
livery é recente, apesar de ter sido iniciada bem antes da 
pandemia de covid-19. a parceria com o aplicativo ifood 
começou depois que a história de empreendedorismo 
da fundadora da marca, cleusa Maria da silva, foi con-
tada em horário nobre por uma novela global. De família 
pobre, cleusa foi de boia-fria à empresária de sucesso 
depois de fazer o seu primeiro bolo para ajudar uma an-
tiga chefe. “eu venho de uma família muito pobre. se eu 
não mudasse o meu destino, meu filho seria pobre tam-
bém. eu não aceitava muito bem, mas não tinha nenhu-
ma revolta. e, sim, uma vontade de ter uma vida melhor”, 
lembra a fundadora da sodiê Doces.

Depois da repercussão da novela, a empresa co-
meçou a operar por delivery, mas, de acordo com 
cleusa, a adesão foi baixa por parte dos franqueados: 
apenas 10% a 15% aderiram à opção de entrega e o 
faturamento dessa modalidade representava 5% do 
total. com a pandemia, a marca precisou tomar a ini-
ciativa de usar as vendas por aplicativo como meio 
principal e o faturamento por delivey pulou para 30%.

com a participação forte dos pedidos por aplicativo, 
a rede conseguiu estabilizar o caixa. No primeiro mês da 
pandemia, a empresa apresentou queda de 30%. já no 
segundo mês, as vendas caíram 20% e, do terceiro em 
diante, a rede voltou à realidade de antes da crise provo-
cada pelo novo coronavírus. “as sobremesas estão muito 
em alta, já que as pessoas estão muito ansiosas. Hoje, se 
você não pode fazer uma festa, você compra pelo menos 
um bolo. as pessoas estão presenteando mais. eu não 
tinha uma explicação do porquê que não  tivemos queda 
de vendas, o que a gente esperava que tivesse. Pelo con-
trário, tivemos equilíbrio dos negócios.”, afirma Cleusa.
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GENTE
por Ana Carolina gomes Silva

Fundação ajuda mercado de food 
service a promover acessibilidade 

de produtos e serviços

com o objetivo de difundir a inclusão e tornar a sociedade mais igualitária, a 
fundação dorina nowill cria soluções para empresas atenderem pessoas com 

deficiência visual

Trocar o sal pelo açúcar ou comprar cerveja 
em vez de refrigerante são cenas recorren-
tes na vida das pessoas com deficiência 
visual. Mas já existem instituições que au-

xiliam restaurantes e marcas do ramo de alimen-
tos a se adaptarem para facilitar o dia a dia destes 
consumidores.

Na casa do ademilson costa são três compra-
dores cegos: ele, a esposa e a enteada. o paulis-
tano de 32 anos nasceu com catarata congênita 

e, há quase 20 anos, teve retinose pigmentar, uma 
doença ocular rara que o levou à cegueira. e foi 
exatamente nessa época que ele teve seu primeiro 
contato com a Fundação Dorina Nowill para cegos.

com mais de 70 anos de história, a instituição tra-
balha para que pessoas com deficiência visual sejam 
incluídas em diferentes cenários e capacita a socie-
dade para recebê-las. atualmente, o Brasil tem uma 
população de 6,5 milhões de cegos, segundo dados 
do Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia 
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e estatística (iBGe) e a inclusão desse público ainda é 
um desafio para as diversas esferas sociais. 

Responsável por um dos maiores parques gráficos 
de braille no mundo, a fundação é referência na pro-
dução e distribuição de materiais nos formatos aces-
síveis. alfabetizado pelos livros disponibilizados pela 
Dorina Nowill, adelmison teve sua primeira oportuni-
dade de trabalho também no local. Há 12 anos como 
consultor, ele trabalha em testes e validação de aces-
sibilidade. “Falar da fundação hoje pra mim é muito 
importante, porque ela acabou abrindo as portas para 
a minha inserção na sociedade e no mercado de tra-
balho”, afirma.

a instituição leva o nome da sua idealizadora Do-
rina de Gouvêa Nowill, que ficou cega repentinamen-
te aos 17 anos em decorrência de uma doença não 
diagnosticada. Ela foi a primeira aluna com defici-
ência visual a frequentar um curso regular no Brasil 
e, desde então, se dedicou à inclusão e à luta pelos 
direitos dessas pessoas. ao perceber a falta de livros 
em braille no país, criou a fundação em 1946 para a 
produção e distribuição de publicações acessíveis. 
Dorina faleceu em 2010, aos 91 anos, deixando um 
grupo capacitado à frente dos trabalhos para a conti-
nuação do seu legado.

soluções em acessibilidade

De acordo com a organização Mundial de saúde 
(OMS), a cada cinco segundos, uma pessoa fica cega 
no mundo. É uma parcela da população que deseja 
ser inserida na sociedade e busca por autonomia nos 
âmbitos mais diversos do dia a dia, incluindo o direito 
de comprar. Nesse contexto, levantam-se questiona-
mentos se os negócios espalhados pelo Brasil en-
caram esse grande público como potenciais consu-
midores e pensam em soluções para deixarem seus 
produtos e serviços acessíveis.

Uma das frentes da Fundação Dorina Nowill é ofe-
recer recursos sob medida para os mais diversos 
variados perfis de clientes. Acessibilidade de sites e 
aplicativos, consultoria arquitetônica, audiolivros e 
capacitação customizada são alguns dos trabalhos 
da instituição.

outra solução produzida é o cardápio transcrito 
em braille para restaurantes, bares e lanchonetes. a 
disponibilização do material acessível nas mesas dos 
estabelecimentos se tornou obrigatória na cidade de 
são Paulo após a lei número 12.363, de 13 de junho 
de 1997. a gerente de soluções em acessibilidade da 
fundação, Carla De Maria, afirma em entrevista para a 
rede Food service, que o trabalho vai além do legal. 
“a gente atua para poder levar na diretriz legal, mas 
também como conscientização da sociedade com 
foco na acessibilidade atitudinal. Preparar a socieda-
de para receber essas pessoas que são consumido-
ras e que elas possam ter autonomia”, destaca.

sorvetes em braille

 No processo de inclusão de marcas do ramo ali-
mentício, a Kibon ganhou notoriedade em uma ação 
desenvolvida para um de seus sorvetes. a empresa 

anunciou em 2019 as novas embalagens da linha cre-
mosíssimos, que passou  a ter sabores e marca iden-
tificados também em braille. A iniciativa, em parceria 
com a Fundação Dorina Nowill para cegos, represen-
tou um marco no mercado, já que foi inédita para a 
Kibon e para a Unilever no Brasil.

a repercussão foi tão positiva que a empresa apos-
tou na parceria com a fundação e ampliou a transcri-
ção para outros produtos. Bruno rocha, supervisor 
comercial de soluções em acessibilidade da institui-
ção, atuou diretamente nos projetos e conta que “a 
ideia da marca era fazer uma ação pontual, em uma 
embalagem específica do sorvete, mas, com a reper-
cussão, expandiu para outras linhas do produto”.

Bruno avalia que ações como a da Kibon devem 
servir de exemplo para outras marcas, já que a aces-
sibilidade ainda é um desafio no mercado nacional. 
“isso mostra para as empresas que existem possibili-
dades. Deixa a marca um passo à frente pela questão 
de visão deste público. Para as pessoas com defici-
ência visual é um ganho ainda maior. a gente aqui 
no Brasil ainda está muito distante de uma realidade 
acessível. É um ganho gigante. a pessoa se sente in-
cluída”, destaca.

Pelo ponto de vista do consumidor, ademilson 
analisa como um avanço para que pessoas com de-
ficiência visual ganhem cada vez mais autonomia. 
“Para a empresa é muito importante ter seus produtos 
acessíveis a um número maior de consumidores em 
relação aos seus concorrentes. É muito bom para a 
marca, porque mostra que realmente ela tem um olhar 
especial, ela enxerga o potencial do seu consumidor 
com deficiência. Mas eu vejo isso mais do que uma 
questão de Marketing. eu vejo como realmente um 
avanço, um passo muito expressivo. a gente quanto 
consumidor cego, entrar em uma revendedora ou um 
supermercado para comprar um sorvete da Kibon e 
ter uma identificação em braille, traz uma autonomia. 
Não vou precisar de uma intervenção humana para 
ajudar”, finaliza.
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CAPA
por tabata martins

Hambúrguer:
o imperador do delivery 

Em 10 anos, o consumo entre os brasileiros do famoso lanche cresceu 575%
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Pesquisa de mercado realizada pela empresa 
Technomic inc aponta que 95% dos consu-
midores ativos no mercado americano co-
mem hambúrguer pelo menos uma vez no 

mês. além disso, foi descoberto que metade dos 
entrevistados opta pelo hambúrguer simplesmen-
te pelo desejo de degustar uma de suas comidas 
prediletas. assim como, o estudo desvenda que 
51% dos consumidores prefere hambúrgueres com 
carne que nunca tenha sido congelada e 64% avalia 
como importante a possibilidade de montar o seu 
lanche com os recheios e condimentos de sua pre-
ferência.

No Brasil, em 10 anos, mais precisamente entre 
1994 e 2014, o consumo de hambúrguer cresceu 
575%, conforme levantamento feito pelo instituto 
Gastronômico das américas (iGa). 

Frente a esse cenário de expansão, o hambúrguer, 
que se tornou popular em todo o mundo depois da 
Primeira Guerra Mundial, época em que foi muito di-
vulgado em revistas de quadrinhos como algo bom 
e saudável para se comer, já é considerado o impe-
rador do delivery brasileiro neste ano de 2020. isso 
porque, de acordo com dados divulgados pela iFood, 
empresa brasileira de entrega de comida pela inter-
net líder no setor na américa Latina, a comida mais 

vendida no aplicativo está enquadrada na categoria 
lanches rápidos, na qual os hambúrgueres gourmet 
e a batata frita que sempre o acompanham se encai-
xam perfeitamente. 

Para se ter uma ideia do atual poder de comercia-
lização dos hambúrgueres, tais pedidos de lanches 
rápidos pelo iFood representam aproximadamente 
30% dos pedidos feitos por meio da plataforma em 
questão.

crise Que veio para somar

No mercado de hambúrgueres, a crise social e 
econômica decorrente da atual pandemia de co-
vid-19, digamos, que veio para somar. ou seja, to-
talmente na contramão do que vem ocorrendo com 
grande parte de estabelecimentos food service que 
trabalha com outro tipo de produto e/ou receitas 
culinárias.

Prova disso é que, conforme o estudo “consumer 
insights”, da Kantar, os brasileiros aumentaram o 
consumo de sanduíches e diminuíram o tempo de 
preparo das refeições desde o começo do perío-
do de distanciamento social. com isso, cresceu a 
busca por delivery, em especial as relacionadas ao 
consumo de hambúrgueres. 

a pesquisa diz ainda que, no período de 16 
de março a 10 abril, em comparação ao 17 
de fevereiro a 15 de março, houve um cres-
cimento de 34% no consumo de sanduíches 
no Brasil pelo fato de as refeições mais rápi-
das, com preparo de até 20 minutos, estarem 
sendo priorizadas dentro dos lares. assim, 
o hambúrguer já é tido como o ‘queridinho 
dos quarenteners’ e aplicativos como o pró-
prio iFood, Uber eats e rappi contabilizam 
um aumento de 47% nas buscas pelo lanche, 
com destaque para sua vertente artesanal.

oportunidade de investimento

cavalo arreado não passa duas vezes, 
como diz o ditado popular. e a história da 
hamburgueria osso smash House se encai-
xa perfeitamente nesse sentido, uma vez que 
o negócio surgiu pela boa oportunidade que 
a pandemia de covid-19 trouxe para o mer-
cado de hambúrguer. 

De acordo com Guilherme Mora, de 21 
anos, estudante de engenharia de produção 
e sócio de empreendimento, “a osso smash 
House seria aberta, primeiramente, em Por-
tugal, país onde estudo. eu e meu irmão, em 
conjunto com renzo Garibaldi, temos essa 
ideia há alguns anos, pois somos consumi-
dores assíduos de hambúrgueres e um dos 
nossos preferidos sempre foi o Five Guys, 
principal refeição quando chego nos eUa. 
então, vimos que seria um ótimo negócio 
para colocar em Portugal. Mas, apesar de 
tudo já estar programado, veio a pandemia, 

o que me trouxe para o Brasil em uma temporada 
longa. assim, aproveitando o fato de termos algu-
mas cozinhas dos outros restaurantes do grupo fe-
chadas, decidimos trazer para são Paulo a primeira 
loja da marca, primeiramente, como dark kitchen, 
operando exclusivamente no delivery. Porém, com 
uma loja física agora já ficando pronta”, conta.

Na osso smash House, “o perfil de clientes é 
extremamente amplo, podendo ser definido como 
qualquer cliente que queira comer um ótimo lan-
che, simples e com bom preço. somos especializa-
dos em smash burgers, lanches menores e que são 
‘amassados’ direto na chapa. Nosso maior diferen-
cial fica por conta da carne. Nossos hambúrgueres 
são maturados a seco, o dry-aged, inteligência que 
vem do renzo e do restaurante do nosso pai, o cór 
Gastronomia”, detalha Mora.

Para o empresário, o hambúrguer, “com certe-
za, é um dos produtos que reina no delivery, talvez 
dividindo um pouco de espaço com a pizza, isso 
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caVaLo arreaDo Não Passa DUas 

VeZes, coMo DiZ o DiTaDo PoPU-

Lar. e a HisTória Da HaMBUrGUe-

ria osso sMasH HoUse se eNcaiXa 

PerFeiTaMeNTe Nesse seNTiDo, UMa 

VeZ QUe o NeGócio sUrGiU PeLa Boa 

oPorTUNiDaDe QUe a PaNDeMia De 

coViD-19 TroUXe Para o MercaDo 

De HaMBúrGUer. 
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porque são dois produtos que viajam muito bem. 
claro que, sempre que comermos diretamente na 
loja, será melhor, mas esses dois produtos (ham-
búrgueres e pizza) se saem muito bem no delivery. 
o hamburguer é democrático por ser uma refeição 
completa, gostosa, não precisa custar caro e pode 
ter para todos os gostos e ideais. Por exemplo, na 
osso smash House, temos os tradicionais, de car-
ne, e o veggie, para os vegetarianos”, diz.

já sobre as atuais novidades do mercado de 
hambúrguer, Mora garante que está “nos diferen-
tes molhos ou blends de carne. No meu caso, mi-
nha novidade fica por conta do clássico, come-se 
cheeseburger, que é pão, carne e queijo, ou então a 
variação com bacon, o cheesebacon. Posso ainda 
considerar como novidade e oportunidade o fato de 
ser dry-aged e custar a partir de r$ 14,90 (valor do 
nosso cheeseburger)”, explica. 

promissor mercado

outro negócio food service que se transformou 
devido ao grande sucesso do hambúrguer entre os 
brasileiros e seu respectivo promissor mercado é a 
cão Veio Franqueadora. a marca tem como um dos 

sócios Henrique aranha Fogaça, o renomado chef 
Fogaça, que também é skatista, cantor e nacional-
mente conhecido por ser um dos jurados da versão 
brasileira do show de talentos culinário Masterchef 
atualmente transmitido pela emissora Band.

Marcel akira, de 41 anos, também é sócio da cão 
Véio Franqueadora e partilha que a marca surgiu “de 
uma ideia inicial do Marcos Kichimoto e Fernando 
Badaui, da banda cPM22. os dois tinham essa ideia 
de ter um bar já há algum tempo. e, em uma das 
reuniões entre os dois, que foi feita no sal Higienó-
polis, eles encontraram o Fogaça, que, prontamen-
te, se interessou pelo projeto. a ideia inicial era ser 
um bar mais focado em cervejas e drinks, mas a en-
trada do Fogaça mudou esse panorama. Na época, 
ele ainda não estava no Masterchef, mas já era um 
chef conhecido em são Paulo”, ressalta.

De acordo com akira, a “cão Véio Franqueado-
ra se destaca pela variedade de cervejas e drinks, 
que harmonizam com um cardápio elaborado pelo 
chef Henrique Fogaça. No início, grande parte de 
nossa clientela era formada pelas pessoas que se 
identificam com a nossa cultura. Música, tatua-
gens e todo esse lifestyle estão muito presentes 
na nossa identidade. Hoje, com o Fogaça na TV 
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CAPA

Garanta seu lugar no 
lançamento virtual
15 de Outubro
(11) 3372-3004

Reimaginado. Reinventado.

iCombi Pro. 

O novo padrão.
O sistema de cocção RATIONAL mais 
inteligente que já existiu. Produtividade e 
flexibilidade nunca vistos antes. 

A partir de 15 de outubro de 2020, tudo o que 
você fizer, será melhor.

aberta, recebemos um público extremamente di-
versificado, famílias, crianças e até mesmo ido-
sos são presenças constantes no nosso dia a dia. 
o cão Véio foi inaugurado em 2013 e possui lojas 
em são Paulo, curitiba, Brasília e Goiânia. esta-
mos trabalhando também em um novo modelo de 
lojas, com investimento menor e que atenda a de-
manda do mercado atual. a primeira nesse novo 
modelo deve abrir as portas em Brasília, mas ain-
da sem data definida”, revela.

Para o empresário, o hambúrguer é uma receita 
de tanto sucesso “porque é um prato simples, fá-
cil e que todos podem fazer sua própria receita. se 
você utilizar ingredientes frescos e de qualidade, 
o resultado final é sempre delicioso”, afirma. em 
contrapartida, akira alerta que, “hoje, o mercado de 
hamburguerias é um mercado um pouco saturado. 
Muitas hamburguerias abriram nos últimos anos. 
Uma grande parte também encerrou as atividades, 
principalmente, durante a pandemia. Mas, quem é 
bom se manteve aberto e, com certeza, se forta-
leceu. a grande oportunidade hoje é, sem dúvida, 
o delivery, um mercado que disparou nos últimos 
meses, mas precisamos ficar atentos como vai se 
portar ao final da quarentena, pois é preciso ter cui-
dado”, orienta.

origem

o hambúrguer, cujo nome vem da palavra em in-
glês hamburger, também é bastante conhecido pelas 
nomenclaturas hamburgo e hamburguesa em outros 
países. a origem desse lanche tão famoso, apesar de 
sempre ser associada aos estados Unidos, não é exa-
tamente americana. o hambúrguer chegou aos eUa 
por meio de imigrantes alemães naturais da cidade 
de Hamburgo. No entanto, em 1836, no restaurante 
Del Monico’s, em Nova York, também na terra do Tio 
sam, o hambúrguer ganhou, pela primeira vez, esta-
tuto de iguaria e passou, então, a constar no cardápio 
da maioria dos negócios food service americanos.

No Brasil, o hambúrguer se tornou popular depois 
que o jogador de tênis estadunidense-brasileiro ro-
bert Falkenburg, campeão do torneio de Wimbledon 
em 1948 e 1949, abriu o Bob’s, a primeira lanchonete 
em estilo americano da cidade do rio de janeiro, em 
1952. Na época, além de introduzir o lanche aos bra-
sileiros, a lanchonete também foi a responsável pela 
apresentação do milk shake e o sundae.

Na revista digital da rede Food service é as-
sim. sempre trazemos informações estratégias do 
mercado food service como fonte de aprendizado e 
amadurecimento empresarial.

D
iv

ul
ga

çã
o



REDE FOOD SERVICE | 3332 | REDE FOOD SERVICE

GESTÃO
por tabata martins

unilever cria programa de higiene e 
segurança para ajudar empresários 

a se adaptarem ao ‘novo normal’
‘programa de higiene e segurança unilever pro’ engloba oferta de produtos 

especiais de uso profissional e vasto conteúdo virtual informativo

Pesquisa realizada pela 4Life por meio da 
plataforma surveyMonkey em junho des-
te ano apontou que a maioria das pessoas 
já previa que não iria se sentir totalmente 

segura de voltar a frequentar os estabelecimentos 
food service mesmo com o atual processo de flexi-
bilização do período de distanciamento social em 
decorrência da pandemia de covid-19.

conforme o estudo, que resultou em 1.206 en-
trevistas, 44% das pessoas ouvidas afirmaram que 
era muito pouco ou nada provável o retorno imedia-
to aos bares, restaurantes e lanchonetes antes de 
existir uma vacina contra o novo coronavírus. sen-
do que, entre as principais razões para isso, está 
o quesito insegurança com a higiene dos locais de 
alimentação fora do lar. assim como, o levanta-
mento também serviu de base para a descoberta 
de que os consumidores só irão voltar a frequentar 
esses comércios por saberem que todas as medi-

das de prevenção estão sendo adotadas (78%) e por 
oferecerem mesas ao ar livre (50%).

Frente a esse cenário de extrema preocupação 
e insegurança, em que as normas de higienização 
não só precisam ser seguidas, mas necessitam ser 
mostradas aos clientes, a Unilever, uma das empre-
sas líderes mundiais em produtos de beleza e cui-
dados pessoais, com a casa e alimentos, lançou o 
‘Programa de Higiene e segurança Unilever Pro’.

o Que é o ‘programa de Higiene e se-
gurança unilever pro’?

 De acordo com silvana Torres, especialista em 
controle de infecção e Limpeza e Desinfecção de 
superfícies ambientais da Unilever, “mesmo com o 
controle ou fim da pandemia do novo coronavírus, 
continuaremos convivendo com a possibilidade de 
outros problemas de saúde causados por diferentes 

microrganismos. Por isso, é importante que os hábi-
tos de higiene que foram intensificados em função 
do covid-19 se tornem perenes, colaborando para 
evitar novos cenários tão complexos como o que es-
tamos vivendo hoje”, explica.

Por isso, em suma, o ‘Programa de Higiene e se-
gurança Unilever Pro’ foi criado com o objetivo de 
ajudar empresários, empreendedores e comercian-
tes a garantirem a qualidade de seus processos de 
limpeza e desinfecção em seus estabelecimentos 
food service.

o ‘Programa de Higiene e segurança Unilever 
Pro’ é composto pela oferta aos participantes dos 
melhores e mais eficientes produtos das linhas 
para uso profissional das marcas oMo, cif, Vim 
e Brilhante. Porém, não se resume nesse serviço, 
já que também oferece vasto conteúdo virtual in-
formativo e suporte de qualidade com o intuito de 
auxiliar de verdade os empresários e a sociedade 
como um todo a proporcionarem mais segurança 
aos trabalhadores e consumidores do mercado de 
alimentação fora do lar.

benefícios do programa

 ao fazer parte do ‘Programa de Higiene e se-
gurança Unilever Pro’, os empresários, empreen-
dedores e comerciantes ainda contam com a oferta 
de treinamentos virtuais com experts em técnicas 
sobre os melhores procedimentos e recomenda-
ções para limpeza e desinfecção de ambientes e 
objetos e capacitações em inspeção de segurança 
com parceiros estratégicos da Unilever, como a Bu-
reau Veritas, que é uma das maiores certificadores 
de processos no país.

os integrantes do programa podem receber ainda 
o Selo de Certificação de Higiene e Segurança Unile-
ver Pro, com o qual é possível destacar aos clientes e 
consumidores a confiança de estar frequentando um 
estabelecimento comprometido com processos de 
higiene de excelência. assim como, outras vantagens 
exclusivas na compra dos produtos especialistas da 
companhia são oferecidas a todos.

Para Guilherme Machado, Gerente do Unilever Pro, 
os benefícios do programa são variados e, realmente, 
somam ao público para o qual foi pensado. “acredi-
tamos que empresas com melhores procedimentos 
de limpeza e higiene podem se destacar durante a 
retomada econômica gradativa, criando um ambien-
te seguro para seus clientes. com a reabertura dos 
estabelecimentos, os clientes que necessitarem sair 
de casa serão mais cautelosos e atentos aos luga-
res que frequentam. Por essa razão, é fundamental 
que eles possam contar com as melhores práticas de 
higiene e prevenção nesses estabelecimentos, con-
tando com produtos e serviços de marcas que eles já 
confiam dentro de casa”, enfatiza.

boa repercussão

apesar de ter sido lançado há pouco tempo, o 
‘Programa de Higiene e segurança Unilever Pro’ já 

conta com a adesão de várias empresas de todos os 
tamanhos e ramos de atuação.

Uma das já parceiras do programa é a circuito ele-
gante, companhia que certifica e recomenda os me-
lhores estabelecimentos de hospedagem no Brasil há 
mais de 17 anos e que já ajudou mais de trinta hotéis 
a se adaptarem ao ‘novo normal’ desde o advento da 
pandemia.

Priscila Bentes é ceo do circuito elegante e 
garante a eficácia do novo programa da Unilever. 
“Todos ficamos felizes com o resultado e nos 
trouxe a certeza de que juntos, vamos atravessar 
essa fase difícil. em breve, o turismo nacional 
será fortemente aquecido! Nossos protocolos 
trazem o que há de melhor dentre as normas re-
comendadas pela anvisa e oMs, e os produtos 
Unilever Pro nos ajudam a deixar o consumidor 
mais seguro, com marcas que ele conhece e con-
fia”, afirma.

expectativas de crescimento

ainda conforme Machado, “o Programa de Hi-
giene e segurança Unilever Pro atende todos os 
perfis de empreendimentos, desde o pequeno 
comércio nos bairros até grandes redes de todos 
os setores, como restaurantes, shoppings e ho-
téis. Nossa expectativa é continuar expandindo 
para ajudar o máximo possível de comerciantes 
e empresários a manterem o ambiente limpo e 
seguro para seus funcionários, clientes e consu-
midores”, revela.

o Gerente do Unilever Pro partilha também 
que “por ser uma empresa de capital aberto, a 
Unilever não divulga resultados segmentados por 
categoria ou canais. entretanto, podemos afirmar 
que temos grandes expectativas em relação ao 
Programa de Higiene e segurança Unilever Pro. 
ele vem para somar ainda mais cuidado à vida das 
pessoas, reforçando os novos hábitos e padrões 
de higiene que já têm sido adotados pela popula-
ção em suas casas e m função da pandemia. Mas, 
agora, também nos estabelecimentos comerciais 
que frequentam. acreditamos que essa tendên-
cia de melhores hábitos de higiene e limpeza veio 
para ficar. Pensando nisso, queremos nos tornar, 
mais do que nunca, grandes aliados da socieda-
de em meio a um cenário tão delicado, ajudan-
do empresários, empreendedores e comerciantes 
a garantirem a qualidade de seus processos de 
limpeza e desinfecção em seus estabelecimentos 
comerciais”, reforça.

como participar?

Para participar do ‘Programa de Higiene e se-
gurança Unilever Pro’ é só entrar no site da ação, 
clicando aqui.

Nesse endereço virtual, há todas as informações 
necessárias para a efetivação do cadastro, incluin-
do a possibilidade da compra dos produtos de lim-
peza de uso profissional por meio do Whatsapp.



34 | REDE FOOD SERVICE REDE FOOD SERVICE | 35

NUDES
por tabata martins

Chez maria bistrô: restaurante com 16 
anos de sucesso que nasceu de um não 

para a carreira bancária
com funcionamento em formato de menu completo, estabelecimento localizado 

em cotia (sp) é o mais bem avaliado dessa região no site tripadvisor

o mais bem avaliado da região de Granja Viana, em 
cotia, na Grande são Paulo, no Tripadvisor, conhecido 
site de viagens que fornece informações e opiniões de 
conteúdos relacionados a turismo. Nota 4,9 em 5 no 
Facebook, 4,8 em 5 no iFood e 4,5 em 5 no Google. esse 
é o chez Maria Bistrô, restaurante com dezesseis anos 
de sucesso que nasceu de um não para a carreira ban-
cária e um verdadeiro e longo sim para o investimento 
na tradicional gastronomia.

com funcionamento no formato de menu completo, 
o local foi idealizado por Guilherme ribeiro Filho, de 78 
anos, e sua esposa Maria josé da silva, de 47.

o casal é a prova viva de que vencer no mercado 
food service está diretamente relacionado a muito 
esforço, dedicação, trabalho e, principalmente, amor 
pelo o que se faz. Afinal, o Chez Maria Bistrô surgiu do 
abandono de uma vida bancária e executiva por parte 
Filho, cuja primeira formação acadêmica é em econo-
mia.       “Na metade dos anos 90, eu deixei atividade 
bancária e iniciei uma atividade de consultoria de ges-
tão em que, com uma visão externa e isenta, auxiliava 
os donos ou principais executivos das empresas clien-
tes a enxergar situações, deficiências e oportunidades, 
objetivando uma melhor focalização de seu negócio 
na busca de eficiência. Entre esses clientes, estava 
a Brunella, talvez o maior fenômeno na Gastronomia 
na época, fabricante de produtos incomparáveis, com 
uma rede de quase 30 lojas em são Paulo. apesar dis-
so, a empresa passava por difícil fase. No curso desse 
trabalho, me apaixonou pela atividade, abrindo três lo-
jas franqueadas, uma na oscar Freire, outra na afonso 
Brás e a terceira no shopping Morumbi, tendo deixado 
a consultoria, após ter vivido dentro da Brunella por 
quase um ano. No lugar do ‘engenheiro que virou suco’, 
foi o caso do banqueiro que virou doce, rsrs”, brinca o 
empresário.

Conforme filho, “em função da perceptível decadên-
cia da Brunella, os franqueados, temendo pela sorte de 
seu negócio, imaginaram que a atração de um sócio 
importante poderia reverter o quadro negativo. assim, 
fui então até a Áustria, país dos melhores doces, buscar 
atrair um interessado. Na época, todos os procurados 
não tinham o menor interesse no Brasil, além de não 
terem vocação industrial, pois a maior parte deles tinha 
uma produção quase artesanal em confeitarias fami-
liares quase centenárias. Frustrado no meu objetivo, 
parei em Paris, na França, e me matriculei no cordon 
Bleu para os cursos de Pâtisserie e cuisine de Base, 
visando começar a produzir meus próprios doces.  

após três meses, me mudei para a ecole Lenôtre, que 
é mais voltada para a Pâtisserie, onde fiquei mais dois 
meses. Foram duas experiências marcantes aos 58 
anos. No cordon Bleu, assistia ao professor fazendo 
o prato, depois, ia para a cozinha reproduzir o que vi, 
sob supervisão e com avaliação de seu trabalho. Na 
Lenôtre, ia para a cozinha junto com o chefe, vendo seu 
trabalho, trabalhando com ele e esclarecendo suas dú-
vidas. Foi muito importante essa formação para o meu 
desenvolvimento. Digo que aprendi um método que 
pode ser usado para a elaboração de qualquer prato, 
com quaisquer ingredientes”, partilha.

como tudo começou

De volta ao Brasil, Filho relata ainda que viveu 
“a concordata, seguida de falência da Brunella, mas 
preparado para enfrentar essa situação. encontrei 
uma cozinha pronta em Diadema e comecei minha 
nova carreira. recém-casado com Maria, comecei a 
dividir a atuação na Gastronomia com ela, com foco 
em uma produção para confeitarias que atendia 
minhas lojas e mais outras três. Muitos de nossos 
confeiteiros vieram da Brunella, tendo eu e a Maria 
muito aprendido com eles. Na ocasião, contamos 
com a assessoria por quatro meses de Henry, um 
chef francês que veio parar, sei lá por qual motivo, 
no Brasil e com que aprendemos muito. Mas, um 
belo dia, sofremos um violento assalto e, em pou-
cos dias, já traumatizados, fechamos a cozinha e 
paramos a produção. Porém, como tínhamos com-
promisso de produção para as lojas, resolvemos 
a situação sendo abastecidos pela Doceira Dulca. 
Pouco tempo depois, em 2004, abrimos uma confei-
taria na Granja Viana que, menos de um ano depois, 
virou o restaurante chez Maria Bistrô”, resume.

o cHez maria bistrô

Há dezesseis anos, a cozinha do o chez Maria Bis-
trô é comandada por Filho e sua esposa. e, apesar 
do restaurante levar o nome de bistrô, o empresário 
garante que o segredo do sucesso do seu estabeleci-
mento food service está no fato de que ele e sua com-
panheira são “voltados para dentro do nosso negócio, 
de uma certa forma anônimos no meio gastronômico. 
Nada de prêmios. o bom conceito que temos é junto 
aos nossos clientes.  o chez Maria Maria é que tem o 
reconhecimento público”, garante. Guilherme Ribeiro Filho e sua esposa Maria José da Silva
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cardápio de dar água na boca

segundo Filho, o cardápio do chez Maria Bistrô é 
marcado por uma “culinária tradicional, muito varia-
da. adotamos o sistema de ‘menu complet’. assim, 
nossos preços compreendem couvert, minientrada, 
prato principal e sobremesa. Valorizamos os pratos 
com frutos do mar. Nossas criações principais são o 
camarão à Moda de carmel: camarões grelhados, le-
vemente empanados cobertos por molho saborizado 
com mel, polvilhados com nozes partidas carameli-
zadas e gergelim, servidos com arroz e minivagem 
na manteiga. igual destaque merece o Bacalhau dos 
Pescadores: lombo de bacalhau gadus morhua pre-
parado no azeite de oliva extra virgem com lula, ca-
marão, marisco e polvo, além de ingredientes sabo-
rizadores e minibatata servido com arroz. em carnes, 
cito o Filé Mignon a Zé Felix: filé mignon grelhado, 
servido sobre torrada coberta por creme de champig-
nons, gratinado com queijo gruyère, com arroz e bata-
tas douradas (batatas cozidas, cortadas em rodelas, 
douradas crocante). outro bacalhau apreciado é o 
Bacalhau à moda de Évora: lombo de bacalhau gadus 
morhua, coberto por crosta de miolo de pão, pimenta 
verde e azeitonas, servido com arroz, tomate cerejá, 
minibatata, minicebola, espinafre e farofa de banana”, 
detalha.

clientela fiel

já sobre a clientela do chez Maria Bistrô, o em-
presário ressalta que “nossa clientela é constituída 
por casais mais maduros e, agora, também seus fi-
lhos. Todos apreciadores da boa Gastronomia e que 
se deleitam com nossa proposta de, paralelamente, 
oferecer o cardápio regular e sugestões de pratos du-
rante a semana e no fim de semana, sempre fugindo 
da mesmice”, avalia.

avanços com a pandemia de covid-19

antes do advento da atual pandemia de covid-19, 
o chez Maria Bistrô só funcionava por meio de aten-
dimento presencial. No entanto, Filho revela que, des-
de o começo do período de distanciamento social, 
resolveu também trabalhar no sistema delivery, o que 
já lhe trouxe ótimos resultados. “a crise do covid-19 
nos empurrou para o delivery. Foi uma surpresa o vo-
lume que alcançamos. em junho, por exemplo, o de-
livery gerou o mesmo número de pedidos presencias 
antes da pandemia. essa surpresa se transformou em 
uma oportunidade de negócio e o próximo passo será 
abrir um endereço tipo rotisseria em que iremos ofe-
recer o nosso cardápio congelado para consumo em 
casa”, revela.

Mídiatech    eficiência e economia

Ganhe 1 planejamento grátis e um desconto 
exclusivo para leitores Rede Food Service!

Anuncie em:
Online
TV
Rádio
Mídia Exterior
Jornal
Cinema
e muito mais!

Todos os ingredientes necessários para 
a receita de sucesso do seu negócio.  

The Media Trade Technology        

www.canaldoanuncio.com/RFS

Clique aqui e saiba mais 
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VIDA DE CHEF
por tabata martins

sônia benevides garante que vida 
de chef é foco em servir o melhor

mestre em ciências gastronômicas, chef comanda seu restaurante o Bule por 
meio da oferta de menu degustação voltado à cozinha contemporânea em natal

como é a vida de chef? Para sônia Maria Be-
nevides da silva, de 55 anos, Gastróloga, 
mestre em ciências Gastronômicas, chefe 
de cozinha e proprietária do o Bule restau-

rante, é o prazer de servir o melhor. “Minha fascina-
ção é sempre poder dar uma tarde ou noite que faça 
as pessoas sorrirem. Por isso, os meus sonhos são 
o melhor produto e um serviço humano”, diz.

Natural de Natal, no rio Grande do Norte, solteira 
e sem filhos, Benevides enfatiza que o que te define 
como chef é o foco. “Não gosto de distrações na 
cozinha. Não gosto de barulhos, além dos equipa-
mentos. a cozinha para mim é minha religião, minha 
meditação. Por isso, levo a sério e detesto muita fo-
lia, brincadeiras e barulhos durante o serviço. Tira 
o foco. Depois, tem a hora do recreio, mas, como 
se diz em Portugal, trabalho é trabalho, conhaque é 
conhaque. Tudo tem sua hora”, garante.

formação de inspiração

Benevides fez seu mestrado em ciências Gas-
tronômicas na Universidade NoVa de Lisboa, em 
Portugal, e curso de cozinha de Vanguarda em san 
sebastian, na espanha, no Basque culinary cen-
ter. Tais experiências acadêmicas a incentivaram 
a abrir o seu próprio negócio food service, apesar 
de já ter trabalhado no Taikô, em jurerê internacio-
nal de Florianópolis, chefs Bistrô, em Ponta Negra, 
alameda casa rosa, também em Florianópolis, Ma-
rechal e recruta, em Natal, assim como ter feito es-
tágios marcantes no Tavares e Mini Barem Lisboa e 
100 maneiras Lisboa.

onde a cHef serve o melHor

 o Bule é o empreendimento da chef Benevides, 
localizado no município de Nísia Floresta, no rio 
Grande do Norte. o restaurante funciona na casa 
da chef, que fica às margens da Lagoa do Bonfim.

De acordo com ela, “a ideia do o Bule surgiu com 
minha volta de Florianópolis para Natal, depois que 
me formei em Gastronomia. Por ter morado em Por-
tugal, via esse tipo de restauração acontecer fora 
do eixo da cidade e tinha essa propriedade de fa-
mília onde já tinha construído uma casa pequena. 
Depois de formada e de volta à Natal, comecei a 
desenhar aos poucos esse formato de restaurante, 
que é com o que mais me identifico. Uma cozinha 

de terroir, com atenção ao produto local e feita sem 
pressa”, revela.

Para Benevides, “o Bule não é um restaurante 
formal. Disponibilizo a minha casa para que pes-
soas façam refeições lá. É um espaço onde ofere-
ço um menu degustação muito voltado para uma 
cozinha contemporânea de Terroir. o Bule não 
possui cardápio fixo. ele vai sendo construído de 
acordo com as conversas que vou desenvolvendo 
com os clientes. só o formato é igual, podendo ser 
um menu degustação de quatro ou de sete etapas. 
Também fico atenta ao que consigo de mais fresco 
no mercado para, assim, saber o que o que irei pre-
parar para o menu”, detalha.

a chef revela ainda que o perfil da sua cliente-
la no o Bule é formado por “pessoas que, no geral, 
buscam uma experiência gastronômica, uma vez 
que trabalho no sistema de menu confiance, onde 
a pessoa não sabe exatamente o que irá comer. 
É preciso que se disponha a experimentar. Quem 
vai ao o Bule sempre espera, em alguma dose, um 
pouco da cozinha molecular por eu ter estagiado 
em Lisboa com chefes que praticavam esse tipo de 
cozinha e por ter estudado muito esse tema, tendo 
feito, inclusive, o meu mestrado com esse tema. o 
nome o Bule, por curiosidade, é uma brincadeira em 
referência ao extinto el Bulli, na espanha, marco da 
Gastronomia molecular. Não fui eu quem batizou 
assim o restaurante. Foi, na verdade, uma brinca-
deira de amigos da profissão, fazendo exatamente 
essa alusão pelo fato de eu estudar muito e inicial-
mente sozinha esse tema”, partilha.

visual faz toda a diferença

a primeira graduação de Benevides foi em arqui-
tetura. Talvez por isso que ela acredite tanto que o 
visual na Gastronomia faz toda a diferença. “eu sou 
muito visual, isso vem da minha formação primeira 
como arquiteta. Mas, vem muito também de gran-
des chefes com quem trabalhei e outros tantos que 
admiro pelo mundo afora. No entanto, os produtos 
locais por si só me desafiam e amo poder transfor-
má-los”, explica.

conforme a chef, suas maiores inspirações na cozi-
nha são “Ferran Ádrià pela ousadia, Hesthon Blumen-
thal pela fixação em fazer melhor, José Avillez por ter 
me mostrado a Wonderland da cozinha, Thomas Keller 
por ser um grande líder, e tantos outros…”, pontua.

é preciso reinvenção na vida de cHef

 segundo Benevides, o segredo para alcançar su-
cesso no atual mercado food service está na rein-
venção. “acredito que se reinventar e estar atenta às 
mudanças que o mercado exige. Tudo muda o tempo 
toda, a cozinha também e não se pode dormir sobre 
os louros. o consumidor muda, os meios tecnológi-
cos, etc. É preciso se adaptar o tempo todo e não ter 
medo de se reinventar é fundamental no meu ponto 
de vista. e, claro, muito esforço. como dizia rita Lee, 

dá muito trabalho ter sorte. É trabalho o tempo intei-
ro com atenção ao detalhe”, avalia.

com esse pensamento, a mestre encerra essa 
entrevista exclusiva à rede Food service com a 
dica de que se aventurar na vida de chef é algo 
que requer “estudar, estagiar, entender o ofício. 
Nem todo mundo tem noção do que é um restau-
rante, com uma vida na contramão, com feriados 
e datas comemorativas comprometidas. Por isso, 
nem todos suportam, por puro desconhecimento 
do ofício”, alerta.
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uso do café na coquetelaria é 
caminho para profissionais se 

destacarem
Embaixadora do BcB são paulo e fundadora do podcast coffEa explicam os 
benefícios do investimento no ingrediente e a importância do estudo para a 

produção dos drinks

É fato que o café, além de um hábito cultural, 
também é uma paixão nacional e o uso do produ-
to na coquetelaria tem possibilidade de expansão 
considerando a constante busca dos consumidores 
por novidades e a onda de crescimento dos cafés 
especiais. o momento é propício para bartenders 
estudarem a complexidade do café e as possibili-
dades de desenvolvimento de drinks inovadores, 
por isso o BcB sP procurou especialistas do setor 
para entender melhor as oportunidades com este 
ingrediente.

De acordo com pesquisa realizada pelo ban-
co holandês, rabobank, divulgada no início deste 
ano, a receita levantada por meio da venda de cafés 
tradicionais e especiais deve crescer no país uma 
média de 34,20% entre 2019 e 2024, o que equivale 
a Us$ 3,4 bilhões. Para a embaixadora do BcB são 
Paulo, carolina oda, o desenvolvimento do mercado 

do café no Brasil deve ser observado por profissio-
nais do setor de bebidas como uma vertente para 
negócios.

“a gente nunca teve tantas cafeterias, marcas e até 
mesmo baristas, e isso é muito positivo. o café é uma 
bebida que gera muitas possibilidades, você pode 
brincar com o método de extração, fermentação, com 
a torra, ou seja, há um mundo de sabores que podem 
ser explorados. Quando os bartenders se envolverem 
mais com o café, poderão oferecer para o público re-
sultados incríveis com algo que já é tão nosso”, diz 
a embaixadora do BcB são Paulo para a rede Food 
service.

assim como carolina oda, Kelly stein, fundadora 
do coFFea, o primeiro podcast sobre café do Bra-
sil, e sócia-proprietária da empresa coFFea Trips, 
focada em turismo de experiência do grão, compar-
tilha da mesma opinião. segundo a jornalista, que 

Carolina Oda, embaixadora do BCB SP
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escreve sobre café há mais de 10 anos para veículos 
nacionais e internacionais, os bartenders que se en-
volverem com o universo do café tem o desafio de 
estudo do ingrediente, mas, aprendendo como uti-
lizá-lo da melhor maneira, têm grandes chances de 
crescimento profissional.

“acredito que os bartenders que usarem o café 
como parte da assinatura, vão se destacar rapida-
mente e serão abraçados pelo mercado de cafés es-
peciais, que está em alta. É provado que o café é mui-
to mais complexo quimicamente do que um vinho, por 
exemplo, então por que não se dedicar a compreender 
este universo para criar drinks únicos? É uma oportu-
nidade de negócios porque as pessoas estão sempre 
sedentas por novidades e é assertivo apostar em um 
ingrediente que mexe com o emocional coletivo do 
brasileiro”, afirma Kelly.

apesar de drinks com café ainda não serem 
amplamente oferecidos por bares, de acordo com 
carolina oda, já existem bebidas que usam o in-
grediente e que possuem um espaço no mercado 
brasileiro. “o espresso Martini, é um drink que leva 
café e foi um dos mais consumidos recentemen-
te. No setor da coquetelaria, é comum que surjam 
tendências quando as marcas impulsionam, como 
foi o caso da bebida chamada carajillo, que mistura 
café com o Licor 43. essa bebida bomba em vários 
lugares”, explica.

os cuidados para preparar drinks com café são 
vários, devendo ser levadas em consideração ques-
tões como o método de extração e a moagem, sendo 
que cada detalhe impacta no resultado final. Segundo 
Kelly Stein, os desafios sensoriais do ingrediente exi-
gem cuidado e uma troca maior de informação entre 
profissionais do café e os de bares.

“infelizmente, ainda falta uma comunicação entre 
estes dois universos. o café em bebidas exige estudos, 

experimentos, técnicas e uma relação mais intensa en-
tre estes profissionais traria ideias inéditas. Os drinks 
com café só vão conquistar os brasileiros quando forem 
apresentados para eles. Com dedicação dos profissio-
nais, essa tendência pode se firmar e se fortalecer”, fi-
naliza Kelly.

sobre o bcb são paulo

É a principal feira de destilados premium para 
profissionais que trabalham com bebidas em ba-
res, restaurantes, hotéis e eventos no Brasil e na 
américa do sul. a primeira edição, realizada em 
2019, foi muito bem recebida pelo setor pela mes-
cla de negócios, networking e conteúdo qualifica-
do, reunindo grandes referências nacionais e in-
ternacionais. o BcB são Paulo traz para o país o 
conceito de sucesso na alemanha, onde acontece 
desde 2007, e nos estados Unidos, desde 2018. o 
próximo BcB são Paulo acontece em 2021. saiba 
mais em www.barconventsaopaulo.com.br

sobre a reed exHibitions

Principal organizadora de eventos do mundo, 
com mais de 500 eventos em mais de 30 países. 
em 2016 a reed reuniu mais de sete milhões de 
participantes em eventos de todo o mundo, ge-
rando bilhões de dólares em negócios. Hoje os 
eventos da reed são realizados em toda a amé-
rica, europa, oriente Médio, Ásia-Pacífico e África, 
organizados por equipes em 38 escritórios. a reed 
exhibitions atende a 43 setores da indústria com 
eventos comerciais e de consumo. Faz parte do 
reLX Group plc, líder mundial no fornecimento de 
informações e análises para clientes em todas as 
indústrias. www.reedexpo.com
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SUAS RECEITAS

ana maria braga ensina 5 receitas 
do doce mais querido do brasil

genuinamente brasileiro, Brigadeiro é festejado todo dia 10 de setembro

“Não pode dormir no ponto”, alerta ana Maria Braga, o segredo do Brigadeiro perfeito 
está quando a massa desgruda do fundo da panela. o Brigadeiro é um doce que leva poucos 

ingredientes, “mas devem ser de primeira qualidade”, reforça a apresentadora.

brigadeiro tradicional

nível fácil
preparo em 35min
rende 24 porções 

ingredientes:

• 1 lata de leite condensado (395 g)
• 3 colheres (sopa) de chocolate em pó (45 g)
• 1 colher (sopa) de manteiga (15 g)
• 120 g de chocolate granulado para envolver

modo de preparo:

» Misture os ingredientes em panela de fundo gros-
so e leve ao fogo médio-baixo, mexendo sempre, 
até desprender do fundo (ponto de enrolar).
» Transfira para um prato untado com manteiga, 
cubra com filme plástico rente ao doce e deixe es-
friar completamente.
» com as mãos untadas com manteiga (ou usando 
luvas de vinil), modele bolinhas (15 g cada), envolva 
no granulado e disponha em forminhas apropriadas.

brigadeiro tradicional

nível fácil
preparo em 35min
rende 24 porções 

ingredientes:

• 1 lata de leite condensado (395 g)
• ½ caixinha de creme de leite (100 g)
• 150 g de chocolate meio amargo picado
• 1 colher (sobremesa) de glucose de milho (11 g)
• 5 gotas de essência de laranja ou rum (opcional)
• Manteiga para untar
• 120 g de split (granulado quadradinho) para envolver

modo de preparo:

» Leve o leite condensado com o creme de leite, 
o chocolate e a glucose ao fogo médio, mexendo 
sempre, por 12 a 14 minutos ou até se soltar do 
fundo (ponto de enrolar). Fora do fogo, adicione a 
essência, se desejar, e misture bem.
» Transfira para um prato untado com manteiga, 

cubra com filme plástico aderido à superfície e dei-
xe esfriar completamente.
» com as mãos untadas com manteiga (ou usando 
luvas de vinil), modele bolinhas com cerca de 20 g 
cada, envolva nos splits e acomode em forminhas 
apropriadas.

dica: Para facilitar a retirada da glucose, leve a em-
balagem sem tampa ao micro-ondas por alguns segun-
dos. a adição desse ingrediente ajuda a evitar a cristali-
zação e a aumentar o tempo de validade do doce.

brigadeiro sabor cHurro

nível fácil
preparo em 1h
rende 24 porções 

ingredientes:

• 1 lata de leite condensado (395 g)
• ½ caixinha de creme de leite (100 g)
• 100 g de chocolate branco picado
• 1 pitada de canela em pó
• Manteiga para untar
• Açúcar cristal para envolver
• Canela em pó para polvilhar
• Doce de leite cremoso para rechear

modo de preparo:

» em panela de fundo grosso, misture o leite con-
densado com o creme de leite e o chocolate e leve 
ao fogo médio, mexendo sempre, por cerca de 20 
minutos ou até se soltar do fundo (ponto de en-
rolar). Fora do fogo, junte a canela e misture bem.
» Despeje em prato untado com manteiga, cubra 
com filme plástico aderido ao doce e deixe esfriar 
completamente.
» Usando luvas de vinil (ou com as mãos untadas 
com manteiga), modele bolinhas com cerca de 20 
g cada e envolva em açúcar cristal.
» Faça uma pequena cavidade no topo de cada do-
cinho (para acomodar o recheio) e polvilhe a su-
perfície com canela em pó.
» Preencha as cavidades com o doce de leite (use 
saco de confeitar com bico pitanga pequeno) e dis-
ponha em forminhas apropriadas.

brigadeiro de cacHaça e uva-passa

nível fácil
preparo em  45 min
rende 20 porções 

ingredientes:

• 1 lata de leite condensado (395 g)
• 2 colheres (sopa) de manteiga (30 g)
• ¼ de xícara (chá) de cachaça envelhecida (60 ml)
• 50 g de uvas-passas claras sem sementes picadas

• ½ xícara (chá) de açúcar granulado (100 g) mistu-
rado com 1 colher (sopa) rasa de raspas de laranja (6 
g) para envolver

modo de preparo:

» em panela de fundo grosso, junte o leite conden-
sado com a manteiga e a cachaça e cozinhe em 
fogo médio, mexendo sempre, até se soltar do fun-
do (ponto de enrolar).
» incorpore as passas e transfira para um prato un-
tado com manteiga. cubra com filme plástico rente 
ao doce e leve à geladeira até esfriar.
» com as mãos untadas com manteiga (ou usando 
luvas de vinil), molde bolinhas (cerca de 20 g cada), 
envolva no açúcar com raspas de laranja e acomo-
de em forminhas apropriadas.

brigadeiro recHeado com cereja

nível fácil
preparo em 1h20min 
rende 50 porções 

ingredientes:

• 2 latas de leite condensado (790 g)
• 2 colheres (sopa) de farinha de trigo (30 g)
• 1 colher (sopa) de manteiga (15 g)
• 1 caixinha de creme de leite (200 g)
• 5 colheres (sopa) rasas de chocolate em pó 50% 

cacau (50 g)
recheio e cobertura:
• 50 cerejas em calda inteiras muito bem escorridas
• 120 g de chocolate meio amargo ralado

modo de preparo:

» Misture o leite condensado com a farinha de trigo 
em panela de fundo grosso até ficar homogêneo. 
junte os demais ingredientes e leve ao fogo médio, 
mexendo sempre, por cerca de 25 minutos ou até 
se soltar do fundo (ponto de enrolar).
» Transfira para um prato untado com manteiga, 
cubra com filme plástico rente ao doce e deixe es-
friar completamente.

modelagem:
abra pequenas porções do brigadeiro na palma da 
mão (cerca de 15 g), recheie com 1 cereja e feche 
bem. enrole para dar o formato de bolinha, envol-
va no chocolate ralado e disponha em forminhas 
apropriadas.

dica:
Para um bom rendimento, coloque o chocolate ra-
lado aos poucos no prato, à medida que enrola os 
brigadeiros.
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startup so+ma, em parceria com 
o grupo HeineKen, inaugura 
novos espaços de incentivo à 

reciclagem em salvador
o programa so+ma vantagens de incentivo à economia circular, que está em 

salvador desde 2019, ganhará 10 novas unidades em parceria com a prefeitura 
na capital baiana

a so+Ma Vantagens funciona como um pro-
grama de incentivo totalmente gratuito, em 
que as pessoas cadastradas acumulam 
pontos cada vez que fazem entrega de ma-

teriais recicláveis em uma das unidades de coleta 
da iniciativa.

os pontos podem ser trocados por diversos ser-
viços como cursos profissionalizantes, exames 
médicos, alimentação básica e produtos de higie-
ne, oferecidos por mais de 18 parceiros. “Queremos 
estimular novos comportamentos e mostrar que as 
boas atitudes geram impacto positivo e oportuni-
dades, como se capacitar, por exemplo. e um hábito 
fundamental que necessitamos criar é o da recicla-
gem”, conta claudia Pires, fundadora da so+Ma, 
para a rede Food service.

o Programa so+Ma Vantagens que é patrocinado 
pelo Grupo HeiNeKeN no Brasil, e atua em parceria 
com a prefeitura de salvador, conta atualmente com 
duas unidades de coleta e mais de 2.000 famílias par-
ticipantes.

a parceria público-privada é inédita e a so+Ma, a 
primeira fintech do país a unir benefícios reais a ati-
tudes socioambientais, tem como base de seu projeto 
a ciência comportamental para promover a economia 
circular na prática.

esta semana, com base nos resultados obtidos até 
o momento, o so+Ma anunciou que terá sua presença 
ampliada na capital baiana com a instalação de mais 
10 unidades em diversos bairros até fevereiro de 2021.

a expansão do projeto chega em um momento em 
que questões de grande importância como, saúde pú-
blica, desigualdade social, educação, sustentabilida-
de e meio ambiente, ganham relevância em decorrên-
cia da Pandemia.

De acordo com ornella Vilardo, Gerente de susten-
tabilidade do Grupo HeiNeKeN no Brasil, a iniciativa 
é inovadora e de grande importância social, “o Gru-
po HeiNeKeN está inovando no investimento em uma 
iniciativa com cunho social porque entende e acredi-
ta na importância deste programa como uma solu-
ção não só para os resíduos sólidos da cidade, como 
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também uma contribuição para diminuir a desigual-
dade social. É gerando oportunidades e capacitando 
a população das comunidades que vamos alcançar 
a transformação social e contribuir para mudar a re-
alidade de salvador, quarta maior cidade do Brasil e 
umas das 40 do mundo que fazem parte do Grupo 
c40, e que estão adotando ações climáticas relevan-
tes para um futuro mais sustentável”, afirma.

expansão do programa

iniciado em 2019 com apenas duas unidades de 
coleta, o so+Ma já estimulou a entrega de mais de 
150 mil quilos de resíduos que iriam para o aterro e 
foram encaminhados corretamente para reciclagem 
graças aos participantes do programa.

a expansão do Programa so+Ma Vantagens resulta 
também no desenvolvimento social das comunidades 
e da região, uma vez que os esforços feitos pela popu-
lação na reciclagem de lixo se transformam em bene-
fícios que favorecem os moradores e os parceiros lo-
cais. atualmente, já são 2.000 famílias cadastradas no 
sistema e, com a expansão, o número deve subir para 
15.000 e até o final de 2021 com mais de 1.330.000 mil 
quilos (1.330 tons) de resíduos recebidos.

o programa so+Ma Vantagens é o único da cidade 
de salvador habilitado para receber material em vi-
dro. este é, inclusive, um dos resíduos mais recebidos 
e direcionados para a indústria Vidreira do Nordeste 
(iVN), localizada em estância, no estado de sergipe, 
outra inovação implantada na cidade, que somando 
diferentes atores e fechou todo o ciclo desta cadeia. 
a iniciativa recolhe ainda papel e papelão, embalagem 
cartonada, garrafa pet, plástico, sucata, óleo de cozi-
nha, alumínio, eletrodomésticos e computadores.

“enxergamos no programa, desde o seu início, o po-
tencial de endereçar diversas necessidades do municí-
pio, combinando questões ambientais e sociais numa 
única proposta. os resíduos têm relação direta com a 
saúde ambiental e da sociedade, isto ficou ainda mais 
evidente durante o período de pandemia que vivemos. 
Queremos ser um exemplo pioneiro de parceria público

-privada aos demais municípios, trabalhando com im-
pacto social, inovação e dados rastreáveis, para medir-
mos os nossos avanços”, comenta joão resch, titular 
da secretaria Municipal de sustentabilidade, inovação 
e resiliência de salvador – secis.

participe

Para se cadastrar no Programa so+Ma Vantagens 
em salvador, os interessados podem acessar o site 
www.somavantagens.com.br ou irem a um dos se-
guintes pontos de recebimento quando estes  retor-
narem a operação (fechadas em função da pandemia):

Praça da revolução, Periperi,
Praça joão Martins e Paripe (data de reabertura e 

horários de funcionamento serão publicados no site).
 Para saber sobre o so+Ma, acesse www.somosa-

soma.com.br

sobre o grupo HeineKen no brasil

o Grupo HeiNeKeN chegou ao Brasil em maio de 
2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Gru-
po FeMsa e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding 
s.a (“Brasil Kirin”), tornando-se o segundo player no 
mercado brasileiro de cervejas. o Grupo gera mais 
de 13 mil empregos e tem 15 unidades produtivas no 
país, sendo 12 cervejarias, localizadas em alagoinhas 
(Ba), alexânia (Go), araraquara (sP), Benevides (Pa), 
caxias (Ma), igarassu (Pe), igrejinha (rs), itu (sP), ja-
careí (sP), Pacatuba (ce), Ponta Grossa (Pr) e recife 
(Pe), duas micro cervejarias em campos do jordão 
(sP) e Blumenau (sc) e uma unidade de concentra-
dos para refrigerantes em Manaus (aM). No Brasil, o 
portfólio de cervejas do Grupo HeiNeKeN é composto 
por Heineken, sol, amstel, Kaiser, Bavaria, eisenbahn, 
Baden Baden, Devassa, schin, Glacial, No Grau e Ki-
rinichiban. o portfólio de não alcoólicos inclui Água 
schin, schin Tônica, skinka e os refrigerantes itubaí-
na, Viva schin e FYs. com sede em são Paulo, a com-
panhia é uma subsidiária da HeiNeKeN NV, a maior 
cervejaria da europa.

Unidade de coleta do SO+MA em Salvador – BA
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EditoriaL
por Tabata MartinsSó quem tem qualidade

como prioridade pode
garantir o melhor... 

www.qualimax.com.br
0800 111 766  

Conheça a mais extensa linha de produtos para
Food Service com o Q a mais da Qualimax

Sabor, Cor e Textura

Padronização

Versatilidade e Praticidade

Permite o toque do Chef

Rentabilidade

Excelente custo benefício

Empanados mais
crocantes, leves e

mais sequinhos.

Realça o sabor.
Ingredientes  

selecionados.  

*** Pedaços de
cebola dourada

no tamanho ideal.
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