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“ACREDItAmOS nA ImpORtânCIA DA profissionalização DO mERCADO, nA valorização DOS pROFISSIOnAIS 
DA áREA E nO pOtEnCIAl DE COntInuIDADE DE CRESCImEntO DO SEgmEntO.

ACREDItAmOS quE A informação E A inspiração SãO mOtIVADORES FunDAmEntAIS nEStE pROCESSO E quE 
ElAS nãO DEVEm SER pRIVIlégIO DE pOuCOS.

é pRECISO informar, 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 A informação mais acessível E OS profissionais mais conectados E atualizados. quEREmOS 

pOSSIbIlItAR quE OS pEquEnOS ApREnDAm COm OS gRAnDES E OS gRAnDES COm OS pEquEnOS.
quEREmOS DISSEmInAR O AmOR E O ORgulhO pElO tRAbAlhO nEStA áREA. quEREmOS O 

food service para 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 
seja o mais adequado possível ao que o leitor 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 (“Políti-
ca”), 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.redefood-
service.com.br e seus subdomínios (“Site e landing pages”), aplicativos e outras ferra-
mentas 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 pá-
gina 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.

Errata - Na matéria de capa da 11ª desta revista, foi informado que o projeto Refettorio Gastromotiva já produziu mais de 470 mil refeições, 
resgatou cerca de 200 toneladas de alimentos e redistribuiu para mais de 60 organizações, que as transformaram em mais de 380 refeições. No 
entanto, o número correto é mais de 380 MIL refeições transformadas. Além disso, também por meio desta mesma errata, atualizamos os créditos 
dados ao Alex Atala, que figura entre os chefs mais importantes do mundo, sendo o proprietário do Restaurante D.O.M, que acaba de completar 21 
anos e consta no Guia Michelin com duas estrelas.
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Para todos aqueles que 
tem grandes planos

iKitchen

Para grandes resultados precisamos de colaboração, 
conexão e principalmente sintonia Quando estes três 
quesitos são atendidos os resultados positivos vão 
além de qualquer expectativa. Assim é o iKitchen, mas 
também é a parceria entre a RATIONAL Brasil e a 
Rede Food Service que completa 1 ano de revista e 
muito mais de história desta parceria que é uma 
verdadeira história de sucesso. Parabéns!

Para acessar o conteúdo basta 
apontar a câmera do seu celular 
para o QR code ao lado e abrir o 
link ou acesse:
https://www.rational-online.co
m/pt_br/ikitchen/

Para todos aqueles que 
tem grandes planos

Para grandes resultados precisamos de colaboração, 
conexão e principalmente sintonia Quando estes três 
quesitos são atendidos os resultados positivos vão 
além de qualquer expectativa. Assim é o iKitchen, mas 
também é a parceria entre a RATIONAL Brasil e a 

 que completa 1 ano de revista e 
muito mais de história desta parceria que é uma 
verdadeira história de sucesso. Parabéns!



ÍNdiCE

12 REtROSpECtIVA
aS 12 + do aNo 1 da rFS

Confira quais foram as matérias mais lidas nos últimos 12 meses

gEntE II88 NoVa rEaLidadE: doNoS dE NEGóCioS Food SErViCE PrECiSaM SE adaPtar 
Para aCoMPaNhar CrESCiMENto do E-CoMMErCE
Com a pandemia de Covid-19 e a expansão do delivery, o setor de alimentação fora do lar corre 
contra o tempo para treinar profissionais e melhorar as operações nas vendas online

gEStãO I24 NathaN’S FaMoUS aCaBa dE ChEGar ao BraSiL
marca considerada a maior rede de cachorro-quente dos EuA possui 80 mil pontos de venda 
espalhados por 14 países e seus produtos já estão disponíveis para comercialização no formato 
delivery na cidade de São paulo

VIDA DE ChEF I44 BErNard twardY: o ChEF FraNCo-aLEMÃo qUE ELEGEU o CEará CoMo Lar 
dEPoiS dE ViaJar o MUNdo CoZiNhaNdo
Atual Chef Corporativo do beach park possui 52 anos de carreira e garante que o alimento da 
criatividade na vida de um chef é a liberdade de expressão
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artiCULiStaS

CUradorES:

Luiz Farias

mão na massa

mateus turner

na rua

Sergio molinari Jean louis belo gallego leonardo lima

gestão e mercado gente sustenfood

Andrea Rosas

vida de cHef

Rodrigo Malfitani Cláudio pastor Renata Shimizu André gasparini

ESpECIAl DIA DAS mãES54 MÃES No Food SErViCE
Em comemoração ao Dia das Mães, celebrado no dia 9 de maio neste ano de 2021, a
Rede Food Service traz nesta edição a história de dez mulheres que ilustram muito bem o tão 
quanto o público feminino e seus filhos (a) agregam positivamente ao mercado nacional de 
alimentação fora do lar por meio dos chamados negócios de família
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Confira quais foram as matérias mais lidas nos últimos 12 meses

neste mês de maio de 2021, comemora-
mos o primeiro ano da revista Digital 
da rede food service.  por isso, nes-
ta edição especial, trazemos as 12 +. 
ou seja, as doze matérias mais lidas 

por você nesse período e que, claro, merecem ser 
relembradas, não é mesmo? afinal, um ‘remem-
ber de respeito’ é capaz de renovar a mente e os 

nossos conhecimentos. sendo assim, casa muito 
bem com o propósito da rede food service, que, 
desde o seu início, foi pensada para lhe informar 
mais e melhor.

então, confira, a seguir, as Top 12 da rede food 
service e embarque conosco nesta retrospectiva 
comemorativa!

AS
12+
DO ANO 1 DA RFS
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top 1 
editoria: sustenfood 

título: carne nova no pedaço: The Vegetarian Bu-
tcher invade restaurantes no Brasil

o posto de Top 2 é da matéria ‘antonio filho: baia-
no que se tornou chef embaixador da Gastronomia 
do estado de são paulo garante que vida de chef 
requer paixão’, que é um perfil da editoria Vida de 
chef sobre a história de vida pessoal e profissional 
deste renomado chef, que é nacionalmente conhe-
cido desde que participou da primeira edição do re-
ality gastronômico Top chef Brasil, talent show de 
culinária brasileiro exibido pela recordTV e apre-
sentado por felipe Bronze, com parceria de ailin 
aleixo e emmanuel Bassoleil.
em entrevista exclusiva à nossa reportagem, an-
tonio jose francisco filho, de 39 anos, natural da 
cidade de jequié, interior da Bahia, divorciado duas 
vezes e pai de cinco filhos: o chef antonio filho ou 
simplesmente Tony como é conhecido, revelou que 
o ingrediente chave em uma vida de chef é paixão. 

a matéria mais lida nos últimos 12 meses foi a 
‘carne nova no pedaço: The Vegetarian Butcher in-
vade restaurantes no Brasil’, uma reportagem espe-
cial da editoria sustenfood sobre o fato da Unilever 
food solutions - unidade de negócios da Unilever 
que desenvolve soluções em produtos e serviços 
para o setor de alimentação fora do lar – ter trazido 
para o mercado nacional food service a sua marca 
de produtos plant based: a The Vegetarian Butcher.
com portfólio diferenciado e solução de valor agre-
gado para os estabelecimentos de alimentação fora 
do lar, a The Vegetarian Butcher foi apresentada 
pela empresa aos empresários como um caminho 
para terem em seu cardápio produtos condizentes 
com as mudanças mais recentes dos hábitos ali-
mentares e com a demanda crescente por produtos 
alternativos à proteína animal.
inicialmente, o portfólio da The Vegetarian Butcher 
no Brasil foi composto por quatro produtos: nug-
gets, hambúrguer, carne moída e almôndegas, todos 
totalmente livres de ingredientes de origem animal. 
já a escolha dos produtos foi feita de forma que o 
operador pudesse ter variedade no cardápio e possi-
bilidades de receitas que atendam a diferentes perfis 
de clientes, ocasiões de consumo e canais de venda. 
“as pesquisas mostram que, em seis anos, o número 
de pessoas que procuram uma alternativa à carne 
animal quase dobrou no Brasil. assim, trouxemos a 
The Vegetarian Butcher para atender a essa deman-
da cada vez mais crescente no país com história, 
performance e sabor”, disse ricardo Marques, vice
-presidente da Unilever food solutions em entrevis-
ta exclusiva à nossa reportagem.

para Ler a MaTÉria Top 1 na ÍnTeGra, cLiQUe aQUi! 
top 2
editoria: Vida de chef
título: antonio filho: baiano que se tornou chef 
embaixador da Gastronomia do estado de são pau-
lo garante que vida de chef requer paixão

“eu me considero um profissional chef de suces-
so porque eu sou apaixonado pelo que eu faço e 
isso me traz muita satisfação pessoal e eu não me 
vejo fazendo outra coisa que não seja relacionado 
à Gastronomia. Vivi uma parte da infância na cida-
de de jitaúna, também no interior da Bahia, e vim 
para são paulo, capital, ainda adolescente apenas 
com o ensino fundamental e cheio de sonhos. Um 
deles era fazer faculdade de Direito. porém, acabei 
me apaixonando pela Gastronomia”, contou o chef, 
que, atualmente, ocupa o cargo de supervisor/chef 
de cozinha na empresa Lc restaurantes, do Grupo 
Gps, que é especialista no segmento de refeições 
coletivas e alimentação no varejo. 

para Ler a MaTÉria Top 2 na ÍnTeGra, cLiQUe aQUi!

top 3
editoria: Delivery
título: papila Deli planeja ultrapassar 200 mil refei-
ções entregues no primeiro ano de sua dark kitchen

no Top 3, temos a matéria ‘papila Deli planeja ul-
trapassar 200 mil refeições entregues no primeiro 
ano de sua dark kitchen’, publicada na editoria De-
livery e que relata sobre o lançamento da empresa 
com três diferentes culinárias: papila poke, papila 
fresh e papila Wok. 

https://redefoodservice.com.br/2020/10/carne-nova-no-pedaco-the-vegetarian-butcher-invade-restaurantes-no-brasil/
https://redefoodservice.com.br/2021/01/antonio-filho-baiano-que-se-tornou-chef-embaixador-da-gastronomia-do-estado-de-sao-paulo-garante-que-vida-de-chef-requer-paixao/


em entrevista exclusiva à nossa reportagem, alex 
Lewkowicz, um dos sócios-fundadores que já conhe-
cia bem o setor e antes de criar a papila Deli fazia parte 
do grupo de sócios da rede Bullguer, explicou a escolha 
do conceito e o que impulsionou o sucesso rápido da 
papila Deli. “sempre percebi no setor de delivery uma 
lacuna. não havia uma alternativa de alto padrão em 
qualidade e atendimento que conseguisse realmente 
estender essa experiência até a casa das pessoas e 
com entrega realmente ágil, itens essenciais a um mer-
cado exigente como o paulistano. foi com esse propó-
sito em mente que, ao lado dos meus amigos Bruno e 
antonio, demos início ao negócio. a papila Deli levou 
mais de um ano para que os processos e produtos fos-
sem desenvolvidos em um modelo e conceito ainda 
único, mesmo o formato tendo crescido tanto durante 
as recomendações de isolamento social”, explicou.

para Ler a MaTÉria Top 3 na ÍnTeGra, cLiQUe aQUi!
 

top 4
editoria: Goró

título: Movimento de saudabilidade incentiva 
consumo de chá entre os brasileiros

14 | REDE FOOD SERVICE
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a papila Deli e seus produtos, fruto do trabalho de 
três sócios, foram lançados no mercado brasileiro 
em dezembro de 2019, antes que a atual pandemia 
de covid-19 e o sistema de dark kitchen ganhas-
sem destaque no mercado. e, só no primeiro se-
mestre de 2020, chegou à marca de mais de 60 mil 
refeições vendidas em suas tradicionais caixinhas. 

publicada na editoria Goró e que aborda sobre o fato 
de que, em meio à nova onda de saudabilidade, o 
consumo de chá no Brasil foi bastante incentivado 
nos últimos anos, inclusive, como substituição aos 
refrigerantes e uma boa opção em festas e estabe-
lecimentos food service para aqueles que não são 
adeptos às bebidas alcoólicas. prova disso é que, 
de acordo com levantamento da europass Monitor, 
o consumo nacional per capita de chás cresceu 53% 
entre 2010 e 2019. além disso, especialistas calcu-
lam que o mercado dessa bebida milenar da cultura 
asiática e popularizada em todo o mundo devido ao 
famoso ‘chá das cinco’ da inglaterra, no reino Unido, 
esteja crescendo 12,3% ao ano no Brasil.
em entrevista exclusiva à nossa reportagem, adriana 
Mello, Gerente de Desenvolvimento de negócio da Lip-
ton ice Tea no Brasil, marca pertencente à divisão de be-
bidas da pepsico, explicou que o aumento do consumo 
de chá pelos brasileiros está diretamente relacionado 
aos novos hábitos. “o que temos visto no mercado bra-
sileiro é que os consumidores estão sim interessados 
em consumir categorias mais saudáveis e isso reflete 
também na categoria de chás prontos para beber. esse 
é um mercado que vem crescendo a taxas bem interes-
santes nos últimos anos, tanto em valor, como em volu-
me. para ser ter uma ideia, o crescimento desse merca-
do em valor, nos últimos 12 meses, é de 10,6%, segundo 
dados da AC Nielsen”, afirmou.
já joão paulo sattamini, sócio-Diretor da organique 
Brasil/Brasilbev, empresa que, em 2014, lançou a pri-
meira linha de chás orgânicos prontos para beber do 
Brasil em pet de 1,5 litro, chamada Tearapy, comple-
mentou que “de 2013 a 2018, o consumo de chá no 
Brasil cresceu 25%, quase o dobro da média mundial, 
de 13%. o mercado de chás no Brasil chegou a 1,98 
bilhão de reais em 2018. É um mercado em cresci-
mento. investir nesse mercado é um forte potencial, 
pois é crescente a procura por produtos orgânicos no 
Brasil. a questão de ter uma vida saudável é uma pau-
ta que ainda vem obtendo a adesão de brasileiros en-
tre os perfis jovens, de 22 a 28 anos, e adultos, de 35 a 
49. com o passar dos anos, a população estará mais 
consciente desse tipo de consumo e, consequente-
mente, teremos um resultado maior de produção e 
comercialização para atender a demanda”, partilhou.
 
para Ler a MaTÉria Top 4 na ÍnTeGra, cLiQUe aQUi!
 

top 5
editoria: Vida de chef

título: andrea rosas e seu dom de liderar e for-
mar chefs de excelência

o Top 5 foi ocupado pela matéria ‘andrea rosas e 
seu dom de liderar e formar chefs de excelência’, 
publicada na editoria Vida de chef e que traz, em 
detalhes, a história de vida pessoal e profissional 
de andrea fabiana rosas, de 54 anos, publicitária, 
gastrônoma e especialista em Gestão de pessoas: 
a chef andrea rosas.

No TOP 4, ficou a matéria ‘Movimento de saudabili-
dade incentiva consumo de chá entre os brasileiros’, 
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rosas, inclusive, é a nossa curadora da editoria 
Vida de chef e, atualmente, considerada uma das 
consultoras gastronômicas mais cobiçadas do 
mercado nacional food service ao ser publicitária, 
gastrônoma, especialista em Gestão de pessoas e 
ter o dom nato de liderar e formar chefs de exce-
lência por meio dos seus quase 30 anos de carreira 
corporativa.

em entrevista exclusiva à nossa reportagem, ei-
nat eisler, Diretora e responsável pela comunica-
ção da fazenda agrindus, explicou como os pro-
dutos da empresa rural, lançada em 2007, “são 
feitos com leite tipo a  provenientes de vacas 
a2a2, oferecendo fácil digestão e qualidade dife-
renciada. Toda nossa linha é transparente. o leite 
Letti é ordenhado e imediatamente pasteurizado 
e envasado, chegando ao consumidor no prazo 
mais curto possível. outro diferencial importante 
é o foco na origem, rastreabilidade e segurança 
dos nossos processos. o lema ‘Da fazenda para 
Você’ é realidade aqui. Temos, sim, total rastrea-
bilidade sobre o que é feito na fazenda. possuí-
mos um certificado de origem para a comunidade 
judaica – selo BDK. somos a primeira marca no 
Brasil a oferecer em escala o leite proveniente de 
vacas a2a2, que é melhor absorvido pelo orga-
nismo. seu grande diferencial é exatamente ser 
um produto de fácil digestão”, resumiu.

para Ler a MaTÉria Top 6 na ÍnTeGra, cLiQUe aQUi!

top 7
editoria: Delivery 

título: investir em plataformas próprias de venda 
online é a aposta da vez

em entrevista exclusiva à nossa reportagem, a chef re-
velou que “vida de chef é acordar muito cedo para se-
lecionar os melhores alimentos, dormir muito tarde para 
atender os clientes. É ficar em pé mais de 12 horas em 
uma cozinha. É lidar com pessoas com diferentes idades 
e culturas. É ser apaixonado pelo que faz. É sentir a cada 
movimento o prazer do outro e, em um simples sorriso de 
satisfação, encontrar a felicidade. É uma profissão que 
exige certeza e segurança na decisão, porque o glamour 
das entrevistas e das participações como jurados são 
apenas consequências de um trabalho árduo”, pontuou. 
 
para Ler a MaTÉria Top 5 na ÍnTeGra, cLiQUe aQUi!
 

top 6
editoria: Goró

título: não é só mais um leite

o Top 7 foi ocupado pela matéria ‘investir em 
plataformas próprias de venda online é a apos-
ta da vez’, que trata sobre como a procura por 
empresas especializadas em soluções digitais 
personalizadas para negócios food service cres-
ceu significativamente nos últimos meses, ape-
sar de que, nos últimos três anos, as plataformas 
de marketplace voltadas ao mercado food servi-
ce, como ifood, Uber eats, rappi e 99 food, en-
tre tantas outras, foram uma solução para alguns 
empresários do ramo que desejavam aumentar 
as suas vendas por meio do formato online, mas 
não queriam investir muito na área digital. no 
entanto, desde o advento da atual pandemia de 
covid-19 e seus reflexos diretos no mercado de 
alimentação fora do lar, esse cenário vem mudan-
do, principalmente, com o aumento expressivo da 
procura pelo serviço delivery em decorrência do 
período de isolamento social.

no Top 6, temos a matéria ‘não é só mais um lei-
te’, que traz a novidade da fazenda agrindus, que 
se diferencia no mercado lácteo ao produzir o leite 
do tipo a2a2 da marca Letti. sendo válido ressaltar 
que o leite a2a2 é produzido por um sistema dife-
renciado dos leites comuns por algumas fazendas 
produtoras espalhadas pelo Brasil a fora.

https://redefoodservice.com.br/2020/08/papila-deli-planeja-ultrapassar-200-mil-refeicoes-entregues-no-primeiro-ano-de-sua-dark-kitchen/
https://redefoodservice.com.br/2020/06/movimento-de-saudabilidade-incentiva-consumo-de-cha-entre-os-brasileiros/
https://redefoodservice.com.br/2020/06/nao-e-so-mais-um-leite/
https://redefoodservice.com.br/2020/08/andrea-rosas-e-seu-dom-de-liderar-e-formar-chefs-de-excelencia/
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 em meio à essa nova realidade em que a venda on-
line tornou-se mais do que essencial, investir em 
plataformas próprias para tal tem sido a aposta 
da vez no setor food service. com isso, a procura 
por empresas especializadas em soluções digitais 
personalizadas voltadas a esse mercado também 
cresceu bastante na contramão dos dados apre-
sentados pelos grandes marketplaces em 2020 e 
devido à pandemia.
nesta matéria, a nossa reportagem, com exclusivida-
de, entrevistou Hudson Hisayoshi Kanizawa, co-foun-
der e ceo da expresso Delivery, empresa especializa-
da em soluções de venda e relacionamento digitais, e 
fernando Taliberti, fundador onyo, outra organização 
que trabalha com a oferta de uma plataforma com-
pleta de vendas digitais para negócios food service.

para Ler a MaTÉria Top 7 na ÍnTeGra, cLiQUe aQUi!

top 8
editoria: sustenfood

título: embalagens biodegradáveis ganham cada 
vez mais espaço no mercado food service

no Top 8, temos a matéria ‘embalagens biodegra-
dáveis ganham cada vez mais espaço no mercado 
food service’, que traz a história da soubio, empre-
sa brasileira que surgiu do desejo de oferecer em-
balagens e descartáveis sustentáveis aos atuantes 
do nicho de alimentação fora do lar.

top 9
editoria: nudes

título: ex BUrGUer: “a periferia venceu”

no Top 9, ficou a matéria ‘ex BUrGUer: “a periferia 
venceu1’, que revela a história e bastidores de como 
surgiu esse negócio food service de sucesso, que 
é uma rede iniciada na garagem, mas que já vende 
mais de 200 mil hambúrgueres por mês e conta com 
80 lojas localizadas nas periferias brasileiras.

Lançada em fevereiro de 2019, a soubio “é uma mar-
ca brasileira que surgiu do desejo de oferecer ao 
mercado embalagens e descartáveis sustentáveis, 
sendo uma alternativa às embalagens convencio-
nais de plástico ou isopor. sempre atuei no setor de 
food service, operando delivery, e me sentia inco-
modada pela quantidade de embalagens de plástico 
usada. existem poucas opções de embalagens bio-
degradáveis no Brasil. por isso, eu quis ser uma das 
agentes dessa mudança. ainda estamos no começo, 
mas, pouco a pouco, o consumidor está se conscien-
tizando e ele será o responsável por fazer a indús-
tria, o comércio e todos mudarem por soluções com 
menor impacto ao meio ambiente e, no futuro, com 
custo mais acessível”, disse fabiana arruda Gonçal-
ves, empreendedora e Líder da Marca e operação da 
soubio, em entrevista exclusiva à nossa reportagem.

para Ler a MaTÉria Top 8 na ÍnTeGra, cLiQUe aQUi!

em entrevista exclusiva à nossa reportagem, ade-
mario santos silva, de 49 anos, natural de Una, na 
Bahia, com formação superior incompleto, o fun-
dador da marca, revelou que a ex BUrGUer sur-
giu de um desemprego, uma chapa, uma fritadeira, 
um freezer, uma geladeira e uma garagem. “após 
eu ser demitido de uma rede de supermercado de 
são paulo, comecei o negócio. na época, não exis-
tia nem ifood, muito menos Uber eats. Muitas das 
vezes, eu mesmo fazia o lanche, baixava a porta, 
montava na moto e levava até o cliente. Hoje, te-
mos mais de 80 lojas franqueadas em operação em 
periferias de são paulo, Bahia e paraná. além disso, 
todos os dias, entra mais ou menos cinco pedidos 
de pessoas interessadas na marca”, relembrou e re-
latou o empresário.

para Ler a MaTÉria Top 9 na ÍnTeGra, cLiQUe aQUi!

top 10
editoria: nudes

título: italian Dessert mantém tradição do gelato 
há mais de 30 anos no mercado brasileiro

o Top 10 foi ocupado pela matéria ‘italian Dessert 
mantém tradição do gelato há mais de 30 anos no 
mercado brasileiro’, que apresenta a história e os 
caminhos que levaram a marca a ser um das’ que-
ridinhas’ do mercado de food service quando o as-
sunto é gelato.
o fundador da empresa tipicamente italiana em 
1989 é carlo Maveri, que criou a italian Dessert com 
o foco de atender o food service e conseguiu tornou 
a marca uma das maiores fornecedoras de sorvetes 
e sobremesas para restaurantes, clubes, buffets e 
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eventos da Vila Madalena, em são paulo, capital.  
no entanto, hoje em dia, quem está no comando da 
italian Dessert é seu filho Matteo Maveri. 

conceito de dark kitchen, que, segundo ele, “é vanta-
joso por diversos motivos. Quando uma empresa é di-
recionada exclusivamente para o delivery, é possível 
aumentar a produtividade da equipe e os resultados. 
além disso, também há a possibilidade de se traba-
lhar mais de uma marca na mesma cozinha”, explicou.

para Ler a MaTÉria Top 11 na ÍnTeGra, cLiQUe aQUi!

top 12
editoria: Vida de chef

título: Bernard Twardy: o chef franco-alemão que 
elegeu o ceará como lar depois de viajar o mundo 
cozinhando

já o Top 12 foi fechado com chave de ouro com a 
matéria ‘Bernard Twardy: o chef franco-alemão que 
elegeu o ceará como lar depois de viajar o mundo 
cozinhando’, que trata-se de um perfil da experiên-
cia pessoal e profissional de Bernard Twardy, fran-
co-alemão, filho de mãe francesa e pai polonês, de 
67 anos, que elegeu o estado do ceará, no Brasil, 
como seu lar, depois de viajar praticamente todo o 
mundo cozinhando.
em entrevista exclusiva à nossa reportagem, o 
chef relatou que “sem liberdade de expressão 
não há cozinha. o que mata aos poucos a fonte 
de criatividade do cozinheiro é executar sempre a 
mesma coisa”.
atualmente, Twardy, é o chef corporativo do Bea-
ch park, melhor parque aquático/resort do Brasil 
localizado em fortaleza. assim, a sua vida de chef 
é delineada pela responsabilidade de produzir to-
dos os cardápios e suas respectivas dinamizações 
dentro do complexo de lazer e hospedagem na-
cionalmente conhecido. “sou o responsável pela 
seleção de todos os insumos que são testados ri-
gorosamente. ou seja, tudo o que entra de novo, 
além da identificação de qualquer oscilação na 
qualidade”, disse.

para Ler a MaTÉria Top 12 na ÍnTeGra, cLiQUe aQUi!

Bom, então, essas foram as 12 matérias mais lidas 
por você no nosso primeiro ano. esperamos que te-
nha gostado de reviver essas pautas juntamente co-
nosco, pois o nosso objetivo era o de ressaltar como, 
em 365 dias, nós conseguimos cumprir a nossa mis-
são de ser, literalmente, uma rede digital criada por 
nativos do food service com o propósito de conectar 
gente, trocar experiências, disseminar informação e 
conhecimento para todos. além, é claro, de valorizar 
os profissionais, engajar e motivar as pessoas a se 
desenvolverem, assim como, dia após dia, cultivar 
uma nova forma de olhar o que, realmente, é o traba-
lho no ramo de alimentação fora do lar.

então, continue nos acompanhando! e, tendo uma 
sugestão de pauta, envie para os seguintes e-mails: 
redacao@redefs.com.br ou redacao1@redefs.com.br. 

em entrevista exclusiva à nossa reportagem, Matteo 
revelou detalhes de toda a trajetória de sua família no 
ramo food service, incluindo as dificuldades enfrenta-
das, atuais sonhos e metas, inclusive voltados ao va-
rejo. “estamos montando uma loja com um conceito 
diferente, não apenas uma gelateria, mas um local para 
servir um sorvete de qualidade e também oferecer pro-
dutos inovadores. o ambiente foi pensado para que as 
pessoas se sintam em uma vila italiana”, revelou.

para Ler a MaTÉria Top 10 na ÍnTeGra, cLiQUe aQUi!

top 11
editoria: Delivery

título: n1 chicken se torna a maior franquia de 
dark kitchen do Brasil

no Top 11, temos a matéria ‘n1 chicken se torna a maior 
franquia de dark kitchen do Brasil’, que traz o dado de que 
o faturamento das unidades da marca dobrou por meio do 
serviço delivery desde o começo do período de distancia-
mento social decorrente da atual pandemia de covid-19.
em entrevista à nossa reportagem, rafael Matos, só-
cio da rede fundada em 2017 por cinco jovens em-
preendedores, dividiu que, desde o começo do neces-
sário período de distanciamento do social, a marca 
teve um crescimento de faturamento de 60%. “Desde 
a primeira semana que foi aconselhado a quarente-
na, nossas vendas cresceram consideravelmente. só 
no mês de agosto de 2020, foram comercializadas 26 
novas unidades da rede”, partilhou.
para Matos, grande parte desse grande sucesso da 
n1 chicken está no fato da rede trabalhar dentro do 

https://redefoodservice.com.br/2020/06/investir-em-plataformas-proprias-de-venda-online-e-a-aposta-da-vez/
https://redefoodservice.com.br/2020/12/embalagens-biodegradaveis-ganham-cada-vez-mais-espaco-no-mercado-food-service/
https://redefoodservice.com.br/2020/12/ex-burguer-a-periferia-venceu/
https://redefoodservice.com.br/2020/11/n1-chicken-se-torna-maior-franquia-de-dark-kitchen-do-brasil/
https://redefoodservice.com.br/2021/03/bernard-twardy-o-chef-franco-alemao-que-elegeu-o-ceara-como-lar-depois-de-viajar-o-mundo-cozinhando/
https://redefoodservice.com.br/2020/12/italian-dessert-mantem-tradicao-do-gelato-ha-mais-de-30-anos-no-mercado-brasileiro/
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por Cláudio pastor
artiGo

Cozinha De Casa, “Pero, No Mucho”.
eu sou um apaixonado pela gastronomia. Des-

de criança, gostava de competir com a cozinheira 
da família que fazia os melhores e mais bonitos 
omeletes. eu sempre perdia, mesmo assim, curtia a 
brincadeira pelo fato de estar cozinhando. cozinhar 
e ver os rostos dos meus pais e irmãos satisfeitos 
com a comida que tinha ajudado a fazer, era muito 
satisfatório.

Mais velho, e depois de dar algumas cabeçadas 
profissionais, tomei coragem e fui trabalhar no se-
tor de food service.  Fiz alguns cursos, trabalhei al-
gumas noites em claro, aprendi muitas coisas sobre 
fluxos, matérias primas, processos relacionados ao 
preparo profissional de refeições e, mesmo após o 
trabalho, adorava testar em casa as novidades do 
dia a dia.

eu sempre gostei de levar o lado profissional 
para casa, buscando desfrutar e oferecer a melhor 
experiência culinária possível com amigos, namo-
radas e, obviamente, comigo mesmo. porém, para 
que isso fosse possível, tive que investir mais em 
utensílios e equipamentos dentro da minha cozi-
nha. não apenas para enfeitar a mesa mas para 
conseguir os melhores resultados nos pratos.   
comprei novas panelas (e bem caras!), um novo fo-
gão (mais potente e com mais bocas), fornos mais 
robustos, precisos e rápidos. investi em um proces-
sador, um “juicer”, um liquidificador melhor e me-
lhorei a coifa. isso sem contar na churrasqueira, na 
geladeira nova (mais espaçosa) e ainda sonho com 
vários outros “gadgets” muito usados nas cozinhas 
profissionais.   Concordo que muitos desse itens 
são puro luxo, quando vemos a real necessidade de 
uma cozinha domiciliar.

Bom, será que isso ocorre apenas comigo, que 
sou um aficionado por gastronomia? na verdade, 
não. Muito menos agora na pandemia, quando so-
mos obrigados a ficar em casa, redescobrimos o 
prazer em se sentar à mesa com a família. claro 
que atualmente, mesmo estando em home-office, 
nosso tempo para preparar a comida do dia a dia 
é mais curto do que em épocas anteriores. sem 
contar que diferente de boa parte das famílias do 
passado, raramente temos alguém trabalhando 
como cozinheiro(a) em nossas casas. somos nós 
que cozinhamos.  

o tempo gasto no preparo e consumo das re-
feições é um ponto muito importante em nossas 
vidas. antes da pandemia, nos estabelecimentos 
que frequentávamos e agora, em casa, buscamos 
rapidez e praticidade naquilo que preparamos ou 
consumimos. 

Mesmo mudando o local de confecção ou consu-
mo das refeições, continuamos exigentes na qua-
lidade gastronômica e visual dos pratos. Talvez, 
agora ainda mais, uma vez que o fato de se sentar à 
mesa com nossos entes queridos, reforça o desejo 
de uma experiência “Comfort”.  

essa “nova” fase de aumento do consumo e con-
fecção de refeições em casa, trouxe muitos desa-
fios aos restaurantes e demais empresas do seg-
mento profissional, mas trouxe também algumas 
oportunidades.   Essas oportunidades se estendem 
aos restaurantes, empresas de refeição coletivas, 
indústria de equipamentos e, principalmente, aos 
varejistas (supermercados e afins).

falando inicialmente da indústria de equipamen-
tos, os “mestre cucas” residenciais buscam tec-
nologias mais precisas, flexíveis e fáceis de ope-
rar, para executarem seus preparos com qualidade 
máxima. obviamente, com mais eficiência que no 
passado.   Temos menos tempo para preparar a 
refeição em casa durante os dias de trabalho, en-
tretanto, não abrindo mão da boa experiência. já 
detectou-se uma tendência no mercado imobiliário 
de residências com cozinhas maiores (contrariando 
o que ocorre nos estabelecimentos profissionais), 
com áreas de convívio familiar incluindo espaços 
para cocção, sejam eles uma churrasqueira ou até 

Cláudio Pastor é Diretor Geral da RATIONAL Brasil, empresa alemã lí-

der mundial em tecnologia de cocção. Em 2009, Cláudio fundou a sub-

sidiária brasileira no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. Seus amplos 

conhecimentos sobre o mercado de foodservice se devem a experiên-

cia em diferentes áreas da empresa. Antes de assumir seu cargo atual, 

Cláudio trabalhou como Diretor de Marketing LATAM e Vice Presidente 

de Grandes Contas LATAM, assumindo a diretoria geral da RATIONAL 

Brasil em 2018.

mesmo cozinhas mais chiques e modernas. cada 
vez mais, vemos famílias buscando tecnologias 
como fornos combinados, termocriculadores, fo-
gões de indução, resfriadores rápidos e outros apa-
ratos profissionais, para terem em suas casas. está 
cada vez mais comum nos posts em redes sociais 
as  pessoas mostrando, não apenas os pratos que 
estão degustando, mas a maneira que prepararam e 
onde. no ano passado, a fabricante líder mundial de 
fornos para cozinhas profissionais, teve quase 20% 
de seu faturamento no país, para ambientes resi-
denciais. antes, este segmento não chegava a 1%. 
importante salientar que esta tendência já existia 
antes da pandemia, mas que está sendo acelerada 
com a obrigatoriedade de ficarmos mais em casa.

junto com esta tendência de mudança nas co-
zinhas e no cozinhar em nossas casas, a pandemia 
também acelerou a aproximação na forma de atuar 
dos caterings e restaurantes, ao conceito do vare-
jo. obviamente, aproveitando estas oportunidades, 
o varejo também está se movendo. supermercados 
aumentaram muito seu leque de produtos além dos 
comodities, com refeições prontas ou semi-pron-
tas, produtos de valor agregado mais alto, atenden-
do às necessidades de uma comida melhor, mais 
nutritiva e com um preparo mais prático.  

as empresas de refeição coletivas estão acele-
rando suas ofertas de produtos para serem consu-
midos fora das empresas, uma vez que os refeitó-
rios coletivos foram profundamente afetados pelo 
distanciamento social.   Pode até ser que isso não 
seja definitivo, mas certamente terá impacto no 
futuro. segundo a Google, após o período crítico 
da pandemia, estima-se que 70% das pessoas de-
vem retornar ao trabalho em ambiente profissional. 
porém, teremos mais flexibilidade nas jornadas e 
locais de trabalho. esta flexibilização também tra-
rá demandas e oportunidades na alimentação das 
pessoas, reforçando esta tendência de mescla en-
tre restaurantes, coletividade e varejo. outras ten-
dências como alimentação vegana, fitness ou com 
ultraprocessados, deverão ser consideradas por 
estes três setores, que tendem a se mesclar cada 
vez mais. 

e para terminar, a mistura dos três setores men-
cionada acima, também deverá observar a tendên-
cia de uma cozinha domiciliar mais equipada e 
moderna.   Fica quase impossível não lembrar do 
desenho dos jetsons quando imaginamos o que 
está acontecendo e o como pode ser o futuro. as-
sim como também será cada vez mais difícil dife-
renciar as atuações dos restaurantes, dos caterin-
gs e do varejo. até aqui, a pandemia nos castigou 
bastante, porém, deverá nos unir mais.



starbucks costa coffee

tiM Hortons dunkin donuts café Peet’s Mccafe

a Tim Hortons é uma rede com sede no 
canadá, fundada em 1964. a marca foi 
adquirida em 2014 pela rede Burger King, 
e suas mais de 5.000 lojas, podem ser 
encontradas no canadá, eUa, china e na 
europa.

a Dunkin Donuts é a segunda maior rede 
em número de unidades, depois da star-
bucks, com mais de 11.000 lojas espalha-
das pelo mundo. está próxima do primeiro 
lugar entre as 10 maiores empresas de 
café.
o negócio começou em 1950 em Massa-
chusetts, vendendo os famosos donuts da 
marca. Depois o modelo acabou se tor-
nando uma cafeteria com diversos outros 
produtos acrescentados ao cardápio.

nesta edição, em homenagem ao Dia Mundial do café (14 
de abril), trazemos “De Bandeja” para você, uma lista com as 
principais redes de cafeterias do mundo.

os dados foram levantados em diversos veículos internacionais 
do segmento e são anteriores ao cenário da pandemia. a ordem 
das redes na lista, não está relacionada a nenhum critério de 
classificação.

sabemos que este tipo de informação é muito 
apreciada por todos e que você irá saboreá-la com 
satisfação.

DE BANDEJA

a peet’s coffee pode não ser tão grande 
quanto as outras empresas de café desta 
lista, mas é uma das melhores, oferecendo 
alguns dos melhores goles de café dos 
eUa. a peet’s pode ter apenas cerca de 
200 lojas nos estados e 1 na china, mas 
oferece uma mistura de café exclusiva que 
é usada em mais de 14.000 lojas em todos 
os estados. a peet’s foi fundada em 1966 
no estado da califórnia, próximo à área da 
baía de são francisco.

a starbucks é, sem dúvida, a maior 
referência de sucesso no segmento de 
cafeterias. com mais de 30.000 lojas ao 
redor do mundo, a marca fundada em 
1971 na cidade de seattle, já teve seu 
projeto rejeitado por vários investidores 
que não acreditavam no modelo de 
negócio.

a marca está entre as maiores empresas 
de café do mundo e seus produtos 
podem ser encontrados, tanto em suas 
cafeterias, como nas principais redes de 
varejo do planeta, através de produtos 
produzidos por industrias como a nestlé, 
nespresso e pepsico.

o conceito Mccafé nasceu em 
Melbourne, austrália, em 1993, e a marca 
se tornou enorme rapidamente neste 
país. a estimativa é de que a marca 
tenha mais de 10.000 lojas pelo mundo, 
o que a faz um dos principais “players” 
do segmento.

a costa coffee é outra grande rede 
que se popularizou, principalmente na 
europa e no oriente Médio. a marca 
também foi fundada pela família 
costa, em Londres, também em 1971. 
atualmente possui mais de 3.500 lojas, 
sendo uma das cafeterias de maior 
sucesso e popularidade da região.
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EditoriaL
por Tabata Martins

café caribou lavazza café

Gloria Jeans dutcH bros

por reynaldo Zani

Gloria jeans é outra rede americana 
de sucesso, dividindo espaço com a 
starbucks e a Dunkin Donuts, mas 
com escala menor. a Gloria jean’s 
foi fundada em illinois em 1979 e fez 
sucesso rapidamente. possui mais de 
1000 lojas espalhadas por diferentes 
países, sendo uma das maiores redes de 
cafés do mundo.

Dutch Bros é uma empresa relativamente 
nova, fundada em oregon em 1992, e que 
possui mais de 300 cafeterias na costa oeste 
dos eUa. a rede tem crescido rapidamente e 
é uma das empresas mais bem sucedidas do 
segmento nos últimos anos.

The caribou coffee company é outra 
das empresas mais jovens desta lista. 
fundada em Minnesota em 1992, a 
cafeteria se popularizou rapidamente e 
agora está entre as de maior sucesso, 
com mais de 600 lojas operando pelo 
mundo. a caribou coffee pertence a 
uma “holding” chamada jaB, que é uma 
das maiores holdings alemãs e possui 
também o café peet’s em sua lista.

a Lavazza é uma das redes mais antigas 
da lista. a marca foi fundada em 1895 e 
possui muita tradição e renome. a mar-
ca, de origem italiana, é conhecida pela 
qualidade do seu café, e é uma das maio-
res marcas na europa, Ásia e também 
nos eUa. a empresa oferece formação e 
educação, com cerca de 30 mil pessoas 
treinadas no assunto a cada ano. conta 
também com a fundação Lavazza, que 
auxilia diversos países produtores de café 
ao redor do mundo.

ristretto: É o café 
espresso curtíssimo, 

servido com 15 a 20 ml de 
volume na xícara de 50ml. 

espresso Brasileiro: 
É servido com 40 a 50 ml 

(xícara cheia), que é o padrão 
instituído para o café espresso 

no Brasil. em outros países o 
padrão é 30 ml.

café curto: É o café espresso 
de 25 a 35 ml na xícara de 50 ml.
como o contato com a água 
durante sua extração é rápido, 
ele é mais encorpado e tem seus 
óleos essenciais mais presentes.

café carioca: É o café 
espresso com 25 a 35 ml 
(como o café curto), mas é 
diluído com a adição de 20ml 
de água quente.

ÁGua Quente

você saBe pedir o seu café?

Grfs
(GlossÁrio rede food service)
increMente seu vocabulÁrio:



GEStÃo i
por tabata martins
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NAthAN’S FAMOuS
acaba de chegar ao Brasil

Marca considerada a maior rede de cachorro-quente 
dos EUA possui 80 mil pontos de venda espalhados 

por 14 países e seus produtos já estão disponíveis para 
comercialização no formato delivery na cidade de São Paulo
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GEStÃo i

Tem novidade no mercado nacional food 
service? sim! então, é claro que nós da 
rede food service vamos te contar e com 
detalhes que só aqui você vai ter! afinal, a 

nathan’s famous, marca considerada a maior rede 
de cachorro-quente dos estados Unidos com atuais 
80 mil pontos de venda espalhados por 14 países 
acaba de chegar ao Brasil.

em entrevista exclusiva à nossa reporta-
gem, alexandre flit, brasileiro de 43 anos e o 
empresário responsável por trazer os produtos 
da ‘Terra do Tio sam’ para a ‘Terra dos Tupini-
quins’, conta que “a nathan’s já iniciou as ati-
vidades no mercado brasileiro com seus conhe-
cidos hot dogs e corn dogs por meio de venda 
nos aplicativos ifood e rappi em uma operação 
piloto na cidade de são paulo, capital.  esta-
mos produzindo nossas receitas 100% no mer-
cado brasileiro, com todo o respaldo da matriz 
americana. o plano da marca é, até o final deste 
mês de maio, ter uma cobertura de entrega am-
pla na capital paulista e no aBc e um quiosque 
na região dos jardins para que os brasileiros 
possam saborear um hot dog no melhor estilo 
nova iorquino. além disso, está nos planos tra-
zer a famosa batata crinckle, acompanhamen-
to imperdível para um hot dog nathan’s. nós 
também já começamos o desenvolvimento do 
projeto de franquias para quiosques e cozinhas 
para delivery e, nos próximos 18 meses, o pla-
nejado é ter a primeira loja de grande porte com 
o portfólio de produtos mais completo, com os 
burguers, milk shakes e os demais itens. e, em 
algum momento, também iremos disponibilizar 
nossos produtos em conveniência, food service, 
varejo e atacado”, revela.

a natHan’s faMous

inaugurada em 1916, em coney island, no 
Brooklyn, famoso bairro de nova York, nos estados 
Unidos, atualmente, a nathan’s famous possui mais 
de 225 restaurantes espalhados por todo o mundo, 
sendo que, entre os seus 80 mil pontos de distribui-
ção localizados em 14 países, 56 mil são voltados ao 
nicho de varejo e 14 mil ao serviço de alimentação.

só em 2019, mais de 700 milhões de cachorros-quen-
tes da nathan’s famous foram vendidos e a marca é a 
idealizadora de um dos eventos mais esperados anual-
mente pelos americanos: o Hot Dog eating contest, que 
é um concurso sempre realizado no dia 4 de julho e que 
premia o participante que comer o maior número de ca-
chorros-quentes. sendo válido ressaltar que o recorde 
mundial foi quebrado em 2009, por joey chestnut, que 
comeu 68 cachorros-quentes em apenas 10 minutos.

segundo flit, a história da centenária marca come-
çou por meio das mãos do “imigrante polonês nathan 
Handwerker, que iniciou tudo com uma banca de ca-
chorro-quente em coney island a partir de um emprés-
timo de dois amigos no valor de Us$ 300 e a receita 
secreta de tempero de sua esposa. Hoje, o nathan’s é 
o cachorro-quente mais famoso do mundo, com res-
taurantes em diversos países, produtos em todos os 
supermercados da américa e milhões de fãs. e sim, o 
restaurante original de coney island ainda está lá na 
esquina da surf e stillwell, a casa do nosso concurso 
anual de comer cachorro-quente. e, apesar de muita 
gente achar que a marca nathan’s famous é a respon-
sável pela invenção do cachorro-quente, o fundador 
Handwerker nunca afirmou ser o inventor de fato. Essa 
comida, exclusivamente americana, é geralmente atri-
buída ao antigo empregador de Handwerker, charles 
feltman”, complementa.

QueM é alexandre flit?

flit é o atual ceo do Grupo BBQ/nathan’s Brasil. 
no entanto, a sua experiência no ramo de alimenta-
ção/gastronomia começou já há alguns anos, pois 
sempre foi um empreendedor em série e com faro 
para bons negócios.

Desde bem jovem, flit atua como dirigente de 
diversas empresas e, em 2014, tornou-se sócio 
do restaurant Week, uma jornada que mudou para 
sempre a sua vida. afinal, foi por meio dessa expe-
riência que ele descobriu a sua paixão pelo univer-
so gastronômico. assim, aos 34 anos, ele resolveu 
conhecer mais a fundo esse meio, quando tirou um 
ano sabático e viajou o mundo em busca dos me-
lhores cursos de chef de cozinha.

Durante esse tempo de formação, o empresário 
passou por vários desafios e relata que o primeiro 
deles “foi fazer o pastrami perfeito, o que me obri-
gou a fazer um curso de desossa de carnes em uma 
fazenda inglesa e um curso de cura e defumação 
em uma importante escola francesa. as minhas pri-
meiras idealizações chamaram a atenção e nasceu, 
assim, o pastrami Katzo, uma irreverente homena-
gem, já que essa minha criação foi comparada ao 
Katz Dely de nova iorque”, ressalta.

Tal hobby de flit se tornou uma oportunidade de 
negócios em junho de 2015. nessa época, o chef 
conheceu a Brasil Gourmet, uma pequena, mas es-
truturada indústria de sous Vide, que é uma técnica 

de cozimento em tanques de água em baixa tempe-
ratura por períodos longos em que o alimento é se-
lado a vácuo e passa por um processo de cocção e 
pasteurização sem eliminar suas proteínas e fibras, 
em juiz de fora, no interior de Minas Gerais. “no 
mês de setembro daquele mesmo ano, eu me juntei 
ao time de sócios dessa empresa e começamos a 
escalonar o meu pastrami e a me especializar, cada 
vez mais, em carne a ponto de ter feito parte do de-
senvolvimento das proteínas para os atletas duran-
te os jogos olímpicos de 2016”, divide.

em maio de 2018, flit, depois de ter considerado 
que completou o seu ciclo dentro da Brasil Gour-
met, partiu para o desafio de servir a carne perfeita 
por meio da criação de um cardápio assinado por 
ele mesmo. Dessa forma, sem deixar de lado o em-
preendedorismo que corre em suas veias, o empre-
sário inaugurou, juntamente com os sócios roberto 
Barcelos e Luis Moraes Barros, dois restaurantes 
em são paulo, sendo o BBQ company e o BBQ com-
pany House, dois estabelecimentos que só servem 
carnes premium com alto padrão de qualidade e di-
versas certificações.

atualmente, além de estar à frente desses dois 
restaurantes e ser o ceo do Grupo BBQ/nathan’s 
Brasil, flit também dá diversos cursos e ensina téc-
nicas de cura e defumação, entre outros assuntos.

cardÁPio natHan’s faMous

além do seu produto carro-chefe, que é um ca-D
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Reprodução WSOCTV

Nathan´s Contest em Nova York 

Nathan´s Famous em Nova York
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chorro-quente feito com salsicha 100% bovina e 
grelhada que pode ser acompanhada de ketchup, 
mostarda, chucrute, bacon e/ou queijo, o atual car-
dápio mundial da nathan’s famous também inclui 
batatas crinkles, hambúrgueres, sanduíches de 
frango frito e milk-shakes.

no Brasil, “estamos trabalhando com a oferta 
de qautro opções de hot dog, corn dog e fritas, que 
estamos usando até o lançamento da crinkle. além 
disso, especialmente pensando no paladar dos bra-
sileiros, já colocamos um primeiro lanche adaptado 
no cardápio que contém requeijão catupiry e bacon. 
iremos lançar constantemente inovações, tanto fi-
xas, como temporárias, em nosso menu. Mas, a 
ideia é manter a características do hot dog ameri-
cano”, explica flit.

sobre os diferenciais da marca, o empresário re-
força que “a nossa salsicha é 100% bovina e sem a 
tripa que, normalmente, envolve as salsichas. cha-
mamos isso de skinless. elas são produzidas sem 
emulsificantes ou espessantes. o tempero também 
é único e um segredo guardado pela marca desde o 
início das operações”, garante.

Por Que investir no Mercado food 
service brasileiro?

conforme flit, a sua aposta ao trazer a mar-
ca nathan’s famous para o mercado food service 
brasileiro é fruto de profunda análise e estudo. 

“avaliando o consumidor brasileiro, levantamos 
características importantes que nos fizeram 
acreditar no sucesso. Dentre elas, inclusive, des-
tacamos o fato da receita da marca ser exclusi-
va e considerada uma das melhores do mundo; a 
questão do Brasil ainda não ter nenhuma rede de 
grande porte focada no segmento de hot dog; o 
dado de que a nathan’s famous possui mais de 
100 anos de respeito e tradição, sendo única em-
presa a fornecer uma salsicha 100% bovina que 
não é de preparo em água; e o dado de que o bra-
sileiro já tem a cultura de hot dog”, elenca.

perante essas justificativas, o empresário parti-
lha que o principal objetivo de trazer a marca na-
than’s famous para o mercado brasileiro é “apre-
sentar uma marca que preza pela qualidade de seus 
produtos com tempo de serviço adequado. nossa 
expectativa é espalhar nossos hot dogs no maior 
número de lugares possíveis, viabilizando o consu-
mo em todos os momentos do dia”, espera.

Processo de estruturação do neGócio

sobre o processo de estruturação para trazer a 
nathan’s famous ao Brasil, flit esclarece que “em 
um primeiro momento, assinamos todos os contra-
tos, tanto de produção, como de Master franquia 
para o Brasil. na sequência, foi feita a homologa-
ção dos fabricantes para a produção dentro dos 
moldes americanos com a visita dos responsáveis 

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

Os famosos Corn Dogs do Nathan´s 
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ao Brasil. e, após essa homologação, iniciamos a 
venda para ajustes em embalagens e eventualmen-
te processos para uma pequena área de são paulo, 
na região dos jardins, com 5 km de alcance. a ven-
da foi feita via aplicativos de delivery. a estratégia 
principal para trazer a marca nathan’s famous ao 
Brasil foi colocar a paixão pela marca em primeiro 
lugar e os valores pessoais envolvidos. entende-
mos que nossos interesses são comuns. Levar ao 
mercado um produto diferenciado com muito amor, 
estampado em nosso coração com o n no meio. os 
valores envolvidos na operação foram todos discu-
tidos e trabalhados à quatro mãos, sempre preser-
vando nosso interesse comum”, detalha.

o empresário relata ainda que “faremos uma 
abertura do primeiro quiosque e vamos seguir 
os planos sem eventos em função da pandemia 
de covid-19. Vamos esperar um momento mais 
oportuno para fazer algo a mais para a marca”, 
pontua.

QueM JÁ Provou, aProva!

apesar dos produtos da nathan’s famous ain-
da estarem disponíveis apenas por meio de venda 
delivery limitada à cidade de são paulo, flit garan-
te que quem já provou dos cachorros-quentes da 
marca vem aprovando e muito. “o resultado tem 
nos surpreendido. em apenas três semanas, con-
quistamos mais de 3.000 seguidores nas mídias 
sociais e chegamos a comercializar, em um único 
dia, 1.000 itens do nosso cardápio. esses núme-
ros foram alcançados mesmo atendendo uma área 
restrita de 5 km e somente por aplicativo. assim 
como, os pedidos de franquias têm sido constan-
tes, bem como a procura para a expansão da rede 
no Brasil”, comemora.

coMo ser uM franQueado natHan’s 
faMous no brasil?

a comercialização das franquias da marca na-
than’s famous no Brasil ainda não foi iniciada. 
entretanto, flit orienta que, quem está interessa-
do em tornar-se um franqueado da empresa, basta 
enviar um e-mail para franquias@nathans.com.br. 
“iremos iniciar a comercialização das franquias no 
início do segundo semestre deste ano. por isso, já 
estamos fazendo um cadastro de interessados por 
esse e-mail”, informa.

sobre valores, a assessoria de imprensa da na-
than’s famous no Brasil esclarece que os mesmos 
ainda não foram estabelecidos.

para saber mais sobre a marca nathan’s famous 
e acompanhar o seu crescimento no mercado food 
service brasileiro, clique aqui!

na rede food service é assim. sempre te tra-
zemos o que há de mais novo rolando no mercado 
nacional e internacional de alimentação fora do 
lar para que, assim, você sempre fique atualiza-
do e, consequentemente, melhore suas práticas. 
continue nos acompanhando!
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https://www.instagram.com/nathans.brasil/?hl=pt-br
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André Gasparini é diretor Comercial da Agropalma, maior produtora 

de óleo de palma sustentável da América Latina. O executivo atua há 

20 anos na companhia, tendo passagens por várias áreas,  incluindo a 

gerência responsável pelo segmento 

de food service e distribuição para os 

mercados nacional e internacional. É 

engenheiro de alimentos, graduado 

pela Fundação Educacional de Barre-

tos (UNIFEB), especialista em Trade In-

ternacional de Óleos e Gorduras pela 

FOSFA (Federation of Oils, Fats and 

Seeds Association) de Londres; com 

MBA em Gestão Estratégica e Econô-

mica de Negócios pela Fundação Ge-

túlio Vargas (FGV).

por André gasparini
artiGo

Por uma alimentação mais saudável e 
sustentável, da produção ao preparo 

das refeições

as pessoas têm dado cada vez mais importân-
cia para produtos saudáveis e sustentáveis, tanto 
no que diz respeito à preservação do meio am-
biente como ao impacto social que promovem. o 
reflexo desse comportamento são as constantes 
mudanças por parte das empresas, envolvendo 
processos em toda a cadeia com a adoção de 
boas práticas, do cultivo dos alimentos à forma 
de preparo das refeições e embalagens utilizadas.

Um conceito que vem ganhando força, princi-
palmente nos fins de semana, devido a este ritmo 
acelerado que estamos vivendo, é o slow food. 
criado na itália por carlo petrini e um grupo de 
ativistas, na década de 1980, o movimento teve 
como objetivo inicial defender as tradições re-
gionais, a boa comida, o prazer gastronômico e 
um ritmo lento de vida. o slow food considera 
que todo processo é importante, desde a maneira 
como os alimentos são cultivados até a prepa-
ração do prato, com produtos de qualidade, sem 
desperdícios e com medidas sustentáveis, como 
a redução do uso de água, energia e geração de 
resíduos. Hoje, esse movimento envolve milhares 
de projetos e milhões de pessoas, em mais de 160 
países.

outra prática que tem sido abordada com mui-
ta frequência é o reaproveitamento de alimentos, 
com novas aplicações para as sobras e o surgi-
mento de receitas variadas, nutritivas e saboro-
sas. apesar de ser uma atitude simples, é uma 
importante solução para diversos problemas 
atuais, como a geração de resíduos e a poluição. 
essa é uma das tendências que foram reforçadas 
com a pandemia da covid-19, com a necessidade 
de pensar no que é essencial e garantir a segu-
rança alimentar.

Todas essas ações estão diretamente ligadas 
à sustentabilidade, entretanto é preciso que, além 
das pessoas, as empresas adotem medidas que 
sejam ecologicamente corretas, economicamente 

viáveis e socialmente justas, das matérias-pri-
mas às embalagens dos produtos. Trata-se de 
uma necessidade conciliar a atividade econômica 
à preservação do meio ambiente.

Um exemplo recente e que repercutiu de forma 
muito positiva foi a ação do ifood, em parceria 
com a startup já fui Mandioca, no Big Brother 
Brasil 21. os participantes do programa rece-
beram um delivery em embalagens feitas à base 
de fécula de mandioca, que são totalmente com-
postáveis e se transformam em adubo em até 90 
dias, de acordo com a fabricante. cada vez mais, 
o setor de food service tem procurado por alter-
nativas sustentáveis para as refeições, estimu-
lando o consumo mais consciente. empresas que 
desenvolvem projetos nesse sentido trazem be-
nefícios para a sociedade e fortalecem sua ima-
gem perante seus clientes.

Produtos, Equipamentos, Serviços e tecnologia
para Hotéis, Bares, Restaurantes, Padarias e Similares.

Entre em contato conosco e saiba mais:
Carol Baía - carol.baia@insightconecta.com.br
(81) 3049-2449 / (81) 9 9147-6450

seguiremos o protocolo 
sanitário de feiras de negócios
desenvolvido e aprovado pelo 
governo de pe para atividades

em funcionamento durante a
pandemia da covid-19.

ESPECIALISTA
CAFÉ COM

FÓRUM DE HOSPEDAGEM E
ALIMENTAÇÃO DO NORDESTE

& Down
PIZZA MAKER

MUITO CONTEÚDO E EXPERIÊNCIAA FEIRA DE HOSPEDAGEM
E ALIMENTAÇÃO FORA DO
LAR DO NORDESTE

Parceiros de Mídiarealização, organização e promoção

ILHA DE BEBIDAS
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Na rUa por
por Redação

com o intuito de ajudar pequenos e médios em-
preendedores do ramo food service a atravessarem 
o atual agravamento da pandemia de covid-19 no 
Brasil e suas consequentes novas medidas restriti-
vas, o Uber eats anunciou que irá reduzir em até 70% 
as taxas para restaurantes parceiros. além disso, o 
aplicativo também irá passar a ofertar um período 
gratuito de teste para novos cadastrados.

De acordo com a assessoria de imprensa do Uber 
eats, essas novidades estão valendo desde quinta-
feira, dia 8 de abril. “os novos restaurantes com rede 
própria de entregadores que se cadastrarem na pla-
taforma durante o mês de abril terão 30 dias para 
testar a plataforma sem pagar nenhuma taxa. já 
para os restaurantes que entrarem optando por uti-
lizar os entregadores parceiros do Uber eats, a taxa 
por pedido será reduzida e fixada em 18%, também 
por 30 dias. as reduções de taxas também contem-
plam os restaurantes que já utilizam a plataforma: 
negócios que operam com rede própria de entrega-
dores poderão pagar 5% de taxas por um mês, uma 
redução de até 70% no valor que pode ser cobrado 
nesses casos; enquanto aqueles que utilizam entre-
gadores parceiros do Uber eats poderão ter até 40% 
de redução e optar por pagar apenas 18% de taxa, 
nesse período. os restaurantes elegíveis terão até 
o dia 7 de abril para confirmar que querem ativar o 
desconto”,  informa.

outra medida de auxílio aos empresário do seg-
mento de alimentação fora do lar da empresa é o 
“compromisso do Uber eats de, nos próximos meses, 
investir cerca de r$ 70 milhões em ações de marke-
ting e promoções na plataforma para gerar demanda 

uber Eats reduzirá 
em até 70% 
as taxas para 
restaurantes 
parceiros
App também está oferecendo 
período gratuito de teste para novos 
cadastrados desde o dia 8 de abril

no início do ano passado, a starbucks tes-
tou em algumas de suas unidades nos eUa, um 
aplicativo com a opção de pagamento utilizan-
do criptomoedas (bit coins). a funcionalidade 
foi possível através da utilização de uma pla-

Starbucks passa a 
aceitar Bitcoins e 
milhas como forma 
de pagamento
‘Criptomoedas’ e milhas de voos 
frequentes, podem agora ser 
utilizadas, através do app da rede 
nos EUA

para os restaurantes cadastrados”, ressalta a as-
sessoria.

em entrevista à rede food service, rafael pe-
reira, Head de restaurant operations do Uber eats, 
comentou que “essas novas medidas se somam às 
ações de auxílio que anunciamos em fevereiro e que 
estão sendo prorrogadas por mais um mês. entre 
essas ações, está a antecipação diária e gratuita dos 
pagamentos para os restaurantes, sendo que essa é 
a melhor solução de adiantamento de recebíveis do 
mercado. sabemos como o fluxo de caixa é impor-
tante e acreditamos que, ao repassar esses valores 
diariamente, ajudamos os empresários a tomarem 
as melhores decisões financeiras para os seus ne-
gócios”, afirma.

atenção, pois, também conforme a assessoria de 
imprensa do Uber etas, “além da gratuidade no re-
passe diário, pedidos feitos pela plataforma online 
disponibilizada gratuitamente pelo app, em que os 
estabelecimentos podem criar e configurar um site 
próprio, continuarão isentos de taxa de serviço, as-
sim como pedidos na modalidade ‘para retirar’ nas 
cidades em que a prática está permitida. por fim, os 
usuários continuarão tendo a opção de doar r$ 2 a 
seus restaurantes favoritos direto pelo app, como 
forma de apoiar os funcionários, atingidos pela crise 
atual”, finaliza.

taforma chamada ‘Bakkt’,  que é de uma em-
presa pertencente a uma operadora de ativos 
digitais que opera com a Bolsa de Valores de 
nova York.

esta semana a ‘Bakkt’ anunciou que os 
clientes da starbucks agora poderão utilizar 
Bitcoins, e até milhas de voo para recarregar 
seus cartões starbucks através do próprio 
aplicativo da cadeia de café.

embora a starbucks não aceite Bitcoins ou 
outras criptomoedas diretamente, o aplicati-
vo ‘Bakkt’ permite que os usuários convertam 
criptomoedas, assim como, pontos de fidelida-
de e milhas de passageiro frequentes, em dó-
lares americanos, e então coloquem esse valor 
no cartão starbucks que é salvo no aplicativo 
starbucks. Bitcoin.

o ceo da ‘Bakkt’,  Gavin Michael, explica que 
“o consumidor médio detém uma riqueza de 
ativos digitais, desde cartões de presente até 
pontos de fidelidade a bitcoin, mas não tem as 
ferramentas para rastrear e utilizar adequa-
damente seu valor”. e completa, “estamos en-
tusiasmados em trazer o aplicativo Bakkt ao 
público como um passo ao longo de nossa jor-
nada para expandir o acesso a ativos digitais 
a todos.”

ajudar a criptomoeda a se popularizar tem 
sido um dos objetivos da ‘Bakkt’,  e para isso, 
tem procurado se associar a varejistas, redes 
de restaurantes e outras empresas de consu-
mo em massa e recorrente.

a ‘Bakkt’ escolheu a starbucks como sua 
“primeira parceira de lançamento” em 2019. 
para a rede o movimento é importante, con-
siderando as expectativas, tanto de clientes, 
como do mercado, quando o assunto é inova-
ção e pioneirismo.

“não importa como os clientes optem por 
pagar no starbucks, o objetivo é oferecer uma 
experiência de pagamento perfeita”, disse um 
porta-voz da starbucks ao nation’s restaurant 
news. “através da integração com a Bakkt, 
continuamos a desempenhar um papel no de-
senvolvimento de aplicativos práticos e con-
fiáveis para que os consumidores convertam 
seus ativos digitais em dólares americanos 
para uso na starbucks. continuaremos apren-
dendo e avaliando oportunidades futuras atra-
vés do nosso relacionamento com a Bakkt.”

o executivo destaca que, á medida que 
a ‘Bakkt’ desenvolveu o aplicativo, mais de 
500.000 pessoas participaram de seu progra-
ma de acesso antecipado, testando recursos e 
contribuindo para torná-lo mais fácil e aces-
sível.

além da starbucks, a ‘Bakkt’ já está traba-
lhando para integrar o aplicativo com outros 
varejistas, incluindo BestBuy, choice Hotel e 
Golfnow.

para quem já pode aproveitar, um café com 
leite nos eUa, está custando aproximadamente 
0,0068% de um Bitcoin.

unilever lança 
linha de produtos 
voltada a 
otimização de 
processos e custos 
com limpeza no 
food service
Chamada de PRO-KITCHEN, nova 
linha engloba sete novos produtos 
desenvolvidos após ouvir as 
principais necessidades dos donos 
de bares, restaurantes, lanchonetes, 
padarias e afins

É proprietário de algum negócio food service e, 
desde o começo da atual pandemia de covid-19, está 
tendo dificuldades para administrar questões relacio-
nadas à limpeza do seu estabelecimento? então, hoje, 
nós da rede food service queremos te contar uma 
novidade que pode te ajudar e muito nessa questão.

a Unilever, uma das maiores fabricantes de bens 
de consumo do mundo, acaba de lançar uma linha 
de produtos voltada a ajudar empresários do seg-
mento de alimentação fora do lar a otimizarem seus 
processos e custos com limpeza.

chamada de pro-KiTcHen, a nova linha da mar-
ca engloba sete novos produtos, que foram desen-
volvidos após equipe da Unilever ouvir as princi-
pais necessidades dos empresários pelo Brasil a 
fora. “a nova linha traz um portfólio completo para 
o cuidado com limpeza de serviços de alimentação, 
como restaurantes, bares, lanchonetes, padarias, 
com soluções eficazes e acessíveis para ajudar co-
merciantes a melhorarem seus processos e custos 
operacionais, ao mesmo tempo em que garantem a 
melhor performance de higiene e proteção para seus 
clientes. a novidade atende às exigências rigorosas 
de higienização estabelecidas pela anVisa, já que, 
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Na rUa

Inscrições para participar do Food 
Loss Challenge podem ser feitas até 
o dia 5 de agosto

Bayer e Food tech 
hub Br lançam 
desafio para 
startups com 
soluções para 
combater a perda 
de alimentos

atenção, proprietários e colaboradores de empresas 
inovadoras que sejam capazes de minimizar prejuízos 
no setor de hortifrúti, especificamente, nas culturas de 
tomate, melão, folhosas e brássicas, como couve, re-
polho, nabo, brócolis, etc. a Bayer e a food Tech Hub Br 
acabam de lançar o desafio Food Loss Challenge, que 
é voltado para startups brasileiras e latino-americanas 
que possuem soluções para combater a perda de ali-
mentos em diversas fases da cadeia agrícola.

em entrevista à rede food service, andré fuku-
gauti, Gerente de projeto em inovação aberta da Di-
visão agrícola da Bayer, disse que “queremos reu-
nir startups que tenham sua atenção voltada para 
quatro temas prioritários para o desenvolvimento do 
agronegócio no Brasil, que são: produção, tecnologia 
agrícola, engenharia genética, transporte e armaze-
namento. nosso foco é investir em quem pode ofe-
recer ferramentas inovadoras para a cadeia de frutas 
e hortaliças a fim de reduzir as perdas desde o mo-
mento em que esses alimentos saem da lavoura, até 
quando elas chegam aos fornecedores, ainda antes 
de chegar ao varejo”, explica

em resumo, o desafio prevê que as startups ofe-
reçam soluções para a primeira etapa da cadeia 
produtiva, onde acontece a perda de alimentos, ou 
seja, o food Loss. “a ideia é que elas desenvolvam 
ferramentas que possam diminuir a quantidade de 
itens perdidos durante o ciclo, que vai do campo até 

por exemplo, os produtos não possuem fragrância 
e têm fórmulas desenvolvidas especificamente para 
cuidar de ambientes onde ocorre a manipulação de 
alimentos e que acumulam muita gordura”, detalha a 
assessoria de imprensa da empresa.

Desenvolvida em parceria com o centro de pes-
quisas da Unilever na europa, é válido ressaltar que 
a linha pro-KiTcHen foi criada com o auxílio “de 
restaurantes locais, que testaram os produtos e se 
surpreenderam com os resultados. o objetivo era 
justamente atender aos maiores desafios desses es-
tabelecimentos, que clamavam por produtos de alta 
performance, com preços acessíveis e em concor-
dância com as normas da Vigilância sanitária. a se-
gurança alimentar é uma questão tão importante para 
comerciantes e consumidores que a companhia vai 
oferecer gratuitamente aos clientes Unilever pro-Ki-
TcHen conteúdos informativos e educacionais pro-
duzidos em parceria com a renomada certificadora de 
processos Bureau Veritas”, acrescenta a assessoria.

em entrevista à rede food service, Guilherme 
Machado, Gerente da Unilever pro, comentou que 
“nós investimos em tecnologia de ponta para o 
desenvolvimento da Linha Unilever pro-KiTcHen, 
com o objetivo de revolucionar o mercado de lim-
peza profissional, principalmente, do setor de ali-
mentação, que exige cuidados especiais. com o 
lançamento, queremos ser um grande aliado dos 
empreendedores, em especial nesse momento de-
safiador da crise causada pela pandemia. ofere-
cemos produtos de alta performance por um va-
lor acessível, que otimizam recursos como água, 
energia, tempo e durabilidade de equipamentos por 
meio de marcas que eles e seus clientes já conhe-
cem e confiam há muito tempo”, garante.

Produtos da Linha PRO-KITCHEN
entre os produtos que fazem parte do portfólio 

da Linha pro-KiTcHen, estão:
cif DesincrUsTanTe: remove gorduras carbo-

nizadas e incrustadas com mínimo esforço, pou-
pando tempo de limpeza em panelas, fornos, coifas, 
chapas, entre outros, e ainda aumenta a vida útil 
dos equipamentos.

cif LaVa-LoUÇas para DiLUir: possui fórmula 
exclusiva e inovadora, de alto rendimento. com uma 
tecnologia de concentração, o produto é mais eco-
nômico e a embalagem de 500 ml rende 3 litros. seu 
tamanho reduzido é conveniente, pois facilita o trans-
porte e requer menos espaço de armazenamento.

cif DeTerGenTe aLcaLino cLoraDo: é um pro-
duto 3 em 1, que desengordura, desinfeta e alveja, 
sendo um poderoso clareador de superfícies, como 
tábuas de corte, caixas plásticas, paredes e rejuntes.

além disso, a Linha pro-KiTcHen também con-
ta com desinfetante para ambientes, desinfetante 
para hortifrutícolas e detergente e secante para 
máquinas lava-louças.

como adquirir os produtos da Linha pro-KiTcHen?
para adquirir todos os produtos da nova Linha 

pro-KiTcHen, assim como os itens das outras li-
nhas de limpeza da Unilever pro, é muito fácil! Bas-
ta entrar no seguinte site: www.unileverpro.com.br. 
experimente!

Entre os campeões de vendas do 
segmento CPG da marca, as bebidas e 
os alimentos estão no topo do ranking

Venda de alimentos 
e bebidas na 
plataforma 
Mercado Livre 
alcança 700% de 
crescimento

crise também é oportunidade e esse tem sido o 
lema para muitos negócios ligados ao setor de ali-
mentos e bebidas em meio à todas as dificuldades 
impostas pela atual pandemia de covid-19. afinal, o 
Mercado Livre, companhia líder em tecnologia para 
e-commerce e serviços financeiros na américa La-
tina, por exemplo, acaba de anunciar que a venda de 
alimentos e bebidas na plataforma já alcançou 700% 
de crescimento.

De acordo com a assessoria de imprensa da mar-
ca, “entre os campeões de vendas do segmento cpG 
no Mercado Livre, as bebidas e os alimentos estão 
no topo do ranking, com um crescimento de 812% 
e 644%, respectivamente. outros destaques são os 
produtos de limpeza (576%), artigos das seções de 
bebê (451%) e pets (379%), além de beleza e cuida-
do pessoal (205%). o período analisado foi março de 
2020 a março de 2021”, detalha.

atualmente, o Mercado Livre disponibiliza ali-
mentos não perecíveis e bebidas de vendedores va-
riados e um portfólio de produtos de lojas oficiais 
de grandes empresas, como Diageo, pernod ricard, 
eataly, evino, Unilever e p&G. “para oferecer a me-
lhor experiência a compradores e vendedores, a em-
presa conta com as seguintes áreas de negócios: o 
Marketplace mercadolivre.com, a fintech Mercado 
pago, Mercado envios, Mercado Livre Veículos, imó-
veis e serviços, Mercado ads e Mercado shops. o 
www.mercadolivre.com é o maior e mais completo 
marketplace da américa Latina, com 74 milhões de 
usuários ativos e mais de 12 milhões de vendedores, 
incluindo grandes marcas. a cada segundo, 23 ven-
das são realizadas na plataforma. ao todo, são mais 
de 275 milhões de ofertas em tempo real, distribuí-
das em aproximadamente 1.500 categorias e subca-
tegorias de produtos”, informa a assessoria.

na rede food service você sempre fica sabendo 
do que acontece no mercado de alimentação fora do 
lar.

o armazenamento. isso significa, que, neste primei-
ro momento, a chamada não contemplará soluções 
focadas no desperdício de comida, o food Waste, 
que acontece em grandes varejistas ou na casa dos 
consumidores”, detalha a assessoria de imprensa da 
Bayer.

Como participar do desafio?
para participar do food Loss challenge é preciso 

fazer o devido cadastro e inscrição no site www.foo-
dlosschallenge.com.br, sendo que o período de ins-
crição vai até o dia 5 de agosto de 2021. já a seleção 
será composta pelas seguintes quatro etapas:

etapa 1 – inscrição: cadastro no site foodloss-
challenge.com.br e envio da inscrição.

etapa 2 – início da qualificação das startups ins-
critas: nesta etapa, os organizadores da chamada 
farão a avaliação dos inscritos e selecionarão um 
conjunto de startups que seguirão para a etapa iii.

Etapa 3 – Seleção das finalistas: a comissão exami-
nadora poderá solicitar o envio de novas informações 
das startups qualificadas para fins de análise comple-
mentar. As startups qualificadas serão convidadas, se 
necessário, a fazer uma apresentação detalhada de 
seus negócios, podendo conter detalhamento de al-
guns requisitos já informados previamente, informa-
ções novas sobre outros aspectos identificados pelos 
organizadores ou ainda um vídeo de apresentação da 
empresa gravado pelos empreendedores.

etapa 4 – Divulgação das finalistas seleciona-
das: no dia 29 de setembro, no evento virtual food 
Loss challenge, cada startup finalista apresentará 
seu negócio para uma banca de avaliação e seleção, 
composta por membros da agroindústria, venture 
capital, institutos de pesquisa e universidades, go-
verno e membros independentes dos apoiadores.

por
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horta 31: o negócio que fatura 
milhões ao transformar a 
salada em prato principal 

para os mineiros
Com 17 unidades espalhadas por Belo Horizonte e região 

metropolitatna, marca é considerada um “fast casual saudável 
adaptado ao mundo atual” pelo seu criador
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salada é uma entrada ou um apenas um 
acompanhamento? nem um dos dois! 
salada é um delicioso prato principal e 
esse é o propósito do negócio food ser-

vice Horta 31, que, no período pré-pandemia, em 
2019, chegou a atingir um faturamento de r$ 15 
milhões no ano.

com atuais 17 unidades espalhadas por Belo 
Horizonte e região metropolitana e 70 funcionários 
ao todo, a marca é considerada um “fast casual 
saudável adaptado ao mundo atual” pelo seu cria-
dor Luiz Gustavo silveira Diniz Moreira, de 33 anos, 
natural da capital mineira. “Horta 31 é o acesso à 
alimentação saudável mais prático que existe”, ga-
rante o empresário, que é casado, pai de um menino 
de 3 anos e formado em engenharia de produção 

e civil. no entanto, foi no mercado de alimentação 
fora do lar que ele encontrou sua grande realização 
profissional.

De acordo com Moreira, o Horta 31 é fruto da sua 
vontade e de sua esposa de voltarem a morar em 
Belo Horizonte e seu nome uma homenagem à terra 
natal de ambos. “eu estava trabalhando com a mi-
nha esposa no rio de janeiro e achamos que era o 
momento de retornar para BH para começar o pro-
jeto de constituir uma família. a ideia era empre-
ender em BH. assim, filtrei o ramo de alimentação 
e, depois, vi a demanda e pouca oferta do mercado 
saudável na cidade, tendo em vista a grande quan-
tidade de players borbulhando no rj. com isso, foi 
proposto, então, um modelo rápido e que atendesse 
à correria do dia a dia dos dias atuais. no nome, 
carregamos esse carinho pela cidade natal por 
meio do DDD 31 e também uma estratégia de criar 
fãs no lugar de consumidores por meio da regiona-
lidade”, revela.

o empresário complementa que o que mais ca-
racteriza o negócio Horta 31 atualmente é “mudan-
ça de hábito. Vimos, ao longo da nossa trajetória, 
inúmeros clientes dizendo que começaram a co-
mer salada por meio do Horta 31. e esse sempre 
foi nosso objetivo, popularizar e dar acesso à essa 
alimentação a todo canto da cidade, com preço e 
qualidade, estando em inúmeras praças e reforçan-
do o branding da marca”, comemora.

Moreira acrescenta também que, a nova onda 
de saudabilidade só soma ao negócio Horta 31, 
uma vez que é “um caminho sem volta. o acesso 
à informação ‘na cara’ do cidadão e a globaliza-
ção de hoje promovem o tema, pois todos cami-
nham juntos para uma melhor qualidade de vida 
ao longo dos anos. atualmente, sabemos dos be-
nefícios de cada ação e alimentação muito mais 
do que antigamente e, agora, priorizamos isso 
para uma vida mais longeva e com mais energia. 
porém, ainda assim, é um mercado pequeno pelo 
o que será no Brasil a alguns anos e ainda pre-
cisa de muito esforço, conscientização e boas 
propostas de negócios para ganhar Market share, 
pois o brasileiro ainda se alimenta muito mal e só 
vai fazer esse equilíbrio ou até mudar totalmente 
seus hábitos com restaurantes ou alimentos de 
fato gostosos e que não fazem sentir saudade do 
junkle food”, alerta.

investiMentos base

para começar o negócio Horta 31, em maio de 
2017 especificamente, Moreira partilha que o gasto 
com a primeira unidade da marca foi de “r$ 120 mil. 
já para estruturar o processo de franquia mais r$ 
40 mil nos primeiros meses. Hoje, o valor da nossa 
franquia é de r$ 40 mil e uma loja completa fica em 
torno de r$ 250 mil o investimento total”, detalha.

sobre retorno, o empresário pondera que, “ago-
ra, na pandemia de covid-19, os números mudaram 
bastante. Mas, em 2019, nosso faturamento foi de 
r$ 15 milhões no ano”, reforça.
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Modelo de neGócio

em relação à idealização e estruturação do ne-
gócio Horta 31, Moreira contou e ainda conta com 
a ajuda de sócios-investidores, o que, segundo ele, 
vem dando muito certo até os dias atuais. “possuo 
inúmeros sócios. além do Guilherme, meu primo, 
que faz parte da marca e da concepção do projeto, 
tenho também outros sócios-investidores e ope-
radores das unidades que, sem eles, não iria cres-
cer uma marca tão forte e tão engajada na cidade 
de BH. Todos tratam com muito carinho e como 
se fossem donos da marca! É uma relação muito 
saudável e aberta para alinhamentos quando ne-
cessário. sobre ter pessoas próximas no negócio, 
isso exige muito cuidado e, por muitas vezes, não é 
indicado. Mas, no nosso caso, foi muito bem acor-
dado antes e, hoje, faria exatamente igual, pois foi 
o que fez chegarmos à notoriedade que temos hoje 
em dia”, avalia.

o empresário ressalta também que, atualmente, 
para atuar no ramo food service é preciso “cora-
gem, energia e não abrir mão da qualidade. com 
certeza, é um mercado que nunca irá acabar. Tem 
seus altos e baixos claro, mas saiba que, sem es-
sas três características, o empresário do segmen-
to de alimentação ficará no meio do caminho, pois 

é um ramo, na minha visão, de maior necessidade 
de estar perto do negócio. outro segredo é possuir 
muitas variáveis, muitos fornecedores e ticket rela-
tivamente baixo que necessitam de grande recor-
rência dos clientes e logo uma prestação excelente 
de serviço”, aconselha.

cardÁPio e Perfil de cliente

para Moreira, o cardápio Horta 31 “é simples, 
sendo composto por mais de 50 ingredientes 
disponíveis para montagem da salada, que é o 
nosso carro-chefe. Mas, também temos o nosso 
iogurte natural com granola artesanal feito por 
nós e que é um verdadeiro sucesso. inclusive, 
dentre as opções do buffet, a maior saída é o 
molho da casa, que é uma receita da minha mãe, 
a dona Vitória”, relata.

já sobre o perfil de cliente da marca, o empre-
sário classifica o público como “diversificado, pois, 
hoje, atendemos todas as idades e gêneros. nos-
so foco é aquele cliente que quer melhorar a saúde 
mais do que um xiita fitness”, brinca.

adaPtações devido à PandeMia de 
covid-19

assim quase como todos os negócios de ali-
mentação fora do lar, o Horta 31 também precisou 
passar por algumas transformações devido à atual 
pandemia de covid-19 e suas respectivas restri-
ções sanitárias.

segundo Moreira, “nas lojas, o nosso modelo já 
era adaptado às inúmeras e atuais exigências de 
Vigilância sanitária devido ao covid-19 como, por 
exemplo, a montagem dos pratos, que já era feita 
pelos atendentes com proteção de vidro no buffet 
para os clientes. porém, diversos outros itens fo-
ram implantados para proporcionar maior seguran-
ça, como divisória acrílica entre os assentos. na 
gestão, fizemos mudanças de horários, redução do 
quadro de funcionários e renegociações que deram 
fôlego. o delivery também se faz muito importante 
para compensar a queda das vendas de balcão e 
será um agregador de clientes no retorno presen-
cial, pois todos os restaurantes profissionalizaram 
ou estão nesse processo de valorizar, cada vez 
mais, o canal on-line”, detalha.

o empresário partilha ainda que “temos o plano 
de ser nacional, mas a pandemia de covid-19 de-
sacelerou nosso crescimento. no entanto, não o 
sonho. acredito que, neste ano, ainda seja um ano 
de análise para o crescimento nos anos seguin-
tes”, divide.

visão do franQueado

renan Lage Milanez, de 32 anos e engenhei-
ro civil de formação, é um dos sócios-operado-
res do negócio Horta 31 desde julho de 2019. 

sua loja é localizada dentro da cidade admi-
nistrativa presidente Tancredo neves (caMG), 
que é a sede oficial do Governo do estado de 
Minas Gerais. ele conta que se tornar um fran-
queado Horta 31, l iteralmente, transformou a 
sua vida. “eu sempre imaginei abrir algo que 
oferecesse qualidade aos clientes.  Desde a 
primeira vez que experimentei uma salada do 
Horta31, eu tive a certeza de que, se abrisse 
algo, seria um Horta 31. eu sempre gostei de 
salada, então, afirmo que esse tempo todo sou 
meu cliente fiel. e me tornar um franqueado 
mudou muito a minha vida pessoal e profis-

sional, pois, assim, eu mudei da vida cLT para 
ser autônomo e criei meus próprios horários. 
isso me deu uma maior flexibilidade para fazer 
o que eu gosto, o que havia certa dificuldade 
quando era cLT. ou seja, a minha qualidade de 
vida melhorou muito”, afirma.

para Milanez, a missão do Horta 31 “é ofere-
cer uma comida saudável com diversas opções 
de montagem e, acima de tudo, com qualidade 
para atingirmos não somente o público focado 
em dietas alimentares, mas também uma pessoa 
que queira sair do ‘mesmo’ de vez em quando”, 
convida.

D
iv

ul
ga

çã
o

Luiz Gustavo Moreira, 

natural da capital mineira 

e criador da rede Horta 31

Renan Milanez, um dos sócios-operadores do negócio Horta 31 
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Bernard twardy: o chef 
franco-alemão que elegeu 
o Ceará como lar depois de 
viajar o mundo cozinhando

Atual Chef Corporativo do Beach Park possui 52 anos de carreira 
e garante que o alimento da criatividade na vida de um chef é a 

liberdade de expressão
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“sem liberdade de expressão não há cozinha. o 
que mata aos poucos a fonte de criatividade do co-
zinheiro é executar sempre a mesma coisa”, afirma 
Bernard Twardy, franco-alemão, filho de mãe fran-
cesa e pai polonês, de 67 anos, que elegeu o estado 
do ceará, no Brasil, como seu lar, depois de viajar 
praticamente todo o mundo cozinhando.

atualmente, Twardy, é o chef corporativo do Be-
ach park, melhor parque aquático/resort do Brasil 
localizado em fortaleza. assim, a sua vida de chef 
é delineada pela responsabilidade de produzir to-
dos os cardápios e suas respectivas dinamizações 
dentro do complexo de lazer e hospedagem nacio-
nalmente conhecido. “sou o responsável pela sele-
ção de todos os insumos que são testados rigoro-
samente. ou seja, tudo o que entra de novo, além 
da identificação de qualquer oscilação na quali-
dade. Trabalho me reportando à Luciana adriano, 
que considero grande profissional e que responde 
pela Gerência de Desenvolvimento de alimentos e 
Bebidas do Beach park. a Luciana é referência no 
mercado pela atuação dela na segurança alimen-
tar, pela certificação do iso 22000 e pela segurança 
que ela conseguiu dar à operação da nossa gastro-
nomia. Gente como ela, considero como os anjos da 
guarda dos cozinheiros lá. não é todo mundo que 
tem essa sorte de, à noite, poder deitar a cabeça 
no travesseiro sabendo que as nutricionistas pas-
sam pelos setores, cobram, fiscalizam e que nada 
de mal deve acontecer com o nosso cliente. e tudo 
graças a esse trabalho que ela desenvolveu, porque 
o mérito é dela”, enaltece.

casado com fernanda Zeballos e pai de dois fi-
lhos – Diego, de 24 anos, que é jornalista, e Milla, 
de 22, formada em Moda, com MBa em Marketing 
Digital -, Twardy, apesar de apresentar ser bastante 
modesto, possui uma formação e currículo de dar 
inveja a qualquer chef. “Meu primeiro certifica-
do profissional foi o de auxiliar de cozinha e, sem 
esse diploma mínimo, você não conseguiria traba-
lhar em cozinha alguma da europa na minha épo-
ca ou trabalharia com um salário muito baixo. por 
isso, completei administração Hoteleira com foco 
na Gastronomia na alemanha, além de conquistar 
o certificado profissional de Técnico em Gastrono-
mia, em paris, na frança. atualmente, além de chef 
corporativo do Beach park, também exerço a ativi-
dade de consultor”, partilha.

Mais de 50 anos de carreira

ao todo, Twardy possui 52 anos de carreira e, 
conforme própria autodefinição, ainda é “um cozi-
nheiro, um eterno curioso, pesquisador, apaixonado 
pelo Brasil e pela terra que me acolheu, que é o ce-
ará, além de muito atento no que essa terra, a cada 
dia, dá de produtos novos e maravilhosos. Vejo 
que hoje, em 2021, estamos com uma gastronomia 
praticamente independente do eixo sul e podemos 
comprovar isso quando montamos um restaurante 
na casa cor, com 87% dos insumos do ceará. sigo 
com muita simpatia e adoraria ter inventado a si-
gla D.o.c, que, na frança, significa Denominação 

de origem controlada. e, aqui no Brasil, se tornou 
a Denominação de origem cearense. Há outros 
movimentos aqui no ceará, como o ceará Mesa, 
o sabores e saberes e o trabalho da occa, que é 
muito precioso, reunindo universitários e pesquisa-
dores brilhantes. e esse povo todo traz uma iden-
tidade própria à culinária cearense. É um estado 
que passou por longos períodos de seca, quando a 
gastronomia local não se desenvolveu. Mas, nesse 
período, vizinhos como pernambuco, já publicaram 
mais de 100 livros com referência à gastronomia no 
último século, enquanto no ceará mal se contam 20 
obras na mesma categoria. isso dá a dimensão do 
que devemos recuperar”, pondera.

o chef chegou ao Brasil em 1985, depois de vi-
venciar inúmeras experiências internacionais que o 
ajudaram a tornar-se o renomado chef que é hoje. 
“Vivi sete anos no caribe, antes de vir para cá. eu 
trabalhava em um veleiro de minha propriedade 
como um charter de luxo do Mediterrâneo durante 
o Verão europeu e, no caribe, no período do inver-
no. Mas, depois de sete anos dessa vida, cansei, 
por incrível que pareça. e, em uma viagem para cá, 
achei que seria uma sequência bem legal de traba-
lho, após o caribe. o lugar em que cheguei, o ceará, 
tinha mar, mas, infelizmente, não tão transparen-
te. porém, tinha muitos coqueiros. e a acolhida do 
povo cearense foi muito determinante para eu fi-
car”, garante.

Twardy divide que, no começo de sua trajetó-
ria profissional como chef de cozinha, “o primei-
ro restaurante que me aceitou foi o L’attaque Du 
courrier, de Lyon, na frança, perto da cidade de 
Meulin. comecei ali descascando batatas, lim-
pando peixe, abrindo ostras, lavando panelas. 
no segundo ano, depois de toneladas de batatas, 
comecei a me aproximar do fogão e a ver o lado 
agradável do ofício, passando a cozinhar de fato. 
Meu patrão, françois Gauthier, começou a sentir 
meu potencial, percebeu que eu pegava as coisas 
rapidamente, tinha interesse, vontade e curiosi-
dade. aí, caí nas graças dele e a vida ficou suave. 
Depois de dois anos e meio no L’attaque Du cour-
rier, comecei a bater asas. recebi meu diploma 
de auxiliar de cozinha. em geral, se entregava o 
diploma depois de três anos, mas, como tive au-
las teóricas na escola de Hotelaria de paris, os 
professores me encorajaram a fazer as provas, 
passei e consegui o diploma. com apoio do meu 
pai, fui para a alemanha e completei o curso de 
administração Hoteleira com foco na Gastrono-
mia. a mesada não era suficiente para custear 
apartamento, comer e pagar a escola. então, para 
sobreviver, eu trabalhava em bares como garçom, 
muitas vezes, até altas horas da madrugada. De-
pois da alemanha, voltei a paris, mas não tive 
sorte. passei por três ou quatro restaurantes su-
perfamosos, mas arcaicos na estrutura, ficando 
pouco tempo. Um dia, soube de um emprego na 
casa da industria alemã, em colônia. Um gran-
de e querido gestor da casa precisava de um jo-
vem cozinheiro. Voltei para as margens do reno 
e o mundo mudou. até então, tinha vivido em um 
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meio em que não existia diálogo, compreensão, o 
que dominava era o verticalismo. Você tinha de 
fazer, executar, não podia dar um passo à esquer-
da ou para a direita. na casa da industria alemã, 
pela primeira vez, foi aberta para mim a cozinha 
dos meus sonhos. nesse restaurante, podíamos 
fazer o que queríamos, criar à vontade, inovar, ex-
perimentar. enfim, eu cozinhava com prazer, esta-
va me realizando, era livre”, relembra.

o chef complementa ainda que “com 20 anos, fui 
convidado por um dos hotéis mais luxuosos de Ber-
lim, em plenos anos 70. Menos de um ano depois, 
tive um novo convite. Desta vez, para ser o chef de 
partie da opernterassen, restaurante da opera de 
colônia, lugar sofisticadíssimo. foi o meu primeiro 
cargo de chefia. na mesma época, meu pai sepa-
rou-se de sua quarta mulher e ficou sozinho. assim, 
voltei para colônia para ficar com ele e me encon-
trei com a sociedade dos cozinheiros e passei a 
receber missões para destinos dos mais variados. 
Uma temporada, eu estava em copenhague. na ou-
tra, em casablanca. Mais tarde, na Tunísia. Depois, 
para Grécia e, em seguida, no Grand Hotel, em Trou-
ville, na Bretanha. foram temporadas curtas, outras 
mais longas no Verão e no inverno europeu. rodei 
pelo circuito das pessoas que trabalham em todas 
as casas e fui aprendendo, agregando conhecimen-
tos de cada país visitado. porém, o meu desejo de 
deixar a frança de vez cresceu depois que os meus 
pais se foram. com o que os dois me deixaram, 
comprei um veleiro e naveguei rumo ao caribe. não 
fiz nada por um bom tempo e o dinheiro começou a 
escassear. foi quando percebi que o barco poderia 
ser meu negócio. assim, passei a atender charters 
curtos para um público seleto de no máximo oito 
pessoas, com muito conforto em um barco bastan-
te evolutivo. eu oferecia café da manhã, aperitivos, 
almoço, chá da tarde, jantar e ainda deixava san-
duiche na geladeira. cada charter era anunciado 
por um telex que passava todos os detalhes e as 
preferências dos clientes.  no fim do Verão euro-
peu, eu descia para o caribe e ficava até maio e ju-
nho. Depois, subia, passava pelos açores, entrava 
no Mediterrâneo e fazia o circuito das ilhas Gregas 
ou das Baleares. Mas, depois de um tempo, queren-
do mudar daquela vida em alto mar, decidi vender 
o veleiro e conhecer o Brasil. por que o Brasil? por 
causa do entretenimento que era tocado por músi-
cos brasileiros. fui amigos de muitos e por anos. 
eles me iniciaram a arte do preparo da feijoada e 
outros muitos pratos, tudo com fundo musical per-
manente do qual tenho saudades até hoje. foram 
eles que me fizeram decidir pegar um pacote que 
passava três dias em fortaleza. foi amor à primeira 
vista por fortaleza e pela acolhida do povo cearen-
se”, detalha.

exPeriências no brasil

já instalado em fortaleza, no ceará, Twardy 
abriu, na aldeota, o seu primeiro restaurante, o Via 
paris. “o Via paris tinha um ambiente leve, infor-
mal. Quantas vezes um cliente não chegava com 

um vidro de cogumelos para que eu preparasse um 
prato? na época, não havia cogumelos em forta-
leza. amigos que iam para são paulo levavam a 
recomendação: traga-me vidros de champignons, 
tragam-me tomilho. outros chegavam com estra-
gão, alecrim, salsa. especiarias? Que nada! eu só 
contava com o coentro. confesso que foi fascinante 
desbravar caminhos. nessa época, eu tinha um só-
cio e deixei do restaurante por não concordar com 
os rumos que o negócio estava tomando. e, pouco 
tempo depois, o Via paris fechou. com isso, saí da 
cidade e, quando retornei, recebi um convite para 
fazer um almoço no iate clube de fortaleza em ho-
menagem a um empresário conhecido na cidade. 
foi nesse dia que o empresário arialdo pinho me 
chamou para conhecer o então restaurante azul do 
Mar, no Beach park, com o convite de ser chef do 
lugar para lotá-lo. foi meu primeiro contato com o 
complexo. Tempos depois, deixei o Beach park e fui 
pra são paulo para assessorar restaurantes. po-
rém, na sequência, minha vida tomou um rumo novo 
e, muito feliz ao conhecer a fernanda, nos casamos 
e tivemos nossos filhos Diego e Milla”, relata.

Twardy narra ainda que, durante a sua carrei-
ra no Brasil, teve também “novas experiências no 
mundo da Gastronomia, como acompanhar a refor-
ma do Hotel escola de Guaramiranga, do senac, 
reformular o centro de formação profissional de 
fortaleza e assumir o, então, núcleo de Gastrono-
mia da secretaria de cultura do estado do ceará. 
nessa época, me apaixonei por um projeto: dedi-
car-se às pesquisas sobre cozinha tropical, a co-
zinha cearense, montando projetos de resgate da 
culinária local e viajando para diversas regiões ce-
arenses. foi um trabalho gratificante. encontrava-
me com as cozinheiras dos padres, as quituteiras, 
as boleiras, ia até as famílias mais abastadas falar 
com as cozinheiras, conseguia que tirassem dos 
baús os cadernos de receitas da família. recolhi 
receitas do santo do dia, receita da paróquia, das 
madrinhas dos festejos. a intenção era criar um 
núcleo de culinária dentro das cidades, resgatando, 
no final, uma culinária cearense. foi um momento 
interessante que, infelizmente, não teve continuida-
de. os orçamentos foram pequenos, gestores muni-
cipais sem fôlego. com isso, engavetado o projeto 
da cozinha cearense, acabei sendo chamado outra 
vez para o Beach park, agora, nas mãos de ednilton 
soares e do joao Gentil. não sou muito de ir e vol-
tar, sou mais é de ir, mas uma proposta irrecusável 
me prendeu. por outro lado, o Beach park, de algum 
modo, é um filho meu também, pois trabalhei muito 
ali até ele tomar o formato de culinária que apre-
senta hoje”, alega.

insPirações de vida

apesar de ter tanta experiência e repertório 
quando o assunto é Gastronomia, Twardy garan-
te que suas maiores inspirações de vida foram os 
seus pais. “Minha mãe era ótima no fogão e eu vi-
via no pé dela. Meu pai também cozinhava muito 
bem. ele era chanceler de um clube de culinária 

que reunia, uma vez por mês, empresários gastrô-
sofos na alemanha. em casa, aos 12 anos, eu era 
apelidado de ‘o rei da omelete’, já que preparava 
omeletes como ninguém. Hoje, a minha filha Milla 
toma conta do espaço da cozinha, com muito amor 
e criatividade e acerta em 99% das incursões. 
Dna?”, questiona.

o chef revela também que é “fã da cozinha asiá-
tica. Mas, não posso renegar o prato no qual apren-
di, que foi o da cozinha francesa, que eu amo tam-
bém, bem como a italiana. acredito que as cozinhas 
europeias são muito inspiradoras. eu não tenho 
uma linha na qual me rendo, porque penso que, se 
chegar um dia e você se render a uma linha, ou a 
um prato, considerando-o como favorito, a gente, 
de uma certa maneira, se entrega à monotonia. e 
nisso sou extremamente atento. no dia em que me 
render à uma receita, estarei parando de progredir 
e de fazer a essência do meu trabalho, que é a de 
procurar novidades. Gostaria de ter tempo de ler 
os newsletters do mundo inteiro que recebo sobre 
gastronomia. Graças a Deus, falo francês, alemão, 
inglês e português, então, eu posso receber infor-
mações do mundo todo. o que falta às vezes é tem-
po”, lamenta.

atuais desafios e contribuição à 
culinÁria cearense

para Twardy, os atuais desafios de trabalhar 
com Gastronomia se resumem a “cozinhar de uma 
maneira responsável, evitando desperdício e tendo 
respeito pelo alimento, além de ser, cada vez mais, 
exigente com a qualidade do produto para pressio-
nar os produtores para não produzir produtos de 
baixa qualidade”, esclarece.

sobre a sua contribuição junto à culinária cearen-
se, o chef afirma que “posso me gabar de ter em-

purrado e avalizado inúmeros produtos que, hoje, 
tomam as prateleiras do mercado cearense e que 
foram desenvolvidos graças ao clima ameno da ser-
ra, tanto aqui em fortaleza, quanto lá em Tianguá 
e são Benedito, como alho-poró, ervas aromáticas, 
tomate, pimentão. outro trabalho foi o que fizemos 
com os produtores de caprinos e ovinos de Quixadá, 
que, na época, trabalhavam de qualquer maneira e 
que só conseguiam atender ao mercado local. Hoje, 
eles conseguem vender para outros estados, como 
são paulo, por exemplo. a carne caprina de Quixadá 
é especial: o solo da região tem uma camada gran-
de de sal por causa que ali já foi mar em períodos 
pré-históricos. esse sal sobe nas ramas dos pastos, 
que é consumida pelos ovinos e caprinos, que aca-
ba tornando a carne pré-salgada. É uma carne que 
você nem precisa salgar porque já é natural dela. e 
ela custa o dobro do preço de um pernil comum por 
conta dessa característica”, ressalta.

dica do cHef

por fim, gentilmente, Twardy indica que, o segre-
do para alcançar sucesso no atual mercado food 
service, é “ter muito fôlego no sentido de saber que, 
se você começar algo, vai precisar do fôlego para 
terminar. outro requisito muito importante é hu-
mildade, porque todos os pedantes já quebraram a 
cara. Também é preciso ser sempre muito focado. 
Há novas armas na cozinha, que são o custo e a se-
gurança alimentar e, sem essas, você não chega a 
canto algum! antes de começar qualquer iniciativa 
dentro do ramo de restaurante, tem que se lembrar 
que o nome desse segmento é trabalho. Muito tra-
balho. Você trabalha quando os outros se divertem, 
natal, feriados, ano novo. por isso, minha dica é 
tentar ser um excelente cozinheiro para, depois, no 
tempo certo, se revelar como um chef”, aconselha.

D
iv

ul
ga

çã
o

por



Goró
por tabata martins

48 | REDE FOOD SERVICE

DiA MuNDiAL DO CAFé
Conheça um pouco mais sobre o cenário que envolve o produto 

no país e sua importância no mundo
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14 de abril, é comemorado o Dia Mundial do café, 
uma das bebidas mais amadas e consumidas em 
todo o mundo.

conforme relatório da organização internacional 
do café (oic), o Brasil é o segundo maior consumi-
dor mundial da bebida, logo atrás dos estados Uni-
dos, que possui 14% da demanda mundial. nosso 
país representa 13% dessa demanda, com mais de 
21 milhões de sacas por ano.

De acordo com a associação Brasileira de in-
dústria de café (aBic), no Brasil, 95% da população 
consome o produto, tanto em casa quanto em pa-
darias, cafeterias e lanchonetes.

como o café produzido no Brasil é muito famo-
so e de reconhecida qualidade, além de grande 
consumidor, o país é o maior exportador do pro-
duto no mundo. na categoria  “café não torrado, 
não descafeinado”, nossos maiores comprado-
res são a alemanha (17,71%), estados Unidos 
(17,57%) e itália (10,06%). na categoria “café 
torrado, não descafeinado”, os maiores mercados 
são estados Unidos (31,47%), argentina (14,16%) 
e japão (12,90%).

o relatório do sis/sebrae de 2019, aborda pon-
tos importantes relacionados ao mercado de “cafés 
premium” no país.

Mercado de “cafés PreMiuM”

segundo estudo realizado pela euromonitor, o 
mercado brasileiro de café premium tem crescido 
de forma constante e  acelerada nos últimos anos, 
no entanto, a maior parte do consumo ainda é dos 
cafés chamados tradicionais.

no Brasil, o consumo anual de “café premium” é 
de aproximadamente 70 mil toneladas, o que repre-
senta de 5% a 10% do consumo total do setor. esse 
consumo apresenta crescimento médio de 15% ao 
ano, enquanto o consumo do café tradicional, au-
menta na média, 3,5% ao ano.

o Público consuMidor

a tendência no crescimento do mercado de 
café premium, conforme o relatório sis/sebrae, 
se explica pelo aumento do número de consumi-
dores que optam por produtos de maior qualida-
de. esse público tem interesse em novos métodos 
de preparo, além de se preocupar com a origem 
do produto e a sustentabilidade na hora da pro-
dução.

O relatório classifica os consumidores em dois 
grandes grupos:

coffee lovers – aqueles que vão às cafeterias e 
procuram um bom ambiente, com conceito por trás 
da entrega final do produto, e onde ocorrem trocas 
de experiências.

aqueles que consomem cafés especiais, porém 
compram através o varejo, seja em grandes redes 
de mercado, seja pela internet.

 
Dos consumidores de café premium:

20% pertencem à classe a
50% à classe B
30% à classe c

 
a maior parte desse público está situado na região 

sudeste (45%), seguida pelo nordeste (22%) e sul (17%).

a maior parte dos consumidores está na faixa 
etária acima de 40 anos (40%). o restante tem entre 
18 e 30 anos (35%) e entre 31 e 40 anos (25%).

Quanto ao gênero, 50% é formado por homens e 
50% por mulheres

cenÁrio de cafeterias

o estudo do euromonitor aponta também que 
existem 3,5 mil cafeterias no Brasil (porém esse 
número sobe para 13 mil se forem contabilizados 
bares, lanchonetes e padarias).

As cafeterias são classificadas em:

especializadas
não especializadas
premium
franquias de cafeterias
cafeteria brewery
cafeteria estilo série de TV
cafeterias veganas e sustentáveis

 
No Brasil:

66% das cafeterias são estabelecimentos independentes
34% são franquias

 
provavelmente você está entre os 95% dos bra-

sileiros que consomem café de alguma forma. se 
for o caso, comemore o dia de hoje, degustando um 
ótimo café. caso seja profissional do segmento, 
proprietário ou operador de uma cafeteria, come-
more servindo vários cafés pelo delivery (pelo me-
nos por enquanto).
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Movimento mundial contra 
desperdício de alimentos é 

realizado no Brasil
Stop Food Waste Day já ocorre em mais de 30 países e tem como 

objetivo educar e engajar para a mudança em relação ao desperdício
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em sua terceira edição no Brasil, o movimen-
to stop food Waste Day, campanha inter-
nacional contra o desperdício de alimentos, 
terá seu dia D em 28 de abril. o movimento 

une forças com iniciativas que serão realizadas em 
mais de 30 países.

além do Brasil, participarão estados Unidos, in-
glaterra, canadá, frança, alemanha, espanha, Tur-
quia, japão e austrália, entre outros. o objetivo 
principal é educar e promover mudança de compor-
tamento em relação à epidemia de desperdício de 
alimentos que assola o planeta. no Brasil, o movi-
mento ocorre por meio da Grsa|compass, empresa 
responsável por servir mais de um milhão de refei-
ções por dia em todo o país.

para celebrar o Dia D, o movimento apresentará o 
“festival consumo consciente”: semeando bons há-
bitos, uma Live que contará com uma série de atra-
ções, com debates importantes sobre economia cir-
cular, Teaching & Kitchen, receitas apresentadas por 
chefs e nutricionistas renomados e engajados na 
causa do desperdício, além de atrações musicais.

o evento ocorrerá pelo Youtube com inscrições 
abertas pelo sympla http://www.sympla.com.br/fes-
tival-consumo-consciente__1177863, das 14h às 18h

além dessas ações, a Grsa|compass lançou a 
campanha “juntos contra o Desperdício”, um con-
junto de ações que integra o movimento global stop 
food Waste Day. Trata-se de uma mobilização com 
todos os stakeholders da Grsa|compass para dar 
voz a esse importante debate. a ação, que será re-
alizada durante abril, tem como finalidade incentivar 
funcionários e clientes a terem uma alimentação mais 
consciente, reduzindo o desperdício diário durante as 
refeições.

como parte da campanha, a partir do dia 6 de abril, 
a empresa irá postar em suas redes sociais do Brasil 
dicas, receitas e desafios para os seguidores, como 
o desafio do Prato Limpo, que consiste em escolher 
melhor a quantidade de alimento que será produzido 
para as sobras não irem para o lixo, e serão estimu-
lados a postar em seus perfis com a hashtag #Stop-
foodWasteDayBrasil 

Entre os embaixadores que aderiram à campanha 
estão:

Renato Caleffi, chef especialista em gastronomia 
orgânica e funcional e fundador do restaurante Le 
Manjue;

Valéria paschoal, nutricionista e diretora da Vp nu-
trição funcional;

carina Müller, nutricionista funcional;
anna elisa de castro, chef Health fundadora da 

nos escola;
sabrina e silva jeha, sócias do viveiro de plantas 

medicinais e aromáticas sabor de fazenda;

“nossa proposta é estimular a mudança de hábitos 
do consumidor. Mostrar formas de como aproveitar 
melhor os alimentos, como ter uma horta em casa e 

que planejar melhor as refeições e compras são atitu-
des simples do dia a dia que podem gerar um impacto 
muito positivo”, explica Mara cristina Maran Baggio, 
nutricionista e gerente de segurança e Qualidade da 
Grsa | compass, para a rede food service.

o Grupo compass é a maior empresa de serviços 
de alimentação e suporte do mundo, com atuação em 
45 países como inglaterra, estados Unidos, canadá, 
alemanha, frança, espanha e japão. a meta global é 
reduzir o desperdício de alimentos em 50% até 2030 
nas operações do Grupo compass. “neste ano, com 
todos os indicadores sociais em alta disparada pela 
pandemia, o movimento stop food Waste Day se tor-
na ainda mais relevante no que tange à conscientiza-
ção da sociedade na mudança de hábitos alimentares 
para obtermos resultados concretos”, afirma o presi-
dente da Grsa|compass, fernando calamita.

segundo dados da organização das nações Uni-
das para a alimentação e agricultura (fao/onU), 
1,3 bilhão de toneladas de comida se perdem ou são 
desperdiçadas por ano no mundo. este número é pro-
porcional a cerca de 1/3 de todo alimento produzido 
para consumo humano ao redor do mundo. o Brasil 
ocupa a 10ª posição no ranking de países que mais 
desperdiçam alimentos no dia a dia. De acordo com 
as pesquisas, os alimentos, como arroz e feijão (38%), 
carne bovina (20%) e frango (15%), são os mais des-
perdiçados nas refeições pelos brasileiros.

sobre a Grsa|coMPass

com mais de 40 anos de atuação no Brasil, a Grsa 
faz parte do Grupo compass – maior grupo de ser-
viços de alimentação e suporte do mundo – e é hoje 
líder no mercado brasileiro de refeições coletivas, 
atendendo mais de 1 milhão de pessoas diariamen-
te. Com uma equipe de mais de 20 mil profissionais 
no Brasil, a Grsa|compass fornece serviços de ali-
mentação e suporte (hotelaria, recepção, jardinagem 
e manutenção) para empresas, hospitais, escolas, ae-
roportos, terminais rodoviários, espaços de evento e 
entretenimento e locais remotos como mineradoras e 
plataformas de petróleo.

sobre a stoP food Waste day brasil

a campanha está em seu quarto ano em âmbito 
global e o terceiro no Brasil. em 2019, mais de 40 
países, como estados Unidos, inglaterra, canadá, 
frança, alemanha, espanha, Turquia, japão e aus-
trália, promoveram ações com o objetivo de educar 
e potencializar a mudança em relação ao desperdício 
que impacta o mundo. por meio do sfWD, o compass 
Group quer chamar a atenção para o problema, criar e 
compartilhar soluções criativas e impactantes.

site mundial: http://www.stopfoodwasteday.com
site Brasil: http://www.stopfoodwasteday.com.br
Mídias sociais: @stopfoodwastedaybrasil
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Em comemoração ao Dia das 
Mães, celebrado no dia 9 de maio 

neste ano de 2021, a
Rede Food Service traz nesta 

edição a história de dez mulheres 
que ilustram muito bem o tão 

quanto o público feminino e seus 
filhos (a) agregam positivamente 
ao mercado nacional de alimen-
tação fora do lar por meio dos 
chamados negócios de família

REDE FOOD SERVICE | 55

Levantamento realizado pela consultoria 
iDados e produzido com base nos números 
do instituto Brasileiro de Geografia e esta-
tística (iBGe) revela que o número de mulhe-

res que são responsáveis financeiramente pelos 
domicílios no Brasil vem crescendo a cada ano e 
já chega a 34,4 milhões. ou seja, atualmente, qua-
se a metade das casas brasileiras são chefiadas 
por mulheres. assim como, conforme dados do 
instituto de pesquisa econômica aplicada (ipea), 
43% das mulheres que são chefes de domicílio no 
Brasil vivem em casal; sendo que 30% têm filhos e 
13% não. já o restante entre as 34,4 milhões res-
ponsáveis pelo lar é dividido entre mulheres sol-
teiras com filho (32%), mulheres que vivem sozi-
nhas (18%) e mulheres que compartilham a casa 
com amigos e/ou parentes (7%).

FOOD SERViCE

MÃES
NO
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ESPECiaL dia daS MÃES

frente à essa nova realidade social e econômica, 
outra pesquisa feita pelo ipea, baseada em proje-
ções efetivadas a partir de dados da pesquisa pnad 
contínua, do iBGe, prevê que, até o ano de 2030, a 
participação feminina no mercado de trabalho bra-
sileiro deve crescer mais que a masculina. segundo 
o estudo, mudanças culturais, a conquista de di-
reitos e um maior investimento em educação pelas 
mulheres explicam esse movimento. com isso, ano 
a ano, o público feminino vem estudando mais e, 
assim, tornando-se uma mão de obra mais qualifi-
cada do que a masculina, conforme avaliam espe-
cialistas do mesmo instituto.

no mercado nacional food service, não tem sido 
diferente! a cada dia mais, a presença feminina se 
fortalece, inclusive, no ramo empreendedor. por 
isso, em comemoração ao Dia das Mães, celebrado 
no dia 9 de maio neste ano de 2021, nós da rede 
food service temos o prazer de lhe apresentar a 
história de dez mulheres que ilustram muito bem 
o tão quanto o público feminino e seus filhos (a) 
vem agregando positivamente ao mercado nacional 
de alimentação fora do lar por meio dos chamados 
negócios de família.

assim, confira, a seguir, as MÃes Do fooD ser-
Vice. a nossa intenção é que, por meio desta home-
nagem, outras mulheres mães pelo Brasil a fora se 
inspirem e descubram como o segmento de alimen-
tação fora do lar pode ser um estratégico caminho 
para a conquista da tão sonhada conciliação entre 
a vida profissional e a maternidade. afinal, ser mãe 
é amor, força, dedicação, cuidado extremo e atu-
ação multitarefa. ingredientes esses que também 
estão bastante presentes no ramo food service. 

ana soares

ana soares, de 68 anos, é graduada em arqui-
tetura, mas desde o ano de 1995, é a fundadora e 
chef do Mesa lll – pastíficio e rotisseria, um ne-
gócio food service localizado em são paulo, capi-
tal, e que possui diferentes propósitos, como ela 
mesmo explica: “Trabalho com comidas prontas e 
semiprontas. são produtos artesanais com forte 
acento na cozinha italiana e adaptados aos dias de 
hoje. ou seja, uma cozinha saudável, leve, saboro-
sa, criativa e com qualidade. pastíficio refere-se à 
produção de massas artesanais para varejo e ata-
cado, com padrão moderno e criativo. rotisseria às 
comidas prontas para finalizar em casa (entradas, 
molhos, tortas carnes assadas na lenha, sobreme-
sas e afins). na Mesa lll rotisseria, na loja sumaré, 
temos um cardápio diferenciado, com produtos de 
muita qualidade. e, na Mesa lll, loja de fábrica – V. 
romana, temos uma cozinha mais simples e mais 
econômica, mas com a mesma qualidade Mesa lll. 
já na Mesa lll, loja online, desde 2020, oferecemos 
praticidade no pedido e agilidade na entrega, aten-
dendo, assim, o dinamismo da vida cotidiana. Te-
mos ainda o Mesa lll atacado, cujo foco são as ven-
das personalizadas para terceiros (restaurantes, 
buffets, cafés, empórios, etc) e, Mesa lll portinho-
la, que são pratos prontos e quentinhos entregues 
em casa ou no trabalho para o almoço. De porta a 
porta. Da nossa mesa pra sua mesa, da nossa por-
ta pra sua porta! a Mesa lll nasceu, originalmente, 
para ser um serviço terceirizado. Daí, o três de  er-
ceirização/Mesa lll, que acabou virando varejo por 
insistência dos amigos”, detalha a empresária.

Ana Soares

atualmente, ana revela que a sua produção men-
sal varia entre 2 mil quilos de massas recheadas 
e de fio e que conta com a ajuda de sua filha, Va-
lentina rossi soares, de 38 anos, também arquite-
ta de formação, além de artista plástica e estilista, 
para administrar seu empreendimento. “Hoje, eu 
atuo como chef-Diretora e minha filha começou 
na Mesa lll na área de comunicação Visual. porém, 
devido à atual pandemia de covid-19, ela passou a 
ser a nossa Diretora assistente Geral, sendo a res-
ponsável pelas tarefas de supervisionar os setores 
de produção, vendas, ‘arquitetura’, design e divul-
gação”, detalha.

para a empresária, a parceria com a filha é mui-
to importante, uma vez que representa “uma inter-
locução crítica, com olhar renovado no caso mais 
perfeccionista e muito criativo. além do gosto e 
bom gosto dela, me soma pela sinceridade confiá-
vel e muito mais. Ter a presença da filha como ator 
e interlocutor é um privilégio dos grandes. Um so-
nho, um presente da vida!”, acredita.

para saber mais sobre o negócio Mesa iii – pas-
tíficio e rotisseria, clique aqui!

cilene Pola

cilene pola, de 60 anos, é aposentada como ana-
lista de sistemas. no entanto, após ficar desem-
pregada em janeiro de 2014, poucos anos antes da 
sua aposentadoria, decidiu voltar para a faculdade 
e cursar Gastronomia e, na sequência, empreender 
nessa área juntamente com seu filho andré rossi 
pola Barbosa, de 32 anos e também formado em 
Gastronomia. 

juntos, mãe e filho criaram o rusticeria – Lugar 
de iguaria, um negócio caseiro de massas e mo-
lhos que funciona em são paulo, capital. “Quando 
me formei em Gastronomia, recebi um prêmio como 

uma das melhores alunas da Universidade anhembi 
Morumbi e, assim, pude cursar pós-Graduação em 
aperfeiçoamento nos negócios da Gastronomia. 
eu não ingressei no mercado da Gastronomia de 
imediato por ter me aposentado por invalidez (pro-
blemas na visão) e, por essa razão, não posso ter 
vínculo empregatício, assim como ter uma empresa 
no meu nome. Dessa forma, só me restou o ‘traba-
lho caseiro’.  por isso, mesmo depois de formada, 
fiquei um bom tempo apenas curtindo a minha apo-
sentadoria até que o meu filho, que obteve 100% de 
bolsa na anhembi Morumbi e ganhou um semestre 
no exterior ficando seis meses estudando no peru, 
voltou e tudo mudou. Hoje, ele é o responsável pela 
panificação do restaurante Lassù. nós moramos 
na Mooca, um bairro tipicamente italiano da cida-
de de são paulo e, no início da atual pandemia de 
covid-19, em abril de 2020, uma amiga me pergun-
tou se eu vendia um determinado produto que ha-
via fotografado e publicado numa rede social. Daí, 
pensei: por que não? assim, criei um logotipo do 
rusticeria - Lugar de iguaria, mas não trabalhei na 
divulgação da marca. eu apenas publicava as fotos 
das minhas produções e, junto com meu marido, 
fazíamos a entrega sem custo ao cliente. entretan-
to, também por causa da pandemia, o restaurante 
Lassù onde meu filho trabalha fechou, mas mante-
ve os seus funcionários em casa com salário redu-
zido. com isso, na sua primeira semana em casa, 
meu filho decidiu que venderíamos massas e mo-
lhos juntos. a ideia inicial era vender apenas dentro 
do nosso condomínio. porém, a aceitação foi tão 
grande que decidimos ampliar o nosso público e di-
vulgamos também nas redes sociais.  a demanda 
aumentou ainda mais e já investimos em um cilin-
dro profissional”, divide. 

cilene revela que, atualmente, ela e o filho ven-
dem “tudo o que produzimos, pois apenas nós dois 

Cilene e seu filho

https://www.mesa3.com.br/
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participamos de todo o ciclo. Mensalmente, temos 
vendido uma média de 35 quilos de massa e 12 
quilos de molho e, assim, conseguido um lucro de 
aproximadamente r$ 4.000”, contabiliza.

para a aposentada empreendedora, trabalhar 
com seu filho tem “total importância, pois troca-
mos experiências e nos complementamos. eu acho 
sensacional estar tendo essa oportunidade de tra-
balhar com o meu filho. sempre gostamos de co-
zinhar juntos, mas mais naqueles típicos almoços 
de domingo ou ultimamente no dia da sua folga. 
agora, cozinhamos juntos e ganhamos dinheiro. É 
tudo muito interessante! Quando estamos na co-
zinha, o vínculo mãe e filho desaparece entre nós. 
nos respeitamos como profissionais e, dependendo 
da produção, ele é o chef e eu a sua ajudante de 
cozinha e vice-versa. pela minha facilidade com a 
informática, sou eu quem programo as fichas téc-
nicas, elaboro planilhas de controle de vendas / es-
toque, etc. o dois divulgam, cuidamos do pós-ven-
da e melhorias no cardápio. fazemos ainda testes 
para novas produções e, o principal, nós dois cozi-
nhamos juntos e com muito respeito. Meu filho foi 
quem me estimulou a continuar e crescer no food 
service. inclusive, já planejamos como será a nossa 
produção quando o restaurante voltar a funcionar e 
a nossa intenção é crescer muito”, espera. 

para saber mais sobre o negócio rusticeria – 
Lugar de iguaria, clique aqui.

eManuela naas 

emanuela sousa Leonardo naas, de 39 anos, é 
graduada em Biologia e farmâcia. porém, hoje em 
dia, é franqueada da n1 chiken, marca inovadora no 

mercado de dark kitchen especializada em delivery 
de frango frito, juntamente com seus filhos Moha-
med Tawfik Leonardo naas, aisha e Tawfik Leo-
nardo naas, além do seu marido Tawfik Mohamed 
naas. “Meu negócio é um restaurante delivery. ini-
ciamos em fevereiro deste ano. a nossa motivação 
é que somos um grupo familiar de empreendedores 
que adora desafios e acreditamos que, juntos, o su-
cesso é mais concreto. nossa unidade n1 chicken 
fica em Maracanaú, no estado do ceará. o nosso 
produto é o melhor frango frito do Brasil e portugal, 
sendo que o nosso propósito é alcançar grandes 
resultados. acreditamos no produto, no serviço, na 
franquia e no seguimento. não tem como alcançar 
grandes resultados se você não acredita no poten-
cial do produto que trabalha”, recomenda.

passados apenas menos de três meses de inau-
guração do seu empreendimento food service, 
emanuela conta que “já chegamos à casa dos 100 
pedidos por muitas noites de trabalho. em março, 
por exemplo, vendemos na faixa de r$ 7 mil”, co-
memora a empresária, que associa esse sucesso 
com a ajuda que tem dos seus filhos para tocar a 
franquia. “o trabalho em família é um grande de-
safio, mas também é muito importante. estamos 
no convívio todos os dias e com muitos assuntos 
que requerem atenção. assim, precisa de respeito e 
muito profissionalismo para o negócio ser sucesso. 
família tem muita emoção envolvida e não pode-
mos deixar os assuntos se chocarem. somos em-
preendedores e família e, por isso, temos o cuidado 
de tratar tudo com o devido respeito, separando os 
temas, quando forem conflitantes, e cuidando um 
do outro e do crescimento da empresa. Meus filhos 
são de extrema importante para o sucesso do ne-

Emanuela Sousa Leonardo Naas, franqueada da N1CHIKEN,  seu filho

gócio. inclusive, eu e meu marido fomos mais pro-
fundos e já colocamos nosso filho Mohamed para 
ser um dos principais parceiros”, partilha.

para a empresária, trabalhar com o apoio dos 
filhos é tão importante que ela indica que outras 
mães tentem essa lógica de trabalho em seus ne-
gócios. “eu indico para todas as mães a aproveita-
rem a oportunidade de trabalhar com seus filhos. 
porém, deixo dou uma dica: o dinheiro não é mais 
importante do que a família. os assuntos emocio-
nais precisam ser gerenciados com sabedoria e 
tranquilidade. o crescimento da empresa é muito 
importante, mas a família também é extremamente 
relevante”, alerta.

para saber mais sobre a rede n1 chiken, clique 
aqui!

ester siMón

ester azcúnaga simón, de 58 anos, é formada em 
secretariado e Gestão de recursos Humanos, mas, 
já há alguns anos, é empresária do ramo food ser-
vice juntamente com a sua filha Mayara simón, sua 
irmã assunção e o marido eduardo. “Temos uma 
franquia da sorveteria e açaiteria frutos de Goiás, 
cujo foco são produtos saudáveis, naturais e com 
mais de 90% de fruta. a nossa loja foi aberta em 
2014 por outros sócios, mas foi comprada por nós 
em janeiro de 2017, quando tivemos que vir para a 
cidade de são Vicente, no litoral de são paulo, para 
cuidar dos meus pais que precisavam de suporte 

em tempo integral, já que meu pai tem alzheimer 
avançado e minha mãe sofre com problemas de 
saúde e locomoção. nessa época, minha filha, que 
morava na argentina, voltou ao Brasil para estar 
com os avós já idosos e com os pais e aproveitar 
o tempo que lhes restava. e, como todos nós pre-
cisávamos trabalhar, pensamos no que poderíamos 
fazer e, casualmente durante um passeio no calça-
dão, paramos na sorveteria para provar os sabores 
diferenciados e soubemos que estavam passando 
o ponto. Deu tudo certo e conseguimos negociar a 
sociedade. Hoje, sei que estávamos no lugar certo, 
na hora certa e tudo se encaixou. Ter um negócio 
em frente à praia é tudo de bom. Trabalhar em um 
negócio em que as pessoas estão sempre felizes, 
em clima de alegria e confraternização, melhor ain-
da. É uma atividade muito prazerosa”, ressalta.

De acordo com ester, ter um negócio de alimen-
tação fora do lar em família vale a pena, mesmo 
apresentando alguns percalços. “como tudo, tem 
seus prós e contras. Mas, fazendo um balanço, o 
saldo é positivo. É muito importante criar um clima 
de trabalho profissional e trabalhar incansavelmen-
te para separar as relações pessoais das relações 
profissionais. Muitas vezes, pode-se confundir 
essa relação e as pessoas acabam melindradas, 
não entendendo uma cobrança como uma respon-
sabilidade ou tarefa que se deve cumprir, levando 
para o pessoal. Discussões de cunho pessoal cos-
tumam querer fazer parte da rotina e temos que ser 

Maria Ester Simón e Mayara Simón

https://instagram.com/cilenepola?igshid=1q8kq4rph21md
https://www.n1chicken.com.br/franquia/landing-page/frango/?utm_term=%2Bn1%20%2Bchicken&utm_campaign=%5BPesquisa%5D+N1+-+Interessados+em+franquias+de+frango+frito+(card%C3%A1pio)&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=5044173137&hsa_cam=11776671554&hsa_grp=116164535204&hsa_ad=484318214767&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-912756948216&hsa_kw=%2Bn1%20%2Bchicken&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjwpdqDBhCSARIsAEUJ0hM42hh3l72GlF6WvAcsEHBrd21U1Uh55B-jQP1FAkv_WVd6Jba0cckaAnAiEALw_wcB
https://www.n1chicken.com.br/franquia/landing-page/frango/?utm_term=%2Bn1%20%2Bchicken&utm_campaign=%5BPesquisa%5D+N1+-+Interessados+em+franquias+de+frango+frito+(card%C3%A1pio)&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=5044173137&hsa_cam=11776671554&hsa_grp=116164535204&hsa_ad=484318214767&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-912756948216&hsa_kw=%2Bn1%20%2Bchicken&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjwpdqDBhCSARIsAEUJ0hM42hh3l72GlF6WvAcsEHBrd21U1Uh55B-jQP1FAkv_WVd6Jba0cckaAnAiEALw_wcB
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muito firmes para evitar essas situações. no entan-
to, ser uma mãe do food service, é como cuidar da 
família mesmo. Trabalhar com muito amor e dedi-
cação, porque é muito gratificante ver a satisfação 
das pessoas ao conhecerem seu negócio, provarem 
seus produtos e admirarem seus serviços. enfim, é 
como cuidar do bem-estar da sua família todos os 
dias. Hoje, o nosso negócio food service é um lugar 
onde cuidamos do nosso lado feliz, de prazer, de 
boa convivência e satisfação”, elenca.

a empresária complementa que, na sua visão, 
contar com a ajuda dos filhos no âmbito profis-
sional, é “uma ótima experiência para toda a famí-
lia, além de ser uma excelente oportunidade para 
prepará-los para o futuro profissional, mostrando 
o empreendedorismo como um dos meios mais 
eficazes para a realização pessoal, profissional e 
independência financeira. Quando tudo é feito de 
maneira profissional, com comprometimento, pla-
nejamento, respeito e foco, não há outro resultado 
se não o sucesso. e, quando colocamos amor, ca-
rinho e sentido no que fazemos, tudo é possível”, 
indica. 

para saber mais sobre a franquia frutos de Goi-
ás, clique aqui!

Heloisa collins

Heloisa collins, de 71 anos, é professora univer-
sitária aposentada, pecuarista, queijeira e proprie-
tária do capril do Bosque, que fica em joanópolis, 
interior de são paulo, há aproximadamente 12 anos, 
juntamente com a sua filha juliana raposo, de 47, 
jornalista, chef de cozinha e gestora do Bistrô do 
Bosque, Victor collins, de 33, Mestre em ciências 
sociais, fazendeiro e criador de caprinos do capril 
do Bosque. “Temos um negócio rural verticalizado 
chamado capril do Bosque. produzimos leite de ca-
bra como matéria-prima, fazemos e distribuímos 
queijos de cabra artesanais e oferecemos gastro-
nomia temática em nosso restaurante, o Bistrô do 
Bosque, onde quase tudo é preparado com o toque 
de um dos nossos quinze tipos de queijos de ca-
bra. produzimos, aproximadamente, 800 quilos de 
queijos por mês, cerca de 100 litros de leite por dia 
e atendemos cerca de 60 pessoas por final de se-
mana. faturamos o suficiente para pagar as contas 
e viver em paz”, resume Heloisa.

para a empresária, essa paz citada por ela só é 
possível devido ao trabalho em conjunto com os 
filhos que, na sua opinião, “são peças fundamen-
tais no negócio e no seu sucesso. realmente, so-
mos um negócio familiar e rural. como uma mãe 
do food service, me sinto ótima! produzimos leite e 
queijo de cabra, alimentos com tradição milenar e 
que, provavelmente, são os primeiros processados 
pelo homem há mais de 10 mil anos. nossa comida 
temática é feita com métodos muito tradicionais e 
ingredientes naturais. somos empreendedores, nos 
ajudamos mutuamente e convivemos amorosa-
mente. cada um cuida do seu negócio e todos nós 
ajudamos mutuamente com ideias, apoio e controle 
dos processos. É um privilégio poder ver os filhos 
se desenvolver como profissionais bem debaixo do 
seu nariz e te dar conselhos sobre como conduzir 
os negócios”, considera.

para saber mais sobre o negócio capril do Bos-
que, clique aqui!

karla souza 

Karla roberta pereira de souza, de 42 anos, é 
chef de cozinha e, após se ver obrigada a fechar seu 
próprio buffet em decorrência das dificuldades so-
ciais e econômicas impostas pela atual pandemia 
de covid-19, resolveu fazer da crise uma oportuni-
dade e criou a sra. Donut, uma cafeteria e confeita-
ria especializada em donuts localizada na serra da 
cantareira, em são paulo. “a sra. Donut nasceu na 
pandemia, em junho de 2020. precisei fechar meu 
buffet completamente e, então, eu precisava achar 
outra fonte de renda. assim, em conversa com uma 
amiga na madrugada, nasceu a sra. Donut, lotada 
de esperança e nos fundos da casa da minha mãe. 
Mas, em outubro, conseguimos alugar uma casa na 
serra da cantareira, onde funcionava uma padaria. 
com isso, não foi preciso mexer muito na estrutu-
ra do imóvel. e, para economizar, usamos serviços 
especializados apenas em extremas necessidades 

Heloisa e seus filhos

e toda a decoração, mesas, pinturas, inclusive do 
chão, foram feitas por mim e minha família.  Dinhei-
ro curto, mas vontade grande”, relata.

em seu novo negócio food service, Karla conta, 
diariamente, com a ajuda de seus dois filhos. “a Ma-
ria raphaela de souza salvate, de 18 anos, é quem 
cuida da parte administrativa da empresa. e o car-
los eduardo de souza rangel, de 15, é o responsá-
vel pela logística operacional do dia a dia. o nosso 
produto carro chefe e o donut, sem ou com recheio. 
Mas, também vendemos cafés, tortas, bolos, cookies 
e sanduíches caprichados. Temos ainda fondue de 
donut, pop donut, menu degustação e donut no pali-
to. Todos criados por nós. e, também na loja, ofere-
cemos bolachinhas, mel e café”, detalha.

para Karla, se não fosse seus filhos, a sra. Donut 
nem existiria. “sem eles, seria impossível a con-
cretização da empresa, visto que, literalmente, eles 
nasceram trabalhando comigo. Desde o buffet, eu 
sempre os levava comigo para poder trabalhar. fa-
zia um cantinho, levava colchonete, dormiam, brin-
cavam e comiam ali dentro da cozinha comigo. se 
fossemos contratar profissionais para os cargos 
que eles ocupam atualmente, seria impossível abrir 
a empresa, uma vez que os nossos recursos eram 
bem limitados”, explica. 

a empresária acrescenta também que “é uma de-
lícia poder trabalhar e participar do crescimento dos 
meus filhos tão de perto. claro que temos brigas, de-
sentendimentos, mas tudo passa e seguimos traba-
lhando por algo nosso e gerando a renda, que fica na 
família. nos desdobramos para ver a empresa cres-
cer e estamos conseguindo”, comemora. 

a empresária ressalta ainda que se sente honra-
da ao ser uma mãe do mercado food service, pois 
“poder passar para os meus filhos a importância do 
trabalho e o quanto ele é digno e maravilhoso não 
tem preço! food service também é um segmento de 
mães, pois fazemos os nossos horários, ajudo nas 
lições dos filhos, trabalhamos e, no fim do dia, vol-
tamos para casa, cansados e felizes”, garante.

para saber mais sobre o negócio sra. Donut, cli-
que aqui!

luiGina Piazza

Luigina Della piazza, de 73 anos, e sua filha 
anapaula Della piazza, de 50, são proprietárias do 
Volare artezanale, localizado em salvador, na Bahia. 
“eu sou formada em comunicação e fui professora 
universitária Master chef de cozinha internacional. 
Hoje, atuo como sócia proprietária junto com minha 
mãe do Volare, onde atendemos os clientes há mais 
de 56 anos. Minha mãe, em 1962, junto com os seus 
pais imigrantes italianos, foram os responsáveis 
por inaugurarem o primeiro restaurante italiano na 
cidade de salvador. e a minha mãe manteve a tra-
dição com o Volare ristorante até 2012. Mas, atu-
almente, continuamos atendendo nossos clientes 
de décadas por meio do site e entregas em domi-
cílio através de encomendas, além de prestarmos 
consultoria para empresas de alimentos e bebidas”, 
apresenta anapaula.

a empresária relata que o cardápio do tradicional 
negócio food service de sua família “é focado no car-
dápio que minha nonna criou e mantemos até hoje. 

Karla e seus filhos

https://www.frutosdegoias.com.br/
https://caprildobosque.com.br/
https://instagram.com/sradonut?igshid=atywgv1o6w73
https://instagram.com/sradonut?igshid=atywgv1o6w73
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são as mesmas receitas e o prato mais vendido é o 
filé parmegiana, uma receita exclusiva da nossa famí-
lia. Inclusive, esse filé já viajou para muitas cidades 
fora do estado da Bahia e do Brasil. Hoje, sem ‘portas 
abertas’ para os clientes por causa da pandemia de 
covid-19, produzimos em casa, artesanalmente, 200 
pratos por mês, que são encomendados. nós produzi-
mos e entregamos apenas uma vez na semana. o nos-
so reconhecimento no mercado se deu pela qualidade 
de nossos pratos e dedicação da família trabalhando 
em conjunto. Minha mãe aprendeu com minha nonna e 
eu aprendi com minha mãe e, hoje, ensino os filhos dos 
meus primos, que também perpetuam nossa tradição. 
Minha mãe não só ensinou a como preparar os pratos 
da família, mas, principalmente, a fazer tudo com exce-
lência na qualidade. o papel dela na minha formação 
como chef e professora de Gastronomia foi o que fez 
de mim a profissional que sou hoje, premiada e home-
nageada pelos alunos formandos”, crê.

ainda sobre ser fruto de uma mãe do food service, 
anapaula afirma que “me sinto muito feliz e orgu-
lhosa por ter recebido essa carga genética tão ma-
ravilhosa que nem sabia que tinha. Trabalhar com 
a minha mãe sempre foi maravilhoso, nos damos 
muito bem, somos muito unidas e dividimos tudo. 
além disso, tratamos nossa equipe como membros 
da nossa família. receber o que nossa mãe tem para 
nos ensinar é de suma importância”, enfatiza.

para saber mais sobre o negócio Volare arteza-
nale, clique aqui!

nalu saad 

nalu saad, de 51 anos, é jornalista, escritora e 
proprietária do negócio food service Bolo Doce 
Bolo, localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, 
juntamente com seus três filhos, igor saad, de 20, 
natália saad, de 17, e Luísa, de 14, além de sua mãe 
conceição saad, de 82. “somos uma boleria funda-
da em 17 de setembro de 2017 para ser o alimento 
que abraça, que consola, que acarinha pelas me-
mórias afetivas que desperta e também por se con-
figurar como um presente carregado de emoções e 
lembranças. Desenvolvemos bolos caseiros, doces 
e chocolates. nossa missão é fornecer alimentos 
preparados com responsabilidade, ingredientes 
selecionados, sem o uso de conservantes, aroma-
tizantes e outros recursos artificiais. cada bolo e 
doce procura ser o mais personalizado possível 
para atender a expectativa do cliente, ir lá no sonho, 
na lembrança dele. ser aquele bolo ou doce que 
desperta receita parecida com as que as avós, tias 
ou mães dos clientes faziam. nossa venda, atual-
mente, é de aproximadamente 1.500 bolos caseiros 
por mês e 18 mil bolos ano. para 2021, pretende-
mos ultrapassar os 20 mil bolos no ano”, espera.

De acordo com nalu, desde a inauguração de sua 
boleria, seus filhos trabalham e cooperam com o sus-
tento da família por meio do negócio. “Desde o come-
ço, meus filhos contribuem no atendimento. No co-
meço, a caçula tinha 9 anos e mal alcançava o balcão, 

mas já ajudava e tinha conhecimento profundo dos 
nossos produtos. no início, a jornada dela era bem 
pequena por ser uma criança, mas cumpria horário 
duas vezes por semana, assim como tinha direito ao 
pagamento mensal equivalente ao tempo de trabalho. 
os dois mais velhos tinham uma jornada maior. isso 
me permitiu tê-los sob meus olhos, já que não tinha 
ninguém em casa para ficar com eles e também en-
siná-los a trabalhar e a saber o que é hierarquia, res-
ponsabilidade com horário e, principalmente, cuidado 
com o cliente. Hoje, eles mesmos fazem a escala e 
dividem entre eles conforme as demandas escolares 
de cada um e continuam sendo remunerados e sabem 
fazer de tudo, desde atendimento, até a produção de 
bolos. Temos mais dois funcionários e o trabalho da 
minha mãe, que é a verdadeira dona das receitas ou 
quem fez a ponte entre as tias e irmãs dela para nos 
trazer as receitas iguais que eram produzidas na fa-
zenda. a gestão é de minha responsabilidade, que di-
vido com outras funções”, detalha.

com uma verdadeira mãe do ramo de alimen-
tação fora do lar, nalu confessa que se sente 
“privilegiada, porque fundei a loja porque gosto 
da confeitaria, mas também para ajudar a com-
por o orçamento da família. por isso, sou muito 
feliz em poder estar empregada, ter meu próprio 
negócio funcionando em tempos de pandemia de 
covid-19 e ainda poder preparar meus filhos para 
a vida. ao trabalhar, uma pessoa não aprende so-
mente um ofício, ela aprende que é preciso lutar 
para chegar aonde desejamos. aprende a dar va-
lor ao dinheiro. Hoje, os meus filhos sabem, por 
exemplo, quantos bolos custam uma calça jeans 
e sabem escolher os produtos que querem com-
prar com consciência. eles não são consumistas, 

não fazem exigências que a família não pode pa-
gar, são consumidores exigentes de seus direi-
tos e olham os clientes com muito respeito. eles 
sabem se colocar no lugar do cliente e o aten-
de como gostariam de ser atendidos. ao mesmo 
tempo, enquanto clientes, olham aos atendentes 
com empatia e cuidado, sabem o quanto é difícil 
lidar com o público e são extremamente genero-
sos e cuidadosos quando são eles os comprado-
res. observá-los assim, realmente, me encanta 
e vejo que se tem um presente que estou dan-
do para eles é ensiná-los a trabalhar. enquanto 
trabalham duro, eles percebem também o valor 
do estudo e do quanto o conhecimento soma em 
qualquer estação da vida em que estivermos. as 
pessoas costumam estudar só para mudar de 
vida no sentido da hierarquia social, enquanto 
eles estudam para saber. Tenho a certeza de que 
trabalhar e ajudar a cuidar do nosso negócio tem 
feito isso com eles. e existem ainda os aspectos 
práticos. Quantas vezes, eu os vi levando a ma-
temática para dentro da loja e as receitas para 
dentro do caderno de matemática? eu não saberia 
contar as vezes que falamos de português, física, 
química, geografia e história enquanto trabalhá-
vamos na confeitaria. sou mesmo privilegiada e 
grata”, ressalta.

para a empresária, o mercado food service é sim 
um segmento de mães pelo fato de elas serem “uma 
delícia e conseguirem trazer isso para o mercado de 
alimentação. somos capazes de dosar e temperar e 
esse ramo exige toda a flexibilidade de quem já pe-
regrinou ou peregrina pela maternidade. existe algo 
que mais exige resiliência do que a maternidade, do 
que saber lidar com as surpresas? existe igual: o 

Nalu Saad, sócia diretora e gerente de produção da Bolo Doce Bolo

http://www.volareartezanale.com.br/
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mercado de food service, principalmente, em tem-
pos pandêmicos. Tudo muda ao mesmo tempo, li-
damos com variações de preços, com novas formas 
de entregar nosso produto e com muitas novidades 
que, às vezes, chegam mais rápido aos clientes. 
assim, também são os filhos. Todo dia, uma novi-
dade, um desafio e um aprendizado. então, é sim 
um local para mães (sejam homens ou mulheres). 
Mãe no quesito resiliência e competências múlti-
plas”, endossa.

para saber mais sobre a Bolo Doce Bolo, clique aqui!

 Mirian frederico

Mirian frederico, de 52 anos, é formada em psi-
cologia, mas, há alguns anos, ao pensar em garan-
tir o futuro dos filhos, resolveu mudar de carreira 
e também virou franqueada da marca n1 chiken. 
atualmente, ela possui três lojas da marca em so-
rocaba, interior de são paulo. “o meu food dervice 
é um dark itchen com atendimento 100% no deli-
very no seguimento de frango frito crocante. inicia-
mos em agosto de 2019 e eu sempre tive o sonho 
de empreender. eu tive um incentivo de um grande 
amigo, surgindo, assim, a rs2 prod. alimentícios 
na cidade de sorocaba, no interior de são paulo. 
foi aí que começou a nossa trajetória nesse novo 
mercado de trabalho, tudo muito novo para nós, 
mas com o propósito de fazer nosso melhor a cada 
dia para que o sonho se tornasse real. na realida-
de, eu montei esse negócio para que meus filhos 
tocassem e, assim, eles tivessem um futuro seguro 

em um ramo de atividade que fosse fácil de tocar 
e que também gostassem. e eles abraçaram com 
muito amor o negócio e fazem valer cada sacrifício 
meu. até porque, hoje, nossas lojas são comanda-
das 100% pela família. no começo, minha filha ju-
lia, de 17 anos, trabalhava como caixa e atendente, 
mas, agora, já iniciou a faculdade de Veterinária e 
está ausente. porém, meu filho rafael, de 21, virou 
sócio-Gerente das lojas”, conta.

segundo a empresária, ser uma mãe do food ser-
vice é mais do que virar empreendedora. “como é 
um ramo que sempre amei, mas só realizei há pouco 
tempo, eu me sinto como se fosse uma mãe prepa-
rando o jantar ou almoço para uma grande família, 
alimentando várias pessoas, pois cozinhar tem que 
ser prazeroso e faço com amor e prazer. além disso, 
dentro do ambiente de trabalho, eu sempre ensino 
meus filhos a separar o vínculo familiar. ou seja, no 
horário de trabalho, somos parceiros/sócios, discu-
timos, dividimos funções, fazemos o negócio andar. 
fora, sou sempre a mãe que puxa a orelha na hora 
certa, mas que sempre dá carinho e está presente 
em todos os momentos bons e ruins. somos uni-
dos, abertos, temos um vínculo muito forte. Meus 
filhos sempre pedem minha opinião nas tomadas 
de decisões, somos uma família unida”, partilha.

Miriam divide ainda que “à todas as mães que 
puderem ter a chance de trabalhar com seus filhos, 
façam isso, pois vão descobrir o quão capaz eles 
são, o quanto seus ensinamentos não foram em 
vão e como o amor entre ambos pode aumentar e 
se tornar mais forte. não tenham medo, arrisquem, 

Mirian Frederico, franqueada da N1CHIKEN, e seu filho
Simone e seu filho

tornem seus sonhos uma realidade, alcem voos o 
mais alto que puderem”, aconselha.

para saber mais sobre a rede n1 chiken, clique aqui!

siMone aMaral

simone de Queiroz oliveira amaral, de 56 anos, 
é graduada em Gestão ambiental, com pós-Gra-
duação em Qualidade, Meio ambiente e seguran-
ça do Trabalho. entretanto, hoje em dia, é fran-
queada da Duckbill, a rede de franquias brasileira 
com receita exclusiva de cookies que faturou cer-
ca de r$ 20 milhões em um ano mesmo com a 
pandemia de covid-19, em parceria com seu filho 
Thiago Mateus de Queiroz oliveira amaral, de 29 
e engenheiro civil.

a franquia de mãe e filho foi inaugurada no dia 
7 de janeiro deste ano, na Barra da Tijuca, no rio 
de janeiro. “a Duckbill possui um portfólio am-
plo e flexível que consegue agradar a todos os 
tipos de gostos e regiões do país. no menu, você 
encontra diversas opções de bebidas geladas e 
quentes, como os cafés expressos, lattes, sodas, 
o frozen e o frappubill, entre outras. Trabalha-
mos também com calendário sazonal, agora, por 
exemplo, acabamos de lançar as bebidas de ou-
tono, que são a base de café e coco e foram pen-
sadas e desenvolvidas com todo cuidado por uma 
especialista para trazer à tona aquelas sensações 

degustativas, visuais, etc., que nos lembram esta 
estação”, apresenta a empresária.

segundo simone, o seu filho é o responsável pelo 
suporte no gerenciamento da loja. “somos, de fato, 
um negócio de família, pois não temos sócios de 
fora. eu me sinto realizada em dividir a vida profis-
sional com o meu filho, porque era um sonho que 
sempre tive. Meu esposo também nos dar suporte 
e acaba nós três alinhando as ações estratégicas 
para a cafeteria. eu sou a Gerente e o Mateus o 
subgerente. Temos ainda três atendentes que fi-
cam direto na operação. Mateus fica mais na área 
de Marketing e no gerenciamento e eu no gerencia-
mento total da loja”, elenca.

para a empresária, o mercado food service é um 
segmento de mães pelo fato “principalmente, de ser 
um ambiente familiar e que traz harmonia, além de 
propiciar bom papo e reencontro com os amigos. e 
não existe nada mais positivo do que trabalhar com 
pessoas que são partes de nós e que amamos”, re-
comenda.

para saber mais sobre o negócio Duckbill, clique aqui!
e aí? se identificou com uma dessas MÃes Do 

fooD serVice e também quer que a sua história 
no ramo de alimentação fora do lar seja contada 
por nós? então, envie e-mail para redacao@redefs.
com.br. afinal, a rede food service foi criada para, 
a cada dia mais, dar voz para quem, de fato, faz 
esse segmento acontecer no Brasil e no exterior.

https://business.google.com/website/bolo-doce-bolo
https://www.n1chicken.com.br/franquia/landing-page/frango/?utm_term=%2Bn1%20%2Bchicken&utm_campaign=%5BPesquisa%5D+N1+-+Interessados+em+franquias+de+frango+frito+(card%C3%A1pio)&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=5044173137&hsa_cam=11776671554&hsa_grp=116164535204&hsa_ad=484318214767&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-912756948216&hsa_kw=%2Bn1%20%2Bchicken&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjwpdqDBhCSARIsAEUJ0hM42hh3l72GlF6WvAcsEHBrd21U1Uh55B-jQP1FAkv_WVd6Jba0cckaAnAiEALw_wcB
https://franquiacafeteria.com.br/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=P9/Search/Institucional&utm_content=P9/Search/Institucional/Duckbill&origem=P9/Duckbill/Google/Search&gclid=Cj0KCQjwyN-DBhCDARIsAFOELTns0a4zkHJnwmt-7ZHCYTPadIc6ktNUYC_BSzM_nZvm1VxVXvyALRoaAiUpEALw_wcB
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Maria Amparo Bezerra, 

proprietária do Bar Amparo

Delivery é adaptado nas 
periferias brasileiras por meio 

do uso do WhatsApp
Na falta de cobertura por parte dos principais apps de entregas 

de comida no Brasil, a venda pela mídia social tem sido a 
aposta da vez para empresários food service que possuem 

negócios dentro de comunidades
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Desde o advento da atual pandemia de co-
vid-19, a venda em formato delivery ga-
nhou expressiva força no mercado nacional 
de alimentação fora do lar. prova disso é 

que pesquisa feita pela Mobills, startup de gestão 
de finanças pessoais, por meio de análise das des-
pesas dos usuários nos três principais aplicativos 
de entregas de comida operantes hoje em dia no 
Brasil – rappi, ifood e Uber eats – apontou que 
os gastos com delivery cresceram 187% em 2020 
no país. no entanto, apesar da popularização dos 
apps de entrega, ainda existem muitas regiões nas 
cidades brasileiras em que eles ainda não possuem 
cobertura, com ênfase nas periferias. 

em meio a esse cenário de desigualdade, le-
vantamento realizado pelos institutos Locomotiva 
e Data favela, chamado “economia das favelas – 
renda e consumo nas favelas Brasileiras”, serviu 
de base para a descoberta de que a população que 
vive em favelas brasileiras movimenta r$ 119,8 bi-
lhões por ano. ou seja, é um público que também 
merece atenção em relação à nova forma de con-
sumir alimentos e bebidas proveniente junto com 
a atual pandemia. e é isso que tem feito muitos 
empresários do ramo food service que possuem 
negócios dentro de comunidades espalhadas pelo 
Brasil a fora. afinal, na falta de cobertura por parte 
dos principais apps de entregas de comida no país, 
alguns estão fazendo da venda por meio do What-
sapp a aposta da vez.

restaurante borelleto 

arnaldo rebello de andrade junior, de 45 anos, é 
o proprietário do Borelleto, um restaurante de mas-
sas que funciona no Morro do Borel, que é uma fa-
vela localizada no bairro da Tijuca, na zona norte 
da cidade do rio de janeiro.

em entrevista exclusiva à reportagem da rede 
food service, o empresário, que trabalhou como 
motorista de caminhão por muitos anos e possui 
apenas o ensino Médio incompleto, conta que, atu-
almente, a venda pelo Whatsapp representa 90% em 
seu negócio. “É por meio do Whatsapp que envia-

mos o nosso cardápio, promoções e, diariamente, 
atualizamos o nosso status. Hoje, para nós empre-
sários atuantes em periferias, essa mídia social é 
uma ferramenta essencial para as vendas, pois traz 
comodidade ao cliente, entre outras várias vanta-
gens”, explica.

para junior, hoje em dia, a venda pelo Whatsapp 
é a melhor saída quando o negócio de alimentação 
fora do lar está localizado em áreas de periferia. “o 
Whatsapp é a uma ferramenta fundamental para o 
fast food nessas áreas pela praticidade e como-
didade que oferece também aos empresários. por 
isso, hoje, a demanda é considerável por esse meio 
de comunicação, que é prático, econômico e nos dá 
independência, o que, muitas vezes, os apps não 
nos oferecem”, afirma.

o empresário acrescenta também que, sem o 
uso do Whatsapp para vender no formato delivery, 
o seu restaurante não tinha sobrevivido por causa 
da crise social e econômica desencadeada pela 
pandemia. “o Borelleto foi criado primeiramente 
pela opção de trabalhar como autônomo e colocar 
em prática um sonho idealizado. Um dia, jantando 
com a minha irmã, eu tive a ideia de colocar na Ti-
juca esse tipo de serviço italiano. eu sempre tra-
balhei como motorista, porém com muito apreço 
pela culinária. assim, com a ajuda da minha espo-
sa, coloquei o sonho em prática. e, com o tempo, o 
Borelleto, inaugurado em janeiro de 2020, foi cres-
cendo, mesmo em plena pandemia e as dificulda-
des relacionados aos serviços de balcão e delivery. 
Dia após dia, a nossa carteira de clientes foi au-
mentando. por isso, sempre usamos bastante as 
redes sociais para fazer postagens e publicações 
favorecendo e admirando o nosso trabalho. além 
disso, no começo deste ano, criamos um site de 
atendimento, apesar de que continuamos fiéis aos 
clientes que conquistamos por meio do Whatsapp. 
Hoje, o nosso carro chefe são as nossas massas 
italianas feitas na hora, escolhidas e montadas pelo 
cliente. Temos ainda uma ampla variedade de pro-
dutos com padrão Borelleto, como o baião de dois, 
pastéis recheados, pizzas salgadas e doces, sucos 
naturais da fruta, sobremesas, etc”, detalha.

por
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bar aMParo

o uso do Whatsapp também tem sido a forma de 
adaptar o serviço delivery em tempos de pandemia 
para Maria amparo Bezerra, de 56 anos, proprietá-
ria do Bar amparo, localizado no complexo da Maré, 
na zona norte do rio de janeiro.

conforme a empresária, que se autointitula como 
microempreendedora e cozinheira, ela iniciou a 
venda pelo Whatsapp “há um ano mais ou menos. 
Desde o início da pandemia de covid-19, eu me vi 
desamparada com todas as mudanças que foram 
acontecendo, como o fechamento de estabeleci-
mentos, queda no número de vendas, dificuldades 
de manter o meu negócio, pagamentos das contas 
e, a cada semana e ida ao supermercado, vendo o 
preço dos alimentos básicos subindo absurdamen-
te. Tudo isso me deixou desesperada! foi, então, 
que eu tentei criar o sistema de entrega por aplica-
tivos, mas descobri que não atendem restaurantes 
aqui na Maré, pois denominam como área de risco. 
assim, com a ajuda de muita gente boa que cru-
zou o meu caminho, montei o meu próprio delivery 
em caráter emergencial para ajudar o Bar amparo e 
amigos próximos que estavam precisando de tra-
balho e pensando em fortalecer os nossos amigos 
mototaxistas da Maré. Dessa forma, começamos a 
atender as amigas e amigos da zona sul e centro 
aos sábados e pedir que todas e todos repassem 
o nosso contato para pessoas próximas para que, 
assim, mais pessoas conhecessem o sabor do Bar 
amparo. e deu certo! a nossa taxa de entrega é in-
tegral do entregador e acreditamos que #OCertoÉ-
QuandoaGenteTájunto!”, revela.

ainda segundo Bezerra, “o Whatsapp veio como 
um facilitador na forma de me comunicar e me 
aproximar dos meus clientes e fornecedores desde 
antes da pandemia. eu sempre fui uma mulher em-
preendedora e, como toda microempreendedora, os 
afazeres para manter o negócio são muitos. e, por 
meio do Whatsapp, eu consigo enviar áudios e es-
treitar os laços com meus clientes para atender as 
especificidades de seus pedidos e manter de for-
ma ágil a nossa conversa. atualmente, as minhas 
vendas pelo Whatsapp representam 15% do total de 
rendimento do meu restaurante. por isso, eu divul-
go pelas redes sociais o número do meu Whatsapp 
para que as pessoas entrem em contato e, quan-
do solicitam, também as insiro em minha lista de 
transmissão por meio da qual envio, semanalmen-
te, o cardápio disponível para pedido e peço que os 
pedidos sejam feitos até às 18h do dia anterior à 
entrega para eu conseguir dimensionar a quantida-
de de comida que tenho que preparar e criar a rota 
de entregas, agilizando, assim, todo o processo. o 
Whatsapp me ajudou muito em relação à otimiza-
ção do meu tempo, pois me permite entregar com 
mais qualidade e informações dos pratos disponí-
veis no meu cardápio, já que, por ele, eu posso en-
viar também fotos e vídeos do que tenho preparado 
da minha família para a mesa de meus clientes”, 
avalia.

a empresária reforça ainda que a venda pelo Carne Assada Bar Amparo

Borelleto

Pasteis Bar Ampar
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Whatsapp tem sido sim a melhor saída quando o 
negócio de alimentação fora do lar está localizado 
em áreas de periferia, uma vez que “neste momento 
de pandemia, é uma boa alternativa para fugir das 
taxas cobradas pelos aplicativos de delivery. além 
disso, é por meio do Whatsapp que eu me comuni-
co diretamente com o meu público e consigo enviar 
cardápio e manter as pessoas informadas das no-
vidades do meu restaurante. os grandes aplicativos 
de entrega, hoje em dia, cobram taxas do empreen-
dedor e do estabelecimento. assim como, há uma 
enorme sobrecarga de trabalho e má remuneração 
de pessoas que se cadastram para trabalhar na en-
trega, além de reforçar estereótipos da grande mí-
dia ao reproduzirem o conceito preconceituoso de 
que favelas e periferias são locais de risco dentro 
da cidade”, argumenta.

por fim, para não perder a oportunidade de divul-
gação, como boa empresária que é, Bezerra infor-

ma que “o Bar amparo é um restaurante de comida 
brasileira localizado na rua Luiz ferreira, esquina 
com a rua flavia farnese, no conjunto de favelas 
da Maré (a rua fica próxima à passarela 07 da ave-
nida Brasil). o produto carro chefe do Bar amparo é 
a carne assada, que leva, ao todo, mais de 12 horas 
para ser preparada. ofereço também a feijoada da 
família, que tem todos os ingredientes que uma tra-
dicional feijoada brasileira deve conter; o croque-
te de carne assada que já me disseram que bate o 
croquete da casa do alemão; e as panquecas feitas 
uma a uma com massa fina, leve e saborosa. atu-
almente, tenho a esperança de conseguir equipar 
melhor o meu estabelecimento para atender clien-
tes com porções embaladas à vácuo e, se tivesse 
um preço mais acessível, gostaria ainda de adquirir 
embalagens de material orgânico e biodegradável, 
além de fazer com que mais pessoas conheçam o 
meu restaurante e delivery”, convida.

D
ou

gl
as

Lo
pe

s

Feijoada Bar Amparo

por
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Grupo Carrefour Brasil abre 
30 vagas de estágio exclusivas 

para perfis minorizados
Empresa visa selecionar pessoas negras, LGBTI+, deficientes e 
mulheres que estejam cursando graduação em diversas áreas
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empresa e seu compromisso com a valorização e 
o aumento da diversidade e inclusão em seu ecos-
sistema. a companhia já promove datas especiais 
para a contratação de profissionais de públicos 
diversos, mas é a primeira vez que este tipo de ini-
ciativa se estende ao programa de estágio”, de-
talha.

as 30 vagas disponíveis englobam atuações em 
diversas áreas do Grupo e são voltadas para os se-
lecionados trabalharem na matriz da rede, no Banco 
carrefour e na Diretoria de Vendas e atendimento, 
sendo todas essas localizadas nas cidades de são 
paulo, capital, ou Barueri, no interior paulista. es-
pecificamente em relação ao núcleo financeiro do 
Grupo, há vagas abertas nas áreas de Tecnologia, 
financeiro, Marketing e jurídico. “a instituição se 
destaca pelo seu perfil digital e de inovação e pela 
aplicação da metodologia ágil em todas as etapas 
da jornada do cliente. atualmente, o Banco carre-
four conta, além dos cartões carrefour e atacadão, 
com um portfólio variado de produtos financeiros, 
que envolve soluções ligadas ao crédito, seguros, 
entre outros. o anúncio deste programa de estágio 
exclusivo é apenas umas das ações da plataforma 
de Diversidade e inclusão do Grupo carrefour Bra-
sil. criada em 2012, ela abriga os comitês estraté-
gico e Gestor de Diversidade, além dos grupos de 
afinidade, trabalhando para assegurar os melhores 
padrões de conduta no tratamento com as pessoas, 
na busca e acolhimento da diversidade nas práticas 
de gestão dos negócios e na contribuição para um 
mundo mais sustentável”, reforça a assessoria.

em entrevista à rede food service, cristiane La-
cerda, Diretora de Desenvolvimento organizacio-
nal do carrefour, comentou que “aqui no carrefour, 
valorizamos a diversidade e trabalhamos todos os 
dias para ampliar nossos olhares para a inclusão. 
por isso, queremos continuar construindo a nossa 
história com estudantes diversos, que se identifi-
quem com uma cultura que valoriza a diversidade e 
buscam crescimento e sucesso profissional conos-
co. Mulheres, negros e negras, pessoas com defi-
ciências e LGBTQi+ – todos têm espaço no Grupo 
carrefour“, convida.

“o processo seletivo tem como premissa atrair 
talentos conectados ao propósito do Grupo, inde-
pendentemente de sua idade, faculdade ou segundo 
idioma, como inglês. entre os benefícios, os novos es-
tagiários contratados contarão com bolsa de estágio 
mensal de r$1.500,00, vale transporte, alimentação, 
assistência médica, seguro de vida, parcerias educa-
cionais e 5% de desconto no cartão carrefour. para se 
candidatar, os estudantes precisam ser de, pelo me-
nos, um dos perfis minorizados citados – mulheres, 
pessoas negras, pessoas LGBTi+ ou pessoas com 
deficiência – estar cursando graduação em nível ba-
charel no período noturno e ter previsão de conclusão 
entre dezembro de 2022 e 2023. além disso, ter dis-
ponibilidade para estagiar 30 horas semanais, inicial-
mente home-office, mas podendo ter necessidade de 
se apresentar nas unidades nas cidades de são paulo 
ou Barueri”, resume a assessoria.

o Grupo carrefour Brasil, líder de merca-
do de distribuição de alimentos, acaba de 
anunciar que está com 30 vagas de estágio 
voltadas exclusivamente para perfis mino-

rizados em aberto.
De acordo com a assessoria de imprensa do 

Grupo, o processo seletivo visa selecionar pes-
soas negras, LGBTi+, deficientes e mulheres que 
estejam cursando graduação em diversas áreas, 
sendo parte do seu programa de estágio 2021 – 1º 
semestre. “com o objetivo de desenvolver talentos 
para uma sucessão natural e consistente, o pro-
grama trabalha para aumentar ainda mais o índice 
de efetivação dos estagiários, que hoje é de 47%, 
o que reforça a estratégia de expansão e inclusão 
da organização. É uma grande oportunidade para 
estudantes de graduação poderem trabalhar na 
maior rede varejista alimentar do Brasil ou atuar 
no Banco carrefour, um dos maiores operadores 
de cartão de crédito do país e o único banco pró-
prio de um varejista. o processo seletivo será to-
talmente online e reforça as ações afirmativas da 
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Carlos Ribeiro: o 
chef que domina 

e une as artes 
da cozinha e da 

literatura
Autor de 16 livros sobre Gastronomia, 

Ribeiro é a prova viva de que o casamento 
entre teoria e prática pode ser a receita do 

sucesso no mercado food service

Dizem que cozinhar é uma arte que precisa de prática e pa-
ciência, assim como escrever. e quando uma pessoa domi-
na e consegue unir essas duas artes? Qual é o resultado? 
perguntas difíceis de responder, certo? Mas, hoje, nós da 

rede food service vamos te respondê-las por meio da apresenta-
ção da inspiradora história de vida profissional de carlos Manoel 
almeida ribeiro, de 61 anos, natural de joão pessoa, na paraíba, o 
chef carlos ribeiro. afinal, ele é a prova viva de que o casamento 
entre teoria e prática pode ser a receita do sucesso no mercado 
food service.

forMação e exPeriências

 formado em comunicação social pela Universidade federal da 
paraíba (UfpB), Mestre em cultura pela Universidade de são paulo 
(Usp) e Doutorando em cultura e Memória também pela UfpB, a 
vida de chef de ribeiro é o que podemos chamar da união perfeita 
entre a teoria e a prática. até porque ele é professor e pesquisador 
em História da alimentação, além de autor de nada menos que 16 
livros de Gastronomia, entre eles as obras comida é arte, culinária 
japonesa para Brasileiros, comida de santo Que se come e oxum 
Doçaria fina, além de ter coordenado a coleção ajeum  e  a Yemanjá 
aves e pescados.

ribeiro também possui vasta experiência como chef de cozinha 
em alguns restaurantes paulistanos e foi sócio proprietário por uma 
década do na cozinha, por meio do qual recebeu vários prêmios, 
como o cozinha Brasileira e o título de Melhor picadinho de são 
paulo pelos veículos estadão paladar e revista Época são pau-
lo. “em são paulo, eu trabalhei no La coruña, Mamarana, L’open, 
athaliba Bistrô,Bucantini e no na cozinha. atualmente, eu cuido do 
panelão do norte, que é um restaurante especializado em cozinha 
nordestina e fica localizado no bairro da penha. É uma casa enorme 
e com vinte anos de sucesso com seu extenso cardápio. Também 
tenho vivências fora do Brasil, como no japão, México, porto rico, 
Londres, espanha, alemanha e costa rica”, detalha.

conforme o chef, desde 2018, quando vendeu o seu restaurante 
na cozinha, ele ainda dá “consultoria em cozinhas de hotéis, bares, 
restaurantes e leciono em cursos de pós-graduação”, completa. 
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assim como, grande parte do seu talento e vivência 
na cozinha vem de berço, uma vez que seus avós, 
tanto maternos, quanto paternos “tinham diferentes 
negócios no ramo da alimentação, sendo uma loja 
de bolos de festas, uma churrascaria, um bar, uma 
soparia e até uma pensão de hospedagem simples 
com quartos e alimentação”, partilha.

real vida de cHef

com tantas atribuições, a rotina de ribeiro é 
bastante corrida. no entanto, ele afirma que vida de 
chef é assim mesmo e exige características únicas. 
“Minha vida de chef sempre foi muito intensa, as-
sim como eu sou. como chef, temos que nos dedi-
car praticamente a vida toda e nunca termina, pois 
é uma profissão que exige muito do profissional. 
a vida de chef é uma vida muito difícil, que requer 
muita dedicação e muita gente não se ajusta a isso, 
pois precisa de esperar o tempo para sua maturi-
dade”, alerta.

o chef revela também que é “um homem sonha-
dor e que realiza os seus sonhos mesmo sendo 
todos eles infinitos. já o meu estilo de culinária é 
composto pela busca constante do conhecimento 
por meio de estudos acadêmicos e experiências 
profissionais. assim, meu estilo é cozinha brasi-
leira, em especial, a nordestina e as de azeite de 
dendê”, classifica

desafios e Metas no atual Mercado 
food service

como atuais desafios e metas no atual mercado 
food service, ribeiro divide que “é fazer com que 
uma casa de sucesso como é o panelão do norte se 
mantenha tão boa quanto já é e trazer o melhor que 
temos em tudo que já fazemos. Melhorar o que já é 
bom é um desafio constante. já as minhas metas 
são fazer com que o meu trabalho continue sendo 

reconhecido e cuidar como já cuido das casas que 
confiam no meu trabalho”, afirma.

para o chef, alimentação hoje em dia já ganhou 
outro conceito, pois “os modelos econômicos tive-
ram uma mudança brusca sem aviso prévio devido 
à atual pandemia de covid-19. Mudou, encolheu, fi-
camos sem poder abrir os restaurantes. e, quando 
reabrirmos, será com muitos custos de adequação 
às normas e protocolos de saúde. além disso, tam-
bém será necessário rever o que iremos oferecer 
dentro da nova realidade econômica”, pontua.

ribeiro acrescenta ainda que o atual ramo de ali-
mentação fora do lar requer mais preparo, já que 
“demos um salto de qualidade e novas tecnologias 
a favor do mercado food service surgiram. no en-
tanto, a pandemia de covid-19 nos pegou de sur-
presa e sem aviso prévio. por isso, estamos nos 
adequando à realidade de um mercado que foi de-
saquecido globalmente. assim, é preciso usar mui-
to o conhecimento estratégico para fazer as ade-
quações de imediato e com as melhores soluções 
possíveis para nos mantermos. Temos muito ainda 
para descobrir.  É tudo novo e ainda teremos muitas 
surpresas que, até então, nem fazemos ideia do que 
venha acontecer de fato. o que digo é que esteja-
mos atentos”, aconselha.

dicas do cHef

por fim, gentilmente e como bom educador, ri-
beiro fez questão de dar dicas para quem pretende 
ingressar na carreira de chef de cozinha. “não ache 
que sabe tudo. não se ache o único. Viva um dia de 
cada vez, estude sempre e se atualize constante-
mente. em especial, também procure conhecimento 
sobre finanças, economia e contabilidade para po-
der gerar negócios rentáveis nas escolhas de seus 
cardápios e enfrentar os desafios da pandemia de 
covid-19 e os anos que ainda teremos que nos ade-
quar mesmo depois de vacinados”, indica.

Criações do Chef Carlos Ribeiro 
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Água na Caixa: 
a nova forma 
sustentável de 
‘matar a sede’ 

dos clientes 
food service

Com embalagem 100% reciclável, 
produto foi criado com o objetivo 

de transformar o mercado de 
água mineral no Brasi

Dados da associação Brasileira da indús-
tria de Águas Minerais (abinam) apontam 
que o Brasil possui aproximadamente 640 
empresas de água mineral e mais de 800 

marcas e, conforme levantamento da The interna-
tional Bottled Water association (iBWa), o país ocu-
pa o quinto lugar do mundo em relação à produção 
do líquido, que, já há alguns anos, é tido como um 
dos recursos mais preciosos do nosso planeta. já 
pesquisa divulgada pela Kantar serviu de base para 
a descoberta de que, em meio à pandemia de co-
vid-19, as vendas de água mineral no Brasil cresce-
ram 20% em volume no acumulado de janeiro a ou-
tubro de 2020, sendo que as embalagens maiores, 
como galões e as garrafas de 1 a 2 litros, foram as 
responsáveis pelo significativo incremento.

em meio a esse cenário de expansão em relação 
ao produto água mineral, nós da rede food servi-
ce queremos te apresentar a Água na caixa, a nova 
forma sustentável de ‘matar a sede’ dos clientes do 
ramo de alimentação fora do lar.

Lançado em janeiro deste ano, o novo produto foi 
desenvolvido com o propósito de ajudar proprietá-
rios de restaurantes, bares, cafeterias e hotéis que 
queiram promover ações sustentáveis, inovação e 
bem-estar por meio do fomento de uma experiên-
cia enriquecedora ao seu cliente final ao ofertarem 
água mineral em caixa produzida com matéria-pri-
ma 100% reciclável.

o Que é a ÁGua na caixa?

em entrevista exclusiva à nossa reportagem, fa-
biana Tchalian, de 32 anos, economista e cofunda-
dora da Água na caixa, partilha que a missão da 
marca “é tornar o consumo de água fora de casa 

mais sustentável. preten-
demos transformar o mer-
cado de água mineral no 
Brasil com a criação de uma 
nova categoria, que se desta-
ca pelo incentivo à reutilização 
da sua embalagem, que é 82% 
renovável (54% de papel e 28% de 
plástico de cana-de-açúcar) e 100% 
reciclável. a categoria de embalagens 
reutilizáveis é estimada em 10 bilhões 
de dólares globalmente e a expectativa é de 
crescimento nos próximos anos. a Água na caixa 
foi criada para atender as demandas de um novo 
consumidor, que busca soluções mais responsá-
veis para seu dia a dia. e nosso projeto é abo-
canhar parte desse mercado de água mineral no 
Brasil criando essa nova categoria”, afirma.
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Fabiana Tchalian, cofundadora da 

Água na Caixa e a missão de “tornar 

o consumo de água fora de casa mais 

sustentável”.
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a economista revela também que a Água a cai-
xa surgiu depois que ela fez uma viagem aos esta-
dos Unidos. “Durante uma viagem para salt Lake 
city, UTaH, em abril de 2016, eu experimentei, pela 
primeira vez, uma água envasada em caixinha. foi 
amor à primeira vista, principalmente, pelo design 
minimalista da caixa e pela solução em si de uma 
opção muito melhor para o consumo de água mine-
ral fora de casa. Voltei de viagem com essa caixi-
nha na mala e a ideia de fazer o mesmo no Brasil. 
Temos planos de lançar a versão de 330 ml até o 
final do ano e outras ações que ainda não podemos 
revelar detalhes”, anuncia.

ProPósito e diferenciais

para estruturar e lançar a Água na caixa no co-
meço do ano, Tchalian contou com a ajuda de uma 
rodada de captação no valor de r$ 3 milhões entre 
amigos e família. conforme a empresária, o pro-
pósito do projeto como um todo “é simplificar o 
acesso à água, seja dentro ou fora de casa. Dentro 
de casa, somos claros e objetivos: não compre a 
caixinha, nem nenhuma outra água envasada, use 
o filtro! fora de casa, a Água na caixa é a melhor 
solução! a alternativa mais sustentável sempre que 
você precisar consumir, simples assim! além disso, 
também temos a responsabilidade social no nosso 
Dna e sempre apresentaremos cada um dos nossos 
lançamentos com uma campanha social”, ressalta.

em relação aos diferenciais do produto, Tchalian 
pontua que um deles “é dialogar com o consumidor 
consciente e oferecer aos pontos de venda do food 
service essa possibilidade de atrair esse público. 
além disso, somos a primeira e única startup bra-
sileira que se propõe a inovar no mercado de água 
mineral ao criar uma nova categoria de água enva-
sada em caixa”, frisa.

a economista enfatiza também que “a cada caixa 
de Água na caixa consumida, deixamos de extrair 
da natureza matérias-primas não renováveis, como 
o petróleo, a bauxita e a sílica, que são usados na 
fabricação das garrafas e latas. além de colaborar 
com a manutenção do meio, da natureza, produ-
zindo uma embalagem feita quase só de plantas, 
também reforçamos muito a conscientização real 
do consumidor. por isso, um outro grande impacto 
ambiental e social da Água na caixa é a transpa-
rência. somos a primeira marca de água mineral do 
mercado a dizer que, para dentro de casa, a melhor 
solução é o filtro. ou seja, somos a única a dizer 
‘não compre nossa caixinha, nem outra água enva-
sada para dentro de casa, use um filtro’. Também 
desenvolvemos uma parceria linda com o movi-
mento MÃos e compramos 150 filtros de barro fei-
tos por mulheres artesãs do Vale do jequitinhonha 
e, junto com eles, criamos uma campanha em que 
a venda de 300 filtros terá a receita destinada para 
a construção de um poço artesiano, que facilitará o 
acesso a água potável para aproximadamente 230 
famílias”, detalha.

Mercado sustentÁvel é ProMissor

na visão de Tchalian, o segredo do atual mer-
cado food service é “oferecer um serviço/produto 
sustentável. isso é um objetivo com o qual todos 
devemos nos comprometer em todos os setores da 
economia. Temos que ampliar a consciência sobre 
a importância da manutenção da vida para as pró-
ximas gerações. Uma vez conscientes, a busca por 
soluções mais sustentáveis se torna automática. 
o segredo sim para o food service é a experiência. 
isso sim exigirá criatividade e dedicação. o local 
que oferecer a melhor experiência terá o segre-
do nas mãos. nesse sentido, consideramos que a 
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Água na caixa é a única marca hoje do mercado que 
oferece uma experiência completamente inovadora 
na hora de beber água fora de casa. o consumidor 
é surpreendido com uma embalagem minimalista, 
com design atraente, reutilizável, 82% renovável, 
com todo e tampa feitos de cana-de-açúcar e total-
mente reciclável. Queremos ser a melhor surpresa 
para quando o cliente disser por exemplo: ‘um café 
e uma água, por favor’”, espera.

a cofundadora da Água na caixa divide ainda 
que, quando o assunto é sustentabilidade no mer-
cado de alimentação fora do lar, “é imprescindível 
lembrarmos que diversos são os caminhos que, 
em conjunto, levam à sustentabilidade. a Água na 
caixa, por exemplo, tem por princípio respeitar as 
mais diferentes práticas sustentáveis desde que 
existam com o objetivo de manter o meio em seu 
estado natural. ou seja, gerando o menor impacto 
possível desde o seu processo de produção inicial. 
por isso, acreditamos que somos a melhor solu-
ção, desde o início, porque temos uma embalagem 
feita em sua maioria (82%) de plantas. ou seja, 
matéria-prima renovável versus concorrentes do 
mercado que usam matéria-prima 0% renovável”, 
esclarece.

PandeMia de covid-19 x sustentabili-
dade

apesar de ter sido lançada em meio à atual pan-
demia de covid-19 e todas as suas restrições de 
mercado, Tchalian garante que, pelo lado da sus-
tentabilidade, a doença e sua decorrente crise so-

cial e econômica não impactou negativamente o 
negócio e o mercado food service. “Temos certeza 
de que o mercado melhorou muito durante a pande-
mia de covid-19, pois fomos obrigados a pensar e 
refletir muito mais sobre o assunto sustentabilida-
de. outro bom sinal é o interesse espontâneos pela 
Água na caixa de estabelecimentos espalhados 
pelo Brasil inteiro, principalmente, pelos seus atri-
butos sustentáveis. além disso, temos visto nascer 
iniciativas extremamente valiosas para a socieda-
de como um todo. por exemplo, empresas como a 
MUsa, com a qual estamos desenhando uma pos-
sível parceria, que é uma plataforma que garante 
a reutilização de todos os resíduos, inclusive, das 
caixinhas. eles fazem isso integrando geradores, 
transportadores e recicladores”, avalia.

coMo oferecer ÁGua na caixa aos 
seus clientes?

para oferecer Água na caixa em seu negócio food 
service é muito simples. a empresa tem uma equi-
pe comercial destinada para atender especialmente 
os empresários do nicho em todo o Brasil. “Tam-
bém estamos desenvolvendo parcerias estratégi-
cas com distribuidores para as principais capitais 
do país e suas respectivas regiões metropolitanas, 
como são paulo, rio de janeiro, Belo Horizonte, 
porto alegre, florianópolis e curitiba. os estabele-
cimentos podem conseguir os contatos do nosso 
departamento comercial no site www.aguanacaixa.
com.br, onde também é possível pedir orçamentos 
para qualquer região do país”, finaliza.
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Keiff Kefir: a empresa que 
duplicou de tamanho em plena 
pandemia de Covid-19 com o 
propósito de democratizar o 

consumo de probióticos no Brasil
Fundada por ex-executivo e sua esposa, atualmente, a marca já está 

presente em mais de 800 pontos de venda espalhados pelo país a fora

Você sabe o que é kefir? não? Kefir, kéfir, 
quefir ou kephir, como também é nomea-
da, é uma bebida fermentada oriunda das 
montanhas do cáucaso e cujo substrato 

mais comum é o leite. produzida por meio do pro-
cesso de submersão temporária dos chamados 
‘grãos de kefir’ em um substrato, como o próprio 
leite, sucos, água açucarada, leite de coco, etc, tra-
ta-se de uma bebida que melhora a flora intestinal, 
auxilia a imunidade e aprimora o trânsito intestinal. 
Tudo isso porque é constituído por bactérias e le-
veduras probióticas, ou seja, as ‘bactérias do bem’, 
que são capazes de promover a saúde geral do or-
ganismo.

Mas, você deve estar se perguntando? e daí, não 
é mesmo? pois é! porém, hoje, nós da rede food 
service te respondemos: tudo aí! afinal, essa é a 
principal matéria-prima da Keiff Kefir, empresa bra-
sileira produtora de iogurtes que conseguiu dupli-
car de tamanho em plena pandemia de covid-19 
com o propósito de democratizar o consumo de 
probióticos no Brasil.

atualmente, a marca, que é considerada a pio-
neira e líder na produção de kefir no país, já está 
presente em mais de 800 pontos de venda espalha-
dos nas cidades dos estados de são paulo, rio de 
janeiro, rio Grande do sul, Minas Gerais, paraná, 
santa catarina, ceará, Maranhão, amazonas, Bahia, 
Brasília e Goiânia.

coMo surGiu a keiff kefir?

a Keiff Kefir foi fundada no final de 2017, no rio 
de janeiro, capital, por rafael abad, de 39 anos e 
engenheiro civil, e sua esposa julia Martins, de 40 
e engenheira de produção. nessa época, depois de 
abad ter trabalhado por muitos anos na área finan-
ceira de uma conhecida empreiteira e não estar se 
sentindo mais realizado profissionalmente, ele e 
sua companheira, que se conheceram durante a fa-

culdade, decidiram que era o momento de seguirem 
novos caminhos.  “eu era executivo de uma grande 
empresa de infraestrutura e não estava feliz no meu 
trabalho. eu precisava fazer algo que eu realmente 
amasse e acreditasse”, revela o ex-executivo que, 
hoje, é o ceo da Keiff Kefir.

Martins é a Diretora financeira da empresa, e Le-
andro Bronzato o Diretor de operações. além disso, 
o negócio também conta com a atuação de um gru-
po de investidores.

conforme abad, atualmente, a Keiff Kefir “visa 
promover saúde por meio do intestino. Hoje em dia, 
sabemos que as bactérias intestinais são respon-
sáveis por 70% da nossa imunidade. o nosso ke-
fir possui um blend de probióticos exclusivo, que 
atua diretamente no equilíbrio da flora intestinal. 
Quando o intestino está nutrido com os probióticos 
adequados, as questões intestinais de constipação 
melhoram substancialmente”, explica.

atual Portfólio e Perfil de cliente

o atual portfólio da Keiff Kefir, que possui 20 fun-
cionários ao todo, é composto por iogurtes com 14 
tipos de probióticos. “Temos, hoje, quatro sabores: 
kefir integral sem açúcar, kefir desnatado, kefir mo-
rango e kefir integral adoçado. o carro chefe é o ke-
fir integral sem açúcar. os quatro foram escolhidos 
por serem os mais básicos e são todos muito sau-
dáveis para o dia a dia do brasileiro”, garante abad.

Já sobre o perfil de cliente da empresa, o CEO di-
vide que o maior número de vendas é feito para “mu-
lheres entre 24 e 65 anos. o que caracteriza a Keiff 
Kefir é saúde intestinal. Os nossos produtos possuem 
14 tipos de probióticos, sendo que a concorrência 
possui em média 3. Buscamos atributos de diferen-
ciação, oferecemos um alimento clean label, sem ne-
nhum tipo de corante e conservantes, e somos uma 
empresa B Corp, que é uma certificação internacional 
que atesta nosso compromisso com os mais eleva-
dos padrões de sustentabilidade”, enfatiza.
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cresciMento eM Plena crise

Quinhentos mil reais foi o investimento inicial para 
a estruturação do negócio Keiff Kefir, que, mesmo em 
meio às dificuldades sociais e econômicas desen-
cadeadas desde a confirmação do primeiro caso de 
covid-19 no Brasil em 2020, vem provando que crise 
também pode ser sinônimo de oportunidade. Afinal, 
segundo abad, “houve um aumento de 100% da pro-
cura pelos nossos produtos desde o início da pande-
mia, pois as pessoas mudaram os hábitos e passaram 
a incluir alimentos funcionais na alimentação. assim, 
em pleno ano de pandemia, o faturamento dobrou em 
2020, comparado a 2019″, comemora.

já sobre as expectativas para este ano em rela-
ção ao faturamento da Keiff Kefir, o ceo revela que 
o esperado é ampliar ainda mais o negócio. “Dese-
jamos crescer 200% neste ano e entrar na região 
nordeste de forma relevante. para isso, investimos 
r$ 3 milhões no desenvolvimento e lançamento de 
novas embalagens, que chegaram ao mercado nes-
te mês abril”, divulga.

 seGredo do sucesso

para abad, o segredo para alcançar sucesso no 
atual mercado food service está no investimento 

na “diferenciação de propósito. acredito que as 
empresas devam ter um propósito que vá além 
de atingir métricas de lucratividade. a sociedade, 
cada vez mais, espera isso das empresas. na Keiff 
Kefir, acreditamos que devemos obter um equilí-
brio entre fazer algo que acreditamos e amamos, 
algo que melhore a vida das pessoas, revertendo 
um % dos ganhos para a comunidade ao entorno, 
respeitando o meio ambiente. inclusive, todas as 
nossas garrafas são 100% recicláveis. nesse sen-
tido, acreditamos que o produto precisa ser pre-
mium, com uma embalagem exclusiva, etc”, indica.

QueM Prova, aProva!

Maria  Helena amorim,  de 65 anos ,  é  eco-
nomista e  c l iente  f ie l  da Kei f f  Kef i r.  e la  re-
lata  que os iogur tes da empresa “ t rouxeram 
uma sér ie  de benef íc ios para mim.  Uso regu-
larmente na minha rot ina e  o  pr incipal  deles 
é  o  benef íc io  na regular ização do meu intes-
t ino.  e le  é  um pouco preguiçoso e ,  com o uso 
do kei f f ,  regular izou e  me t rouxe um bem-es-
tar  extraordinár io .  foi  uma descober ta  muito 
importante  para mim e minha famí l ia .  Toma-
mos todos d iar iamente e  já  é  par te  da nossa 
rot ina“ ,  d iv ide.
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Barista: saiba como tornar-
se um profissional que faz do 

preparo do café uma arte
Mesmo com a atual pandemia de Covid-19, o café vem se mostrando 

como a mais resiliente das bebidas e o profissional que sabe extrair o seu 
melhor por meio de estudo na área se destaca no mercado food service
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consumo esse que não se resume apenas dentro 
das casas dos brasileiros, uma vez que, nos últimos 
anos, o maior interesse pelo café também intensifi-
cou o mercado de cafés especiais e das cafeterias 
pelo Brasil a fora, assim como aumentou à procura 
pelo trabalho do chamado Barista, o profissional 
que é o responsável por fazer do preparo do café 
uma verdadeira arte. além disso, mesmo com a 
atual pandemia de covid-19, especialistas afirmam 
que o café vem se mostrando como a mais resilien-
te das bebidas e o profissional que sabe extrair o 
seu melhor por meio de estudo na área se desta-
ca no mercado food service.  “o café faz parte da 
vida do brasileiro. somos o segundo maior mercado 
consumidor dessa bebida no mundo.  os números 
de consumo revelam que, apesar da crise econô-
mica gerada pela pandemia e que afetou diversos 
setores em 2020, a procura por café seguiu seu rit-
mo de crescimento: registrou 1,34% de alta em re-
lação ao mesmo período analisado no ano anterior. 
reforçando que o café é a mais resiliente das be-
bidas. embora a pandemia tenha ocasionado o fe-
chamento de alguns estabelecimentos onde existia 
o consumo de cafés fora do lar, houve um pequeno 
crescimento na procura pelo produto. esse cresci-
mento aconteceu porque as pessoas ficaram mais 
tempo em casa e, consequentemente, a demanda 
por cafés nos supermercados e no e-commerce au-
mentou. Durante o isolamento social, o consumidor 
se permitiu a experimentar novas categorias da be-
bida e ficou mais atento à segurança do alimento e 
aos cafés que fazem parte do programa de Qualida-
de do café (pQc), que são certificados quanto a pu-
reza e qualidade do produto. a aBic lançou o app 
aBicafÉ, a ferramenta visa educar o consumidor na 
busca por um café puro, sem adulteração. o aplica-
tivo informa gratuitamente ao consumidor se o café 
que ele vai comprar é certificação pela associação, 
além de passar características do produto”, explica 
Monica pinto, de 49 anos, nutricionista e coorde-
nadora de projetos da aBic, em entrevista exclusiva 
à rede food service.

o Que faz uM barista?

segundo pinto, “o barista é o profissional que 
está na ponta da cadeia e é responsável por apre-
sentar a bebida ao cliente, garantir o sabor especial 
do café e tem a oportunidade de passar informa-
ções da bebida ao consumidor final. para ser um 
bom profissional, deve ser apaixonado por café, 
buscar capacitação, estudar, treinar, ser dedicado, 
comprometido e, além dessas habilidades, precisa 
ter simpatia e cordialidade, pois fazem a diferença”, 
pontua.

a coordenadora de projetos da aBic ressalta 
ainda que “a profissão Barista no Brasil surgiu no 
início nos anos 2000 e cresceu à medida que as ca-
feterias especializadas em café especial cresceram. 
foi reconhecida e inscrita na classificação Brasilei-
ra de ocupações (cBo) em 2015.  o profissional que 
almeja conquistar um destaque e ter oportunidades 
no mercado precisa desenvolver um conhecimento 

Um cafezinho, por favor! Quantas vezes por dia 
você diz ou escuta essa frase? Muitas, não é mes-
mo? afinal, de acordo com dados da associação 
Brasileira da indústria de café (aBic), nove em cada 
dez brasileiros com idade acima de 15 anos aprecia 
o café. além disso, conforme pesquisa encomenda-
da pela jacobs Douwe egberts (jDe), empresa de-
tentora das marcas pilão e L’or, em parceria com a 
aocubo pesquisa, a bebida já é a mais consumida 
entre os brasileiros, ficando atrás somente da água, 
sendo que o consumo diário por pessoa, em média, 
é de três a quatro xícaras de café. o mesmo estu-
do revela também que o café tem uma penetração 
extremamente alta no Brasil, já que foi constatado 
que é consumido em 98% dos lares.
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técnico sobre as cadeias de produção do café, des-
de a matéria-prima, sua origem, a torrefação e as 
diversas formas de extração”, afirma.

Por Que tornar-se uM barista?

na visão de pinto, a profissão de Barista “pode 
ser a porta de entrada para o trabalho no mundo 
dos cafés. o Barista pode se especializar e avançar 
na carreira. pode se tornar um Mestre de Torra, um 
classificador e Degustador de café e é possível que 
se torne um consultor ou palestrante”, orienta.

a coordenadora de projetos da aBic elenca tam-
bém que fazer um curso de Barista, hoje em dia, é 
um diferencial dentro do atual mercado food servi-
ce, pois “treinamento é fundamental. o Barista é o 
profissional que necessita ter conhecimento sen-
sorial, sejam cafés tradicionais ou gourmets, das 
fases de preparo do café, desde a plantação, pro-
cessos de torrefação, moagem e até como mani-
pular o produto para extrair a melhor bebida. além 
disso, o profissional também deve ter conhecimen-
to das máquinas e equipamentos de preparo do 
café, como também sobre drinks e bebidas à base 
de café. Mais do que preparar um bom café, um Ba-
rista tem que prezar pelo bom atendimento, além 
de ser multitarefa dentro de uma cafeteria. estudo, 
dedicação e treinamento também fazem parte da 
profissão”, garante.

coMo torna-se uM barista?

atualmente, existem muitos cursos de Barista 
espalhados pelo Brasil a fora, inclusive, muitos on-
line em decorrência do necessário período de dis-
tanciamento social provocado pela pandemia de 
covid-19.

concetta Marcelina De prizio, de 53 anos, é Ba-
rista, Mestre de Torra e Docente dos cursos de Ba-
rista do serviço nacional de aprendizagem comer-
cial são paulo (senac/sp). ela explica que “existem 
cursos de 8 horas, de 12 horas, 24 horas e até cur-
sos online no mercado. o diferencial vai estar mes-
mo no tipo de formação que o aluno escolher, da 
prática que este curso oferece e dos valores agre-
gados”, ensina.

a formação de Barista é ofertada pelo senac/
sp desde 2003, nas unidades aclimação, campi-
nas, campos do jordão, penha, ribeirão preto, sal-
to, santos, são Bernardo do campo, são josé do 
rio preto, são Miguel paulista, sorocaba e Taubaté. 
sendo válido enfatizar que, entre 2015 e 2020, a ins-
tituição de ensino renome formou 3.037 Baristas.

conforme De prizio, o curso de formação de Ba-
rista do senac/sp “possui 48 horas/aula, com aper-
feiçoamento do curso de Latte art de 20 horas/aula, 
tornando-se o curso mais longo do mercado. as-
sim, o perfil do público, geralmente, é composto por 
pessoas que focam em um aprendizado mais pro-
fissional. são futuros empresários do seguimento, 
Baristas que já trabalham no seguimento e pessoas 
que querem entrar nesse mercado e sabem a quali-
dade de ensino da instituição senac. Também rece-
bemos muitos alunos que pretendem exercer a fun-
ção de Barista no exterior enquanto estudam por 
lá. já tivemos muitos que viajariam para austrália, 
nova Zelândia e irlanda, entre outros. no senac/sp, 
ao longo de seus 18 anos, o curso de Barista foi 
sempre atualizado com as demandas e inovações 
do mercado. o compromisso senac não é somente 
com o ensino, mas permite com que o aluno possa 
ter conhecimentos necessários para desempenhar 
a prática, aliada às atitudes e os valores que o qua-
lificam como profissional ético e cidadão”, destaca.
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a docente relata também que “a metodologia 
senac é trabalhar no desenvolvimento de compe-
tências do perfil profissional e, para o curso de for-
mação de Barista, o aluno aprenderá a preparar e 
servir cafés, vaporizar leite e operar a máquina de 
café espresso.  o curso possui duração de 48 ho-
ras/aula, divididas em 20 horas teóricas e 28 horas 
de aulas práticas, com aulas dinâmicas simulando 
situações reais do mercado de trabalho profissio-
nal. já o conteúdo desenvolvido no curso engloba 
conhecer aspectos históricos, processos de cultivo 
e produção, classificação, qualidade, torra e evolu-
ção do mercado interno de café; conhecer diferen-
tes métodos de preparo de café, incluindo métodos 
coados e operação da máquina de espresso; rea-
lizar extração de café: apreender todos os parâ-
metros para extração de café espresso, identificar 
uma bebida sub-extraida e super-extraida; preparar 
bebidas com café espresso: curto, ristreto, norma-
le, carioca, romano, panna, dóppio e correto; fazer 
vaporização de leite, com diferentes tipos de leite e 
técnicas; preparar bebidas à base de leite vaporiza-
do: macchiato, café latte, latte macchiato, cappuc-
cino, mocha; técnicas para servir café e bebidas à 
base de leite; e executar abertura e fechamento da 
estação de trabalho”, detalha.

Mercado de trabalHo do barista

em relação ao mercado de trabalho para o pro-
fissional Barista, De prizio considera que é “bas-
tante amplo e o profissional pode atuar em toda a 
rede de food service, em estabelecimentos em que 
o café não é somente ‘mais um produto’ no cardá-
pio, mas está diretamente ligado com todo o con-
ceito de qualidade. o crescimento do mercado de 

cafés especiais está intimamente ligado ao merca-
do de trabalho do Barista. e sim, ambos estão em 
expansão”, reforça.

a docente revela ainda que “há muitas oportu-
nidades no mercado de trabalho do profissional 
Barista: cafeterias, restaurantes, bares, toda rede 
hoteleira, supermercados e toda a cadeia de cafés 
especiais que buscam profissionais que já tenham 
um conhecimento prévio sobre o assunto e que 
gostem de café. Há também o segmento de treina-
mento e vendas de café”, orienta.

investiMento e retorno

o atual custo da formação em Barista do senac/
sp é r$ 675,20, sendo que esse valor pode ser par-
celado em até 12 vezes.

sobre o retorno desse investimento inicial para 
fazer o curso, De prizio aponta que “a média salarial 
de um Barista já formado varia de r$ 1.800.00 a r$ 
2.500,00, podendo chegar a bem mais que isso de-
pendendo das funções atribuídas e da capacitação 
profissional, que é o caso dos empreendimentos 
que exploram os cafés especiais.  esses são valo-
res para o mercado brasileiro. para quem pretende 
ir para fora do país, os valores são superiores”, en-
fatiza.

e aí? ficou interessado em tornar-se um Barista? 
esperamos que sim! afinal, aqui na rede food ser-
vice é assim! sempre te trazemos notícias e infor-
mações sobre gestão de pessoas, legislação, vagas 
e cursos relacionados ao mercado de alimentação 
fora do lar com o objetivo de lhe incentivar a fazer 
parte desse ramo que só vem crescendo ano a ano, 
mesmo em meio à crise social e econômica desen-
cadeada pela atual pandemia de covid-19.
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FAB LAB: conheça o hub de 
inovação que visa fortalecer o 
setor nacional de food service 
e entretenimento em tempos 

de pandemia de Covid-19
Criada pela Fábrica de Bares, iniciativa promove a aceleração de 

startups para resolver problemas de bares, restaurantes e hotéis por 
meio de teste e validação de modelos de negócios em ambientes reais

fortalecer o setor nacional de food service e 
entretenimento nos atuais tempos de pande-
mia de covid-19. esse é o propósito principal 
da faB LaB, hub de inovação da fábrica de 

Bares, holding que comanda o Bar Brahma, e que, 
hoje, nós da rede food service queremos apresen-
tar a você empresário do segmento de alimentação 
fora do lar. afinal, a faB LaB é uma iniciativa que 
promove a aceleração de startups com o intuito de 
resolver problemas de bares, restaurantes e hotéis 
por meio de teste e validação de modelos de negó-
cios em ambientes reais.

o Que é a fab lab?

De acordo com fernando D’amico, community 
Manager da faB LaB, a iniciativa é “um hub de ino-
vação focado em propor soluções para resolver as 

dores do setor de food service por meio da acele-
ração de startups, que testam seu modelo de ne-
gócio dentro de bares parceiros da fábrica de Ba-
res. as startups aceleradas pela faB LaB contam 
com mentoria com especialistas do setor dentro 
de um espaço de inovação que funciona dentro do 
Bar Brahma, no centro de são paulo, capital. além 
disso, também compõem o escopo de atividades da 
faB LaB soluções para o ramo de hospitalidade de 
bares, restaurantes e hotéis, assim como atuação 
no mercado de shows, contratação de mão de obra 
especializada e estrutura de eventos”, detalha.

para os idealizadores da faB LaB, com a pan-
demia, os empresários e desenvolvedores de ino-
vação estão tendo que gastar esforço ainda maior 
para conseguirem, de fato, gerirem as tecnologias 
voltadas à resolução de questões relacionadas aos 
novos hábitos de consumo do brasileiro. por isso, 

D
iv

ul
ga

çã
o

REDE FOOD SERVICE | 93

Público-alvo da fab lab

atualmente, a faB LaB trabalha com dois públi-
cos-alvo, sendo “startups com soluções com ên-
fase em hospitalidade para o setor de bares, res-
taurantes e hotéis e rede de bares, restaurantes e 
hotéis que querem promover inovação no setor”, 
lista o community Manager.

D’amico partilha também que as startups sele-
cionadas para a aceleração contam com estrutu-
ra física de coworking, suporte em todas as áreas, 
acesso a investimentos, além da oportunidade de 
realizar o networking com o ecossistema. assim 
como, o planejamento é que o hub finalize 2021 
com dez startups aceleradas e mais dez em ace-
leração.

diferenciais da fab lab

sobre os diferenciais da faB LaB, D’amico elen-
ca que “as startups aceleradas no nosso programa 
possuem um modelo de negócio muito mais madu-
ro e preparada para o mercado, pois testamos suas 
soluções diretamente nos bares, restaurantes e ho-
téis parceiros, pagando por elas e apoiando direta-
mente as startups em sua fase mais importante. no 
último programa de aceleração, cujas inscrições fi-
nalizaram no dia 31 de março deste ano, seleciona-
mos até dez startups, que serão testadas em bares, 
restaurantes e hotéis parceiros. após essa fase, re-
alizaremos um evento com investidores e represen-
tantes do setor para promover um networking com 
as startups”, divide.

sobre especificamente custos, o community 
Manage garante que “por parte das startups, o que 
pode acontecer é, após a aceleração, a faB LaB ad-
quirir ou não 5% de algumas delas. já para os em-
presários do setor foco, não há nenhum custo, pois 
apenas oferecemos as startups mais preparadas 
para o ramo”, salienta.

por meio de um programa chamado scale Up, a faB 
LaB incuba e acelera as startups que entendem 
dessas dores do setor e cujos responsáveis este-
jam dispostos a testar essas soluções dentro de 
clientes parceiros da fábrica de Bares, que é quem 
arca com o processo de testagem e validação. “o 
segmento de bares e restaurantes representa um 
universo enorme de oportunidades. apesar de ain-
da ser composto, majoritariamente, por empreen-
dedores individuais e, muitas vezes, informais, é um 
setor responsável por muitas oportunidades, com 
foco em gestão, controles, experiência do cliente 
em sua jornada de frequência e pela fidelização. 
entendemos que podíamos ajudar a acelerar e fo-
mentar esse tipo de iniciativa, criando um ambiente 
de inovação e conexão dessas soluções com clien-
tes reais dispostos a inovar com criatividade para 
romper seus próprios modelos”, acrescenta cairê 
aoas, um dos sócios da fábrica de Bares e sócio 
criador da Diverti, grupo de entretenimento e even-
tos responsável por ações como o circuito Brahma 
sertanejo e camarote Bar Brahma, no carnaval de 
são paulo, e da própria fábrica de Bares.

Quando surGiu a fab lab?

 a faB LaB surgiu em 2019, “a partir da neces-
sidade de inovação das operações das casas man-
tidas pela fábrica de Bares. em 2020, em meio ao 
caos de demissões, portas fechadas e incertezas 
econômicas resultantes da pandemia da covid-19, 
a holding identificou a urgência de fomentar a dis-
cussão em torno da melhoria dos processos do 
setor em todas as suas fases: contratação, ges-
tão, logística, entre outros. a faB LaB é um hub de 
inovação disposto a identificar e criar soluções de 
food service por meio de startups aceleradas in-
ternamente que irão testar seu modelo de negócio 
dentro dos bares parceiros que pagarão por esse 
serviço”, reforça D’amico.

Tamara Angel, artista que faz parte da Eshows, plataforma que é um dos cases da FAB LAB
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coMo se beneficiar das soluções 
food service da fab lab?

para se beneficiar das soluções food service da 
faB LaB, D’amico esclarece que, inicialmente, elas 
são propostas pelas próprias startups aceleradas 
pela faB LaB, sendo testadas em clientes parcei-
ros da fábrica de Bares, como o Bar Brahma, ja-
caré Grill e riviera Bar, por exemplo. no entanto, 
ele divulga que “somos um hub com o conceito de 
inovação aberta. ou seja, escutamos todos que fa-
zem parte da cadeia, seja para trocar experiências 
profissionais do mercado, promover ações que es-
timulam inovação para bares, restaurantes e hotéis 
e deixar startups apresentarem suas soluções para 
fazermos o match com os estabelecimentos, etc.  
startups que tenham soluções inovadoras para 
o setor ou proprietários de bares, restaurantes e 
hotéis que queiram participar da comunidade faB 
LaB, normalmente, são atendidos por mim mesmo, 
pelo e-mail: fernando.damico@fablabhub.com.br, 
perfil @fablaboficial no instagram e/ou perfil @fa-
blabhub no Linkedin”, informa.

cases de sucesso da fab lab

a faB LaB já conta com dois cases de sucesso. 
ou seja, modelos de startups atuantes no mercado, 
sendo a eshows e estaff, que surgiram para reu-
nir, em um único lugar, soluções que atendessem 
os dois lados de uma realidade constante no meio 
food service: a contratação de shows, equipamen-
tos e mão de obra especializada e os prestadores 
desses serviços. “existem bares que contratam em 

média 200 shows por mês, a depender de sua pro-
gramação. À maneira antiga, a relação entre con-
tratante e contratado passa por inúmeras fases que 
resultam em falta de produtividade e tornam a re-
lação menos assertiva. identificamos que era hora 
de criar um espaço dedicado a esse serviço. assim, 
surgiu a eshows, que oferece para contratantes 
e contratados a facilidade de fechar parcerias de 
forma rápida e intuitiva”, apresenta octávio costa, 
Head de inovação da faB LaB.

segundo flávio otoni, cantor que conheceu a 
eshows por meio de outra artista cadastrada na 
mesma plataforma, a startup “trouxe muitos bene-
fícios. primeiro, por facilitar o acesso a novos can-
tores à uma agenda de shows em casas super bem 
reconhecidas, ligando, assim, a minha marca à ou-
tras grandes marcas, criando muitas oportunidades 
por meio de concorrências e tornando meu material 
visível para todos os contratantes de forma direcio-
nada”, avalia.

Tamara angel, artista participante de uma das 
edições do programa The Voice Brasil, da TV Globo, 
e que também faz parte da eshows, complementa 
que “a plataforma trouxe muito mais tranquilidade 
na organização da hora de marcar os meus shows e 
em relação à oportunidade de apresentar o meu tra-
balho em novos lugares. além de abrir novas portas 
e manter shows com maior frequência, a eshows 
ainda facilita o serviço de ter que correr atrás das 
casas como músico independente”, enfatiza.

dicas de Gestão e Mercado

por fim, D’amico, gentilmente, alerta aos empre-
sários food service que, hoje em dia, “o que impacta 
bastante na gestão do negócio são os dados obti-
dos em toda a cadeia e, nesse aspecto, temos que 
pensar em duas etapas. a primeira é obter dados de 
consumo, recorrência e comportamento na jornada 
do cliente junto com dados de supply e performan-
ce dos colaboradores dos estabelecimentos, que é 
onde fica registrado todas as ocorrências que estão 
interagindo no negócio. e ter esses dados de forma 
eficiente só é possível por meio da tecnologia. a se-
gunda etapa vem com a pergunta: o que fazer com 
todos esses dados? Bom, a tecnologia nos permite 
ter dados de tudo, por isso, é fundamental a sua mi-
neração para criar análises relevantes à estratégia 
do seu negócio”, indica.

já para os empreendedores que ainda estão 
iniciando no ramo de alimentação fora do lar, o 
community Manage recomenda que “principalmen-
te no período em que estamos vivendo de pande-
mia, vejo que, para quem está começando, é funda-
mental ter uma operação enxuta e saber muito bem 
do seu cliente ao ponto de fidelizá-lo. e podemos 
ter isso bem mais claro quando juntamos a tecno-
logia que nos forneça aos dados aliada à uma boa 
gestão que os analisa para tomar a melhor decisão. 
Hoje, não existe mais espaço para administrações 
amadoras. a competição está muito grande e tec-
nologia e gestão não será mais um diferencial e sim 
parte de negócios que prosperam”, garante.

D’Amico, Community Manager da FAB LAB 



GEStÃo iii
por Ana Carolina gomes Silva

96 | REDE FOOD SERVICE

Nova realidade: donos de 
negócios food service precisam 
se adaptar para acompanhar 
crescimento do e-commerce
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Com a pandemia de Covid-19 e a expansão do delivery, o setor 
de alimentação fora do lar corre contra o tempo para treinar 

profissionais e melhorar as operações nas vendas online

REDE FOOD SERVICE | 97

o conceito de e-commerce já se populari-
zou pelo mercado e alcançou até os con-
sumidores mais resistentes. afinal, toda e 
qualquer compra e venda feita por meio da 

internet, utilizando seja um computador ou disposi-
tivo móvel como celulares e tablets, é considerada 
um comércio eletrônico. com a pandemia da co-
vid-19 e o fechamento de lojas físicas como medi-
da de isolamento social, esses tipos de transações 
viraram protagonistas e bateram recordes.

o sucesso foi tanto que especialistas deno-
minam a nova era como efeito Black friday, que 
é uma das datas com maior volume de vendas 
virtuais. segundo o sebrae (serviço Brasileiro de 
apoio às Micro e pequenas empresas), desde abril 
de 2020, 107 mil novas lojas online foram aber-
tas, sendo que a média para o mesmo período dos 
anos anteriores era de 10 mil, ou seja, um cresci-
mento de quase 10 vezes.

inseridos nesse contexto, quem ganha destaque é 
o segmento de food service. nesse ramo, quem ainda 
não era adepto precisou pedir comida por vias virtu-
ais. Dados da 42ª edição da pesquisa da Webshopper 
– relatório sobre o comércio eletrônico brasileiro re-
alizado pela ebit – apontaram aumento no uso dos 
deliverys no primeiro semestre do ano passado: 38% 
das pessoas utilizaram mais os aplicativos e houve 
uma inserção de 7% em primeiro uso.

coMo atuar no e-coMMerce?

apesar do crescimento e da teórica facilidade de 
inserção do mundo das vendas online, entender as 
diferenças e peculiaridades do segmento são prin-
cípios básicos antes de iniciar o negócio. o espe-
cialista em comércio eletrônico e ceo da consulto-
ria Doutor e-commerce Thiago sarraf alerta que o 
planejamento é a chave do sucesso. “o importante, 
antes de ingressar para o mercado do e-commerce, 
é entender que não é “mais simples” do que uma 
operação de loja física e que é preciso muito es-
tudo e dedicação. Defendo na minha consultoria 
que e-commerce é planejamento. planejamento de 
estoque, estrutura, envios, meios de pagamento, 
marketing, enfim, tudo que engloba esse universo”, 
aponta.

Funcionários na cozinha 

do Restaurante Tia Zarica 

em BH, MG
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iMPactos da PandeMia no e-coMMerce

se por um lado a pandemia inflou as vendas pela 
internet, por outro, gerou impacto nas operações 
dos estabelecimentos, principalmente, nas entre-
gas. De acordo com sarraf, as grandes estruturas 
como transportadoras ou até mesmo os correios já 
possuíam porte para um maior volume de pedidos, 
porém, o setor alimentício em especial passou por 
dificuldades para se adaptar. “supermercados que 
possuem entregas próprias, por exemplo, estavam 
com prazos absurdos para entrega dos alimentos, 
questão de semanas e até meses, especialmente, 
no começo e pico da pandemia. É uma lição que 
pode ser aprendida e um investimento a se pensar, 
uma vez que os consumidores podem aderir melhor 
a esse tipo de comportamento daqui em diante”, diz 
o ceo da consultoria Doutor e-commerce.

outro ponto do especialista é que as lojas físicas 
de comida que não eram adeptas ou não estavam 
acostumadas às operações online também enfren-
taram problemas com a nova realidade. “especial-
mente, porque a exigência do comprador online é 
diferente do consumidor físico, afinal, a concorrên-
cia não se limita geograficamente”, aponta sarraf. 

aPrendizado Pela exPeriência

Quem sentiu isso na pele foi o comerciante 
Marcelo andrade, proprietário do restaurante 

Tia Zarica, em Belo Horizonte, Minas Gerais. 
assim como a maioria dos negócios brasilei-
ros, o estabelecimento de 27 anos de história 
precisou se reinventar e passou a atender on-
line pela primeira vez por aplicativo próprio e 
pelas mídias sociais. nesse primeiro momento, 
surgiram duas dificuldades: a divulgação e o 
cardápio. “como usamos tecnologia própria, a 
principal dificuldade que o público tomasse co-
nhecimento. foi um intenso trabalho nas redes 
sociais e comunicação entre os clientes anti-
gos. o segundo obstáculo foi a organização do 
cardápio em questão de custo. fomos simpli-
ficando de acordo com a demanda para evitar 
desperdício”, conta o empresário.

Profissionais Para o e-coMMerce

o terceiro problema de andrade no Tia Zarica, 
também compartilhado pela grande maioria dos 
comerciantes brasileiros durante a pandemia, foi 
a manutenção dos funcionários. “Um dos nossos 
maiores desafios era manter a equipe. foi muito di-
fícil. Temos funcionários muito antigos, com mais 
de 20 anos de casa. era muito importante mantê
-los. eles fazem parte do que é o restaurante” diz.

além do problema financeiro para segurar o 
quadro de colaboradores, um novo desafio veio 
com o e-commerce: o profissional das lojas 
físicas estava preparado para atender online? 

Thiago Sarraf 
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sarraf diz que as adaptações às situações ad-
versas são necessárias, mas, sem dúvidas, é 
preciso treinamento. “afinal, se a própria em-
presa tem seus problemas e comete seus erros 
na hora de se digitalizar, os funcionários tam-
bém sentem a mudança e precisam de orienta-
ção. podemos fazer uma pequena comparação 
com jogadores de futebol de campo e futebol de 
salão. ambos são futebol, porém, não se pode 
esperar que tenham o mesmo desempenho se 
trocados de lugar, afinal, são regras e estilos 
diferentes de jogo”, defende o especialista.

andrade viu essa necessidade de olhar uma 
forma especial para os seus funcionários nes-
sa nova realidade. inicialmente,  ele mesmo 
assumiu as funções das operações virtuais e 
treinou os colaboradores que tinham mais ha-
bil idade para o negócio. “comida eles sabiam 
fazer,  mas eles precisavam entender a nova 
realidade do serviço. no início,  t ínhamos mui-
to erro com os pedidos e,  com isso, desper-
dício.  a gente trabalhou intensamente para 
fazer essa mudança e precisamos treinar os 
funcionários para o serviço de entregas”,  diz 
o comerciante.

de olHo no futuro

não é novidade para ninguém que o e-commerce veio 
para ficar. Sarraf acredita que, com o fim da pandemia, 
as vendas nas lojas físicas podem se aquecer, mas que o 
delivery tem tudo para continuar em crescimento. “acre-
dito que com a normalização da situação, teremos gran-
des movimentos na loja física, seja porque as pessoas já 
não aguentam mais ficar em casa, seja pelas promoções 
que vários estabelecimentos devem fazer a fim de reto-
mar o movimento anterior. porém, é muito provável que a 
comodidade das entregas por delivery e do próprio food 
service cresça no cotidiano dos consumidores. o e-com-
merce é um mercado que teve muita adesão durante a 
pandemia por obrigação, em um primeiro momento, mas 
também é um local onde muitos empreendedores enxer-
garam novas oportunidades”, aponta.

De olho nessas novas oportunidades e expansão dos 
negócios, o especialista alerta que os empresários pre-
cisam evoluir em suas operações via internet. “Lidar com 
o e-commerce exige experiência e vivência desse merca-
do, além de muito estudo. Trabalhar com a internet e com 
consumidores exige estar sempre antenado às novidades e 
pronto para mudar a configuração da loja toda para adap-
tar-se aos novos hábitos de consumo”, finaliza Sarraf.
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SALGADiNhOS E tORtAS

croQuete de Grão de bico

Embaixadora Ana Silvia Valadão 

Ingredientes

• 300g de cebola picada
• 100ml de Azeite de Oliva Castelo
• 2 kg de grão de bico cozido
• 80ml de Sumo de Limão Castelo
• 20g de sal
• 5g de pimenta síria
• 5g de noz-moscada
• 120g de Azeitonas Verdes Castelo picadas
• 300g de amaranto em flocos

Para acompanhar:  Molho Lemon Pepper Castelo 

Modo de preparo

» refogue a cebola no azeite de oliva castelo até 
murchar por cerca de 3 minutos.
coloque em um processador com o grão de bico co-
zido, o sumo de Limão castelo, o sal, a pimenta síria 
e a noz-moscada.
Bata até ficar bem homogêneo.
coloque em uma tigela e acrescente as azeitonas 

Verdes castelo, picadas e o amaranto em flocos.
Misture até ficar uma massa firme.
Modele os croquetes e asse em uma panela tipo air-
Fryer, seguindo as instruções do fabricante até fica-
rem dourados.pode ser feita no forno convencional, 
colocando os croquetes em uma assadeira untada 
com azeite de oliva castelo.
asse por cerca de 30 minutos ou até dourar. sirva 
acompanhado do Molho Lemon pepper castelo.
 
Dica: esta é uma receita light, pois é feita em uma 
panela airfryer que dispensa o uso de gorduras ou 
no forno, diminuindo bem os teores de gorduras da 
receita. O amaranto é livre de glúten, rico em fibras 
e antioxidantes que podem ajudar a manter a sua 
saúde em ordem. Muito rico em proteínas, com boa 
quantidade de cálcio, magnésio, zinco, ferro, potás-
sio e fósforo.

receita desenvolvida Pela castelo aliMentos

COMiDAS ASiÁtiCAS

loMo saltado coM arroz

Ingredientes

• 3 col. (sopa) de azeite de oliva
• 3 dentes de alho micropicadinhos
• 400 g de filé mignon cortado em tirinhas
• 3 cebolas roxas cortadas em pétalas
• 1/2 pimentão verde, 1/2 vermelho e 1/2 amarelo 
cortados em cubos médios
• 12 tomatinhos cerejas cortados ao meio
• 1/4 xíc. (chá) de vinagre de maçã
• 1/2 xíc. (chá) de Saquê Culinário Azuma Mirin
• 1/3 xíc. (chá) de Molho de Ostra Kikkoman
• 1 col. (chá) de cominho em pó
• 2 col. (sopa) de coentro picado
• Pimenta-do-reino a gosto
• Sal se necessário

Modo de preparo

» numa frigideira grande ou wok, aqueça o azeite, 
doure o alho, junte a carne, mexa rapidamente para 
selar, adicione a cebola, os pimentões e os tomates,
e refogue por cerca de 2 a 3 minutos.
acrescente o vinagre, o saquê culinário azuma Mi-
rin deixe refogar por mais 2 a 3 minutos ou até o 
líquido evaporar.
junte o Molho de ostra Kikkoman, o cominho, o co-
entro, a pimenta-do-reino a gosto, misture rapida-
mente e acerte o sal se necessário.
Tire do fogo e disponha num prato de servir e finali-
ze com o coentro picadinho.
sirva quente com arroz.

Rendimento: 4 a 5 porções
Tempo de preparo: 30 minutos

Obs.: os Molhos de soja e os Molhos de ostra Ki-
kkoman já contém sal.

salada niçoise coM laGarto

Ingredientes

• 8 ovos cozidos cortados ao meio
• 1 xíc. (chá) de tomatinhos cereja cortados ao meio
• 1 cebola roxa grande finamente fatiada
• 4 batatas médias cozidas com casca e fatiadas
• 20 unidades de azeitonas pretas Azapa
• 300 g de vagem holandesa cozida em água e sal
• 20 fatias de rosbife caseiro fatiado                    …..
• Molho de Gergelim Kikkoman a gosto
 
Modo de preparo

» Divida todos os ingredientes entre 4 pratos e sirva 
com o Molho de Gergelim Kikkoman

 
Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 30 minutos

Grau de dificuldade: Baixo
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receita desenvolvida Pela kikkoMan brasil

por





i


