
Projeto que visa disseminar a 
temática dos ODS entre crianças 
e adolescentes por meio de gibis 

está à procura de apoiadores
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O NOVO MERCADO

DO SORVETE NO BRASIL
No mês em que se é comemorado o Dia Nacional do Sorvete, a

Rede Food Service traz um aparato sobre como o produto ganhou espaço 
e qualidade no decorrer dos anos no cenário nacional de alimentação 

fora do lar, tornando-se um alimento também para os brasileiros
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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.
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22 SuStEnFOOD I
ProJEto qUE ViSa diSSEMiNar a tEMátiCa doS odS ENtrE CriaNçaS E adoLES-
CENtES Por MEio dE GiBiS EStá à ProCUra dE aPoiadorES
Empresários de diferentes ramos, incluindo os do ramo food service, podem ser cotistas do ImpACtA ODS, 
que tem como público principal crianças e adolescentes de comunidades e escolas públicas do Brasil

SuStEnFOOD II82 tErraCYCLE: UMa oFErta dE iNiCiatiVaS dE rECiCLaGEM dE rESÍdUoS CoM 
aBraNGêNCia NaCioNaL qUE VaLE a PENa CoNhECEr
Com atuação em 21 países, entidade atua no Brasil por meio de Programas Nacionais de 
Reciclagem em parceria com empresas e consumidores, incluindo os do ramo de alimentação

mãO nA mASSA I38 PÃES artESaNaiS GaNhaM MErCado E torNaM-SE UM EStratéGiCo iNVESti-
MENto No raMo da PaNiFiCaçÃo BraSiLEira
Confira dicas de como começar a trabalhar com esse ramo o qual especialistas garantem que foi 
beneficiado pelas mudanças de consumo provocadas pela atual pandemia de Covid-19

VIDA DE ChEF II62 MarCELa SoarES: CoNhEça a ProFESSora oNLiNE dE CoNFEitaria qUE tro-
CoU a Vida dE ProFiSSioNaL dE EdUCaçÃo FÍSiCa PELa a dE ChEF
Embaixadora da Itambé Food Service no pernambuco e da galvanoteck Embalagens, a chef já 
soma mais de 13 mil alunos em sua carreira como educadora
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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 Renata Cohen

Representar e desenvolver o
setor de alimentação fora do
lar, fomentando ações que
contribuam para a
profissionalização e a qualidade
das empresas do segmento e
para o fortalecimento do
turismo no Estado de
Pernambuco.
@abrasel_pe



“oveRRuN”: É o termo técnico 
que remete à quantidade de ar 

incorporado no sorvete durante o 
seu processo de produção.  o ar 

incorporado interfere na textura e 
na leveza do produto. Dependendo 

do tipo de sorvete, o oVerrUN 
varia de 25% a 60%, e a legislação 

permite no máximo 110% de 
incorporação de ar.

SoRBet: o Sorbet é o sorvete 
produzido utilizando água como 
base ao invés de leite. Geralmente 
é feito de frutas, chocolates ou 
castanhas. apesar de mais leve do 
que o Gelato tradicional, o Sorbet 
também pode conter gordura na sua 
composição dependendo da matéria 
prima utilizada, como é o caso das 
castanhas e do cacau. 

gelato: Tipo de sorvete que ganhou 
fama nos últimos anos no Brasil pela 
sua qualidade e sabor diferenciados. 
os Gelatos se diferenciam dos 
sorvetes industrializados tradicionais 
por utilizarem ingredientes frescos e 
naturais. além disso, a gordura utilizada é 
apenas a contida no ingrediente principal 
do produto ou através do uso de creme 
de leite fresco. o percentual de gordura 
no gelato é de 5% a 8%“e o “overrun” de 
25% e 30%. o Gelato utiliza sempre leite 
como base da sua formulação.  SoFt ice cReam: este tipo de sorvete 

tornou-se popular através das redes de 
fast food e alguns dos seus famosos 
ícones, como o “Sorvete de casquinha 

do McDonald´s”. foi introduzido nos 
estados Unidos na década de 30 com a 

chegada dos primeiros equipamentos 
para a sua produção. a solução trazia 

como vantagem a possibilidade dos 
estabelecimentos produzirem seu próprio 

sorvete, de maneira mais simples e 
rápida. o Soft ice cream é um sorvete 

leve e suave, produzido através de uma 
base líquida de sorvete e a introdução de 

ar durante o processo de congelamento 
que ocorre no momento de sua extração 

no equipamento. o conceito ganhou 
força nos últimos anos com a chegada de 

novas versões para o produto, utilizando 
frutas e outros ingredientes, além do 

tradicional sabor baunilha.   

Grfs
(GlossÁrio rede food service)
increMente seu vocabulÁrio:

o Glossário desta edição não poderia ser sobre 
outro tema. confira agora se o seu vocabulário está 

atualizado para falar sobre sorvete.

DE BANDEJA

por reynaldo Zani

o dia do sorvete é comemorado anualmente em 23 de setembro. a data foi criada pela associação Brasileira das 
indústrias e do Setor de Sorvetes (aBiS), com o objetivo de promover o produto. o dia também marca o fim do in-
verno e a chegada da primavera.

Tanto o mercado de sorveterias como a indústria de sorvetes, se desenvolveram muito durante os últimos anos. 
a melhoria da qualidade, o surgimento de novos conceitos, a acessibilidade ao produto e as redes sociais, têm 
contribuído de forma importante para a mudança de hábitos de consumo e incrementado de forma significativa a 
busca por este tradicional e famoso alimento gelado.

Nesta edição de setembro, trazemos “De Bandeja”, dicas de contas no instagram que são imperdíveis para quem é 
apaixonado por sorvete ou quer estar atualizado com o que acontece no mercado. Delicie-se!

@icecreamgrom

@iceandvice

@eisweltgelato

@icecream.sweets

@icecream

@sweetjesus

@chelocreamery

@benandjerrys
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Renata Cohen é consultora e mentora em Inteligência de Negócios, com 

foco em planejamento estratégico, marketing (consumer experience e 

mkt de impacto) e inovação.

Profissional com especializações em Inteligência de Negócios e Adminis-

tração Industrial, formada em Marketing, no último ano escreveu o livro 

“Modelo de Gestão para Resultados” pela Editora Senac e atualmente é 

Mestranda em Gestão para Com-

petitividade pela Fundação Getú-

lio Vargas.

Como consultora e executiva, 

possui 30 anos de experiência 

nas maiores Empresas e Marcas 

globais de alimentos, tais como: 

Café Bravo, BRF, Bauducco, Kraft 

Heinz, Nestlé, Vigor, Cargill, Ri-

ch’s, Café 3 Corações (Strauss 

Elite), Bunge e outras, além de 

uma passagem pela área Go-

vernamental no Ministério do 

Turismo  de Israel.

por Renata Cohen
artiGo

A ERA DA COMIDA
SOB DEMANDA

Quais são as implicações sobre como a tecnolo-
gia está mudando (e a pandemia acelerando) o que 
comemos e como comemos?

Na tentativa de descrever o século 20 e o século 
21 do comportamento alimentar, de uma forma bem 
simplificada, podemos dizer que:

sec 20

consumo de alimentos e bebidas embalados há 
poucos minutos/metros de distância, Levados e 
consumidos em casa (varejo) ou preparados e con-
sumidos naquele  local (food service);

sec 21

consumo de alimentos frescos a um só clique de 
distância, entregues em qualquer lugar, em um cur-
to espaço de tempo, em todas as suas formas – 
embalados, semi-preparados ou preparados;

frescos nos formatos, embalado, semi-prepara-
do ou preparado, tomam um lugar no coração dos 
consumidores, enquanto que a preferência dos lo-
cais para consumo destes alimentos mudaram. ali-
mentar-se em casa, em locais aleatórios ao ar livre, 
no trabalho, e outros, passou a “concorrer” com os 
ambientes dos restaurantes, bares e afins.

 
encaminhamento dos investimentos para tec-

nologia/infraestrutura – por isso, acontecem hoje 
enormes investimentos para melhoria drástica da 
logística e infraestrutura das plataformas de e-
commerces e deliveries (lembre-se que há pouco 
tempo, muitos de nossos pedidos demoravam mais 
de 50 minutos para chegar as nossas mãos). Se-
gundo euromonitor, houve um aumento de 400% 
nos  gastos globais em delivery e e-commerce 
(aquecido pela pandemia, mas não inventado por 
ela) entre 2015 e 2020. estes investimentos globais 
foram muito puxados por aMaZoN, aLiBaBa, Ma-
GaZiNe LUiZa no Br, e outros retailers de relevân-
cia, seguidos pelo surgimento de tantas startups.

 
e suas implicações…
 
potencialmente, toda refeição é uma refeição a 

ser realizada em casa ou em algum lugar diferente 
do que um estabelecimento comercial de alimenta-
ção (o isolamento social agrava isso);

 
um número cada vez maior de operadores e vare-

jos estão oferecendo delivery sem muita distinção 
de formatos de produtos, (todos oferecem produtos 
parecidos e estão online – padarias, restaurantes, 
cozinhas escondidas, supermercados, buffets, den-
tre muitos outros);

 
por causa destas implicações, diferentes mode-

los de negócios vêm aparecendo ou se adaptando, 
contando com as vantagens da automação e da 
tecnologia. estes modelos trazem uma proposta de 
valor chamada pRoDução como SeRviço. Veja 
alguns deles abaixo:

Dark, ghost ou cloud Kitchens, empresas que 
congregam uma cozinha compartilhada, já em fun-
cionamento, que pode produzir sua própria marca 
e/ou outras marcas. ilustrando: pense numa rede 
internacional que queira desembarcar no Brasil 
sem muitos investimentos, que possa contar com 
uma cozinha, com toda expertise e estrutura físi-
ca já instalada. o caminho e o investimento com 
certeza serão muito menores comparados a um 
projeto que necessite o desenvolvimento “do zero” 
(vide artigo da rfS https://redefoodservice.com.
br/2020/12/2020-o-ano-das-dark-kitchens-ghos-
t-kitchens-e-ou-cloud-kitchens/);

 
movimentação da indústria de alimentos em-

balados entrando no terreno da preparação de ali-
mentos, algo exclusivo dos operadores de fS. Um 
exemplo é a KrafTHeiNZ, que na Holanda, está de-
senvolvendo um negócio em parceria com Justeat/

Takeaway e compass, com a marca HoNiG iNGre-
DieNTS. Será que a indústria está saindo de sua 
zona de conforto e se embrenhando mais a fundo 
na cadeia de valor do fooD SerVice, capturando 
mais um elo da jornada de alimentação do consu-
midor?

 
o novo oN_tHe_go pode estar se transformando 

em centros de delivery. propostas como clubes de 
assinatura (tanto para consumidores finais, quanto 
para pequenos varejos que fazem pedidos sistemá-
ticos por mobile e recebem pelas máquinas mais 
próximas); e a proposta dos micro-market (show
-room + varejo multi-marcas automatizados);

a essência de todos estes MoviMen-
tos traz eM si Muitos desafios. Que 
tal refletirMos se:

estamos oferecendo valor real para o cliente, co-
nhecendo-o ao ponto de atingir a dor genuína dele,

 
estamos construindo novos pontos de contato 

com o cliente, participando ativamente dos mo-
mentos da jornada dele,

 
estamos experimentando novos modelos de ne-

gócio ou propostas de valor (experimentos) para 
adaptar o negócio a este mundo de novos compor-
tamentos.

Vale a reflexão???

portanto, no século 21 não vemos uma separação 
nítida de tipos/formatos de produtos, entre os ca-
nais (varejo x foodservice x operadores), assim 
como no século 20. isso resulta em uma grande 
quebra de paradigma…

…e nesta quebra nasce o conceito da “coMiDa 
SoB DeMaNDa”

“nossa coMida serÁ Mais consuMida 
dentro de casa, Mas serÁ Mais Pro-
duzida fora de casa”

2 direcionadores Para esta Quebra 
de ParadiGMa

mudanças de estilo de vida dos consumidores 
– vários estudos nos demonstram que as pessoas 
passaram a precisar, querer, gostar de manipular 
seus próprios alimentos nos lugares onde moram, 
estão ou no meio do caminho. portanto, alimentos 
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Na rUa por

Uma ótima notícia para o mercado brasileiro de 
gastronomia. afinal, um brasileiro conquistou o se-
gundo lugar no concurso internacional de gastro-
nomia cook ‘N’ Battle, que é organizado pelo reno-
mado Swiss education Group (SeG).

Durante a competição, Guilherme razente con-
correu com 100 estudantes de todo o mundo, sendo 
que só seis chegaram à final. “ele foi contemplado 
com uma bolsa de estudos no valor de 10 mil fran-
cos suíços, cerca de 56 mil reais, na culinary arts 
academy Switzerland (caa), que é referência global 
no ensino da gastronomia e escola parceira do cen-
tro europeu de curitiba”, informa a assessoria de 
imprensa da instituição de ensino.

É válido ressaltar que a receita que garantiu o lu-
gar de razente entre os finalistas tem o nome de 
‘La Vita in rosa’, “que foi inspirada nos jardins ita-
lianos na primavera e que traz rosas como ingre-
diente principal. com diversas pétalas, ele apresen-
tou um prato sofisticado e saboroso que rendeu o 
segundo lugar na competição. razente aperfeiçoou 
os conhecimentos em gastronomia no centro euro-
peu no Brasil e, logo em seguida, decidiu fazer uma 
especialização na Suíça. atualmente, o brasileiro 
faz estágio na itália como aluno da culinary arts 
academy Switzerland, e, agora, tem a oportunida-
de de continuar o segundo ano na academia com a 
bolsa de estudos”, detalha a assessoria.

 

aprender e/ou aperfeiçoar o seu conhecimento 
em culinária japonesa está nos seus atuais planos? 
então, nós da rede food Service temos uma ótima 
notícia para você! afinal, os cursos presenciais do 
renomado chef Sassá, o alexander Saber, foram re-
tomados.

De acordo com a assessoria de imprensa do chef, 
as aulas serão realizadas no Sassá Sushi, tradicio-
nal restaurante japonês localizado no itaim Bibi, em 
São paulo, capital, mas também poderão ser assisti-
das de maneira virtual. “com a flexibilização recente 
das atividades comerciais e serviços, o Sassá Sushi 
anuncia a retomada das aulas presenciais do ‘curso 
de culinária Japonesa do Mestre Sassá’. conta com 
o conteúdo digital e uma aula presencial prática, 
que inclui o kit de insumos para duas pessoas por 
r$ 399,00. a próxima aula será no dia 14 de agosto, 
ideal para presentear no Dia dos pais, com reservas 
feitas pelo site ou instagram da marca. o conteúdo 

Brasileiro 
conquista segundo 
lugar em concurso 
internacional de 
gastronomia
Durante a competição, guilherme 
Razente concorreu com 100 
estudantes de todo o mundo, sendo 
que só seis chegaram à final

em entrevista à rede food Service, rogerio Gob-
bi, Diretor acadêmico do centro europeu, comentou 
que “o prêmio muito nos orgulha em ver um ex-alu-
no alcançando prestígio internacional e se desta-
cando na profissão, além de nos deixar certos de 
que devemos continuar incentivando talentos e in-
vestindo em um ensino sintonizado com a exigên-
cias internacionais”, afirma.

Casa Valduga 
é destaque em 
premiação na 
Espanha

Cursos presenciais 
de culinária 
japonesa do 
chef Sassá são 
retomados

espumantes brasileiros recebem 
medalhas grande ouro e ouro 
durante a competição internacional 
Bacchus Wine, realizada em madrid

aulas serão realizadas no Sassá 
Sushi, tradicional restaurante 
japonês do itaim Bibi, em São paulo, 
mas também poderão ser assistidas 
de maneira virtual

reconhecida mundialmente por seu padrão de 
excelência e pela tradição na elaboração de vinhos 
e espumantes, a casa Valduga conquista duas me-
dalhas durante a competição internacional Bac-
chus Wine, realizada em Madrid, na espanha, e 
comprova a ótima fase dos rótulos brasileiros no 
cenário internacional.

o grande destaque é o já premiado 130 Blanc de 
Blanc. elaborado exclusivamente com uvas char-
donnay de safras especiais, através do método 
champenoise, e permanecendo em autólise de le-
veduras por 36 meses, o espumante recebeu a me-
dalha Grande ouro, sendo o único brasileiro eleito 
um dos melhores do mundo.

O 130 Brut Rosé também foi premiado, ficando 
com a medalha de ouro. elaborado com uvas char-
donnay e pinot Noir de safras especiais, através do 
método champenoise, o rótulo também vem se des-
tacando cada vez mais nos concursos internacionais 
e prova a expertise em inovação e qualidade do Grupo 
famiglia Valduga.

digital do curso conta com nove módulos, cada um 
com aproximadamente 15 minutos, onde é ensinado 
o preparo de um jantar completo para servir até dez 
pessoas. entre os temas abordados, estão o tempero 
do arroz, sushis, sashimis e temaki de salmão, shi-
meji na manteiga, montagem de combinado e outros 
detalhes. cada módulo oferece ainda um conteúdo 
extra com a lista de ingredientes e utensílios neces-
sários, além de receitas e até um glossário”, informa.

É válido lembrar que a história do Sassá Sushi, 
inaugurado há quase duas décadas, está totalmente 
atrelada aos cursos para amantes da gastronomia. 
isso porque, em 1997, ainda bastante jovem, o chef 
Sassá começou a oferecer aulas na garagem da casa 
de seus pais, no Jardins, também em São paulo. No 
entanto, com o rápido sucesso, ele resolveu expandir 
e, assim, começou a oferecer esse e outros serviços 
para o público em geral. “Hoje, 24 anos depois, as 
aulas continuam, mas ainda mais profissionalizadas 
e realizadas no restaurante e de forma online”, res-
salta a assessoria.

a competição internacional Bacchus Wine é a úni-
ca na espanha reconhecida pela organização inter-
nacional da Vinha e do Vinho (oiV), aberta a vinhos 

de todos os países produtores e que, durante quatro 
dias, degustadores nacionais e internacionais ava-
liam mais de 1.500 rótulos de todo o mundo.

Sobre o Grupo famiglia Valduga
 
reconhecido mundialmente por seu padrão de ex-

celência e sua expertise em inovação, é composto pe-
las empresas casa Valduga, vinícola que está entre as 
dez maiores elaboradoras de espumantes e vinhos do 
país – e que conta com a maior cave de espumantes 
da américa Latina; Domno é a importadora de vinhos 
de diversas nacionalidades e ponto Nero elabora es-
pumantes através do método charmat; casa Madei-
ra, produtora de sucos, geleias, antepastos e creme 
balsâmico, entre outros produtos gourmets; cerveja-
ria Leopoldina, que produz cervejas artesanais com 
base nas principais escolas cervejeiras, como belga, 
tcheca, americana, inglesa e alemã, cuja tradição nos 
fermentados é mundialmente reconhecida; Vinotage 
cosméticos, uma linha de cosméticos diferenciada à 
base do óleo extraído da uva, além da novidade Be-
cas, vinho frisante em lata que permite degustações 
em doses únicas. A sede do Grupo fica em Bento Gon-
çalves (rS), no Vale dos Vinhedos, local onde a famí-
lia Valduga instalou-se quando chegou ao Brasil.

Sobre a casa Valduga

Localizada no Vale dos Vinhedos, em Bento Gon-
çalves (rS), a casa Valduga é reconhecida mundial-
mente por seu padrão de excelência e pela tradição 
na elaboração de vinhos e espumantes. posicionada 
entre as dez maiores vinícolas do país, também foi 
uma das pioneiras no desenvolvimento do enoturis-
mo, com a criação do complexo enoturístico casa 
Valduga. o portfólio de vinhos da marca casa Valduga 
é composto pelos rótulos Luiz Valduga, Storia Merlot 
e Villa-Lobos cabernet Sauvignon, Terroir e Terroir 
exclusivo, origem e Naturelle, além dos espumantes 
arte Tradicional, rSV, 130 e Gran reserva, comple-
mentados pelos clássicos Nature Sur Lie e Maria Val-
duga. para mais informações, acesse: https://www.
casavalduga.com.br.
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em relação à frequência com que os partici-
pantes passaram a realizar as compras nos su-
permercados ou quitandas, açougues, peixarias, 
mercados, sacolão, entre outros, “41% responde-
ram que vão pelo menos uma vez por semana ao 
estabelecimento, 21% duas vezes ao mês e 17% 
frequentam três ou mais vezes por semana. o 
uso do cartão alimentação se destaca entre as 
formas de pagamento nesses estabelecimentos, 
com 56% de utilização em pagamentos presen-
ciais e 10% em pagamentos online. os cartões de 
crédito e débito são usados em 30% e 27% das 
vezes, respectivamente. Já o dinheiro é a prefe-
rência em 9.5% das compras feitas pelos entre-
vistados. Já os pedidos de comida em restauran-
tes seguem na rotina de parte dos trabalhadores: 
65% dos participantes da pesquisa continuaram 
realizando pedidos durante a pandemia, mesmo 
que não diariamente. Quando pedem as refeições 
em restaurantes, a forma de pagamento mais uti-
lizada, segundo 41% das pessoas, é o cartão re-
feição para pagamento manual. Já 27% preferem 
utilizar o cartão de crédito, 23% o cartão refeição 
para pagamento online, 27% recorrem ao cartão 
de débito e 11% utilizam dinheiro em espécie”, 
detalha a assessoria.

em entrevista à rede food Service, felipe Go-
mes, Diretor-Geral da Ticket, revelou que “o tra-
balho remoto ainda é privilégio de uma pequena 
parcela dos trabalhadores brasileiros, mas não 
podemos ignorar as novas necessidades dos que 
tiveram sua rotina modificada. o aumento no vo-
lume de compras de mantimentos é uma delas. 
a pandemia de covid-19 mudou os hábitos de 
refeição dos trabalhadores brasileiros, mas os 
benefícios de alimentação e refeição continuam 
sendo fundamentais para 69% dos respondentes, 
que afirmaram que os benefícios oferecidos pela 
empresa neste cenário contribuem para o aumen-
to de seu poder de compra durante a pandemia de 
covid-19”, ressalta.

 conforme o estudo, feito com mil responden-
tes ao todo, “86% dos trabalhadores do Sudeste 
aumentaram os gastos com alimentação durante 
a pandemia de covid-19, sendo que, desse total, 
23% revelaram um acréscimo de mais de 50% no 
gasto mensal com a compra de mantimentos, en-
quanto 27.5% disseram que sentiram um aumen-
to de 10 a 30% e 28% observaram uma alta de 30 
a 50%. cerca de 10% dos participantes disseram 
que o gasto continua igual e apenas 3% revelaram 
que ele diminuiu”, aponta a assessoria de impren-
sa da Ticket.

Na rUa

chamada de app Bassi.marfrig, nova 
plataforma traz mais praticidade aos 
consumidores e já está disponível 
para sistemas ioS e android

conforme o levantamento, 
realizado pela ticket, quase 23% 
dos respondentes revelaram um 
acréscimo de mais de 50% no 
gasto mensal com a compra de 
mantimentos

Estudo revela 
que 86% dos 
trabalhadores do 
Sudeste aumentaram 
os gastos com 
alimentação durante 
a pandemia de 
Covid-19

por

a Marfrig, líder global em produção de ham-
búrgueres e uma das maiores empresas de carne 
bovina do mundo, acaba de anunciar que a sua 
linha Bassi também passou a ser vendida por 
meio de um aplicativo.

chamada de app Bassi.Marfrig, a nova plata-
forma traz mais praticidade aos consumidores 
e já está disponível para os sistemas ioS e an-
droid. No entanto, por enquanto, as entregas do 
serviço virtual estão restritas à cidade de São 
paulo, capital. “essa é a primeira iniciativa da 
marca Bassi focada na venda direta aos consu-
midores. por se tratar de uma plataforma pró-
pria, o aplicativo conta com alguns diferenciais. 
o primeiro deles se refere à qualidade e escolha 
dos produtos por meio de parceiros especialis-
tas no assunto, como as boutiques Galleria das 
carnes, Bottini, Templo da carne, Meat Store e 
casa Montana. os itens são armazenados em 
embalagens próprias para o envio térmico, de 
forma que as carnes chegam ainda resfriadas 
aos consumidores. após a finalização da com-
pra, os clientes recebem os pedidos em até uma 
hora. Diversas promoções estão disponíveis 

Linha Bassi passa 
a ser vendida pela 
Marfirg por meio de 
aplicativo

para os consumidores que fizerem o download 
do aplicativo Marfrig.Bassi, como frete grátis, 
brindes e descontos em produtos selecionados. 
São mais de 25 itens das linhas Bassi e Bassi 
angus, como picanha, fraldinha, maminha, ham-
búrguer (picanha, costela e angus), bife de cho-
rizo, bife ancho, filé mignon, T-bone, assado de 
tiras, entre outros. Todos os pedidos realizados 
pelo app acompanham cartões colecionáveis, 
com receitas exclusivas e um Qr code que dire-
ciona os clientes para vídeos em parceria com o 
canal digital Tastemade Brasil, o que traz ainda 
mais versatilidade e opções variadas de preparo 
para os cortes Bassi”, detalha a assessoria de 
imprensa da empresa.

em entrevista à rede food Service, Leonardo 
pereira, Diretor de Marketing da Marfrig, comen-
tou que “o aplicativo Bassi.Marfrig foi pensado 
para atender diretamente nossos consumido-
res, oferecendo praticidade para quem não abre 
mão de produtos de qualidade nas mais variadas 
ocasiões. esse é um projeto que sempre esteve 
nos nossos planos e, agora, ganhou ainda mais 
relevância com a chegada de parceiros que acre-
ditaram no desafio, complementando toda a ex-
celência já oferecida pela marca”, revela.

para baixar o Bassi.Marfrig, basta digitar seu res-
pectivo nome na apple Store ou Google play Store.

a pandemia de covid-19, realmente, transfor-
mou e ainda vem transformando o mercado de 
alimentação fora do lar em todo o mundo. e, no 
Brasil, não tem sido diferente. a mais recente 
pesquisa realizada pela Ticket, marca de benefí-
cios de refeição e alimentação da edenred, reve-
lou importantes mudanças nos hábitos alimenta-
res dos trabalhadores da região Sudeste do país.

felipe Gomes, Diretor-Geral da Ticket

*Redação
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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, gra-

duado pela Fundação Educacional de Barretos (UNIFEB), especialista 

em Trade Internacional de Óleos e Gorduras pela FOSFA (Federation of 

Oils, Fats and Seeds Association) de Londres; com MBA em Gestão Estra-

tégica e Econômica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

por André gasparini
artiGo

A retomada do mercado
de food service

a perspectiva de aproximação de um cenário pós
-pandêmico, com o avanço da vacinação e a rea-
bertura de muitos escritórios em todo o país, dá um 
novo fôlego ao mercado de alimentação fora do lar. 
embora ainda enfrente algumas restrições de ope-
ração, inclusive por conta da nova variante da do-
ença em circulação, o food service vive agora uma 
retomada mais veloz, principalmente, no segundo 
semestre deste ano. Segundo dados da associação 
Brasileira da indústria de alimentos (aBia), o setor 
será responsável por 28% das vendas da indústria 
alimentícia em 2021, com valores estimados em 
mais de r$ 166 bilhões.

apesar dos desafios enfrentados durante a cri-
se sanitária e econômica, período em que 30% dos 
operadores de food service encerraram suas ativi-
dades, espera-se uma recuperação completa para o 
setor no próximo ano. os estabelecimentos que en-
contraram novos formatos para comercializar seus 
produtos, pegando carona no boom do delivery e 
dos aplicativos de comida, e conseguiram atraves-
sar com cautela as limitações dos últimos meses, 
encontram agora uma atmosfera promissora de ex-
pansão, com menos concorrência e mais oportuni-
dades para ganhar novos públicos.

além da grande participação do food service em 
seu desempenho de vendas internas, a indústria 

de alimentos vivencia uma retomada ainda mais 
ampla no cenário das exportações, que foram o 
principal destaque no primeiro semestre de 2021. 
Sob o faturamento de US$ 20,7 bilhões, as vendas 
para o mercado externo foram responsáveis por 
uma alta acima dos 18%, em comparação ao mes-
mo período de 2020. entre os principais fatores 
de sucesso para o reposicionamento da indústria 
alimentícia brasileira estão a demanda global por 
alimentos, a retomada das economias e os preços 
firmes, fixados no cenário internacional. Somando 
todos os canais, o faturamento total da indústria 
de alimentos no primeiro semestre deste ano su-
perou a casa dos r$ 413 bilhões, de acordo com 
dados da aBia.

Diante desse clima de otimismo, é chegado o 
momento de fazer um grande balanço de todas as 
ações praticadas durante a crise, as iniciativas que 
deram certo e as que não obtiveram o êxito espe-
rado. É preciso manter a atenção sobre o consu-
midor e seus hábitos de forma geral, para entender 
o que, de fato, veio para ficar e o que será deixado 
de lado, a partir da reabertura e recuperação da 
economia. o poder de resiliência e adaptação do 
food service foi admirável neste período, entre-
tanto, para garantir o progresso, é preciso seguir 
com cautela, aderindo às tendências que estão em 
constante movimento.

SAVE
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Projeto que visa disseminar 
a temática dos ODS entre 

crianças e adolescentes por 
meio de gibis está à procura 

de apoiadores
empresários de diferentes ramos, incluindo os do ramo food 
service, podem ser cotistas do impacta oDS, que tem como 
público principal crianças e adolescentes de comunidades e 

escolas públicas do Brasil
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e no seu negócio food service? Sustentabilida-
de e responsabilidade social também já são uma 
prioridade? Se não, hoje, nós da rede food Service 
queremos te apresentar o iMpacTa oDS, um pro-
jeto que visa disseminar a temática dos objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (oSD) da organi-
zação das Nações Unidas (oNU) entre crianças e 
adolescentes de comunidades e escolas públicas 
do Brasil por meio de gibis e que está à procura de 
apoiadores, incluindo os do ramo de alimentação 
fora do lar.

o Que é o iMPacta ods?

De acordo com Joanna Sultanum calazans, Ge-
rente Nacional de relações institucionais da al-
deias infantis SoS, “o iMpacTa oDS é um projeto 
da aldeias infantis SoS, em parceria com o instituto 
Maurício de Sousa. Hoje, contamos com 17 gibis da 
Turma da Mônica que abordam a temática dos ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável e uma pla-
taforma de formação eaD referente. eu sou a res-
ponsável por apresentar o projeto para empresas 
que possam financiá-lo e o nosso principal propó-
sito é disseminar a temática dos oDS de forma lúdi-
ca e divertida entre crianças, adolescentes, jovens e 
público em geral”, resume.

a aldeias infantis SoS, que também é conhecida 
pelo nome SoS children’s Villages, é uma organi-
zação humanitária, sem fins lucrativos, não gover-
namental e independente, que, há mais de 50 anos, 
luta pelo direito das crianças, jovens e adolescentes 
a viverem em família. atualmente, a entidade pos-
sui “72 projetos distribuídos em 10 estados mais o 
Distrito federal. São mais de 4 mil pessoas, sendo 
cerca de 500 crianças e adolescentes acolhidos em 
nossas casas lares em todo o Brasil e 3.500 pesso-
as em projetos que visam o fortalecimento familiar 
e comunitário com vistas à prevenção da perda do 
cuidado parental”, explica a Gerente Nacional de 
relações institucionais da organização.

Quando surGiu o iMPacta ods?

calazans conta que o iMpacTa oDS “foi ideali-
zado em 2017, quando a aldeias infantis buscava 
formas de apoiar a disseminação dos objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da oNU. a organiza-
ção já tinha um diálogo com o instituto Maurício de 
Sousa e viu uma oportunidade de trazer os perso-
nagens da Turma da Mônica para apoiar a disse-
minação desta temática. a partir daí, surgiu o iM-
pacTa oDS, que foi iniciado somente com um gibi, 
o zero, que falava sobre o que são os oDS. Mas, em 
2020, conseguimos viabilizar o projeto completo, 
com todos os gibis e a plataforma eaD para qualifi-
car melhor agentes multiplicadores sobre a agenda 
2030. o projeto completo foi relançado neste mês 
de agosto de 2021 e vem sendo fortemente divul-
gado na mídia e em eventos de sustentabilidade”, 
comemora.

pesquisa intitulada de ‘a Sustentabilidade/res-
ponsabilidade Social das organizações no Brasil – 
discursos e práticas’ e realizada pela associação 
Brasileira de comunicação empresarial (aberje) 
aponta que, entre as 105 empresas estudadas – 
95% privadas nacionais e multinacionais com mais 
de 3.000 funcionários – quase a totalidade já pos-
sui programas de sustentabilidade e de responsa-
bilidade social formais (91%) e publicados (87%).

Segundo o mesmo estudo, que foi patrocinado 
pela Bayer, fca e Natura, três empresas reconhe-
cidas pela adoção de práticas sustentáveis nos 
negócios, 57% das empresas participantes têm os 
temas sustentabilidade e responsabilidade social 
entre as suas cinco principais prioridades, enquan-
to, para 25%, entre as três e, para 8%, trata-se de 
prioridade máxima. No entanto, 10% das empresas 
consultadas por meio de coleta online de dados en-
tre os meses de maio e junho de 2019 alegaram que 
tais temas ainda não estão entre as prioridades das 
respectivas organizações.

Projeto da Aldeias Infantis SOS, em parceria com o Instituto Maurício 

de Sousa conta com 17 gibis da Turma da Mônica que abordam a 

temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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objetivos e coMo funciona o iMPacta ods?

atualmente, os principais objetivos do iMpacTa 
oDS são os seguintes:

oBjetivo 1:  disseminar a agenda 2030 nas es-
colas e empresas de todo o Brasil;
oBjetivo 2: oferecer formação para professores 
sobre a temática para aplicação em sala de aula;
oBjetivo 3: realizar webinars para colaborado-
res de empresas apoiadoras sobre a temática;
oBjetivo 4: disponibilizar acesso digital aos gi-
bis da Turma da Mônica.

Sobre o funcionamento do projeto, a Gerente Na-
cional de relações institucionais esclarece que “o 
iMpacTa oDS conta com o patrocínio de empresas 
que podem apoiar em três níveis. o nível 1 apoia o 
portal de acesso aos gibis de acesso universal aos 
gibis digitais e 15 acessos à formação eaD ao públi-
co em geral. o segundo 2, além das entregas já men-
cionadas, o patrocinador também recebe 2 mil gibis 
para distribuição e formação básica para 20 pessoas 
e formação avançada para até 15 professores/educa-
dores na temática. No nível 3, a empresa recebe 4 mil 
gibis impressos e formação básica para até 30 pes-
soas e a avançada para até 30 educadores. os gibis 
impressos veem com capa personalizada, indicando 
a participação do patrocinador no projeto”, ressalta.

Metas do iMPacta ods

em relação às metas do iMpacTa oDS, calazans 
divide que “o projeto tem como finalidade chegar em 
16 milhões de pessoas até 2030, sendo válido res-
saltar que tem um grande impacto no oDS 4, meta 
4.7, que busca a educação para o desenvolvimento 
sustentável. Nesse contexto, o iMpacTa oDS atua 
na disseminação da temática e incorporação de um 
estilo de vida mais sustentável para o planeta, tra-
zendo discussões nesse sentido para espaços edu-
cativos e de desenvolvimento”, enfatiza.

coMo ser uM aPoiador (a) do iMPacta ods?

É possível ser um apoiador do iMpacTo oDS 
tanto de maneira pessoal, quanto em nome de 
empresas. No caso do empresariado, a Geren-
te Nacional de relações institucionais escla-
rece que as “as empresas podem patrocinar 
o projeto por meio de cotas, que possibilitam 
a disseminação da temática ao maior número 
de pessoas possíveis. além disso, ao apoiar o 
iMpacTa oDS, as empresas também apoiam a 
aldeias infantis SoS e suas iniciativas, que im-
pactam além do oDS 4, os oDS 1, 8, 10, 16 e 
17. Basta entrar em contato comigo pelo e-mail 
joanna.calazans@aldeiasinfantis.org.br ou te-
lefone (81) 98888-9292”, convida.

QueM jÁ aPoia, recoMenda!

Leonardo Lima, o curador da editoria Sustenfood 
da rede food Service e ex-Diretor de Desenvolvi-
mento Sustentável e compromisso Social da arcos 
Dorados, maior franquia independente do McDo-
nald’s do mundo e que opera a marca em 20 países 
da américa Latina e do caribe, é um dos apoiadores 
do iMpacTa oDS, estando, inclusive, na ‘linha de 
frente’ na angariação de mais recursos para o pro-
jeto que, na sua visão, merece ser expandido.

Lima conheceu o iMpacTo oDS logo no seu iní-
cio, “quando a Mariana, da aldeias infantis SoS, me 
o apresentou. Na época, ainda atuava como Diretor 
de Desenvolvimento Sustentável e compromisso 
Social da arcos Dorados e estava à procura de uma 
maneira de trazer a educação da companhia sobre 
o que significam, de fato, os oDS. Nesse momento, 
depois de entender que isso poderia ser feito por 
meio de gibis e personagens do Maurício de Souza 
que todos nós conhecemos há anos, fiquei literal-
mente encantado e vi seu enorme potencial de edu-
cação das crianças brasileiras sobre temáticas tão 
importantes. assim, desde então, passei a ser um 
dos patrocinadores de forma pessoal e também por 
meio da arcos Dourados”, relata.

a partir deste ano de 2021, depois que o projeto 
ficou parado por um período devido à falta de recur-

sos, Lima se deparou com os gibis do iMpacTa oDS 
na sua casa e decidiu que precisava fazer mais al-
guma coisa pela iniciativa de tanto valor. assim, ele 
voltou a entrar em contato com a equipe da aldeias 
infantis SoS ainda como colaboradora na arcos 
Dorados. “eu propus um relançamento do projeto 
e, assim, estamos fazendo desde então. Queremos 
estender o iMpacTa oDS para 16 milhões de jovens 
brasileiros por meio dos gibis. a leitura dos gibis é 
muito simples e acredito que irá fazer com que as 
crianças disseminem o conhecimento presente ne-
les também para os seus pais. estamos superposi-
tivos e otimistas com o relançamento e, agora, es-
tou até como embaixador do iMpacTa oDS. apoiar 
esse projeto é uma maneira de promover um nível 
de educação sem igual para as crianças e jovens de 
todo o Brasil e sabemos que necessitamos educar 
a sociedade para um tema que eu chamo de hu-
manidade. a humanidade não significa português, 
matemática ou história. Significa como nós temos 
que viver como sociedade. então, nada melhor do 
que educar as crianças quando elas ainda estão 
aprendendo o que é ser humano e o que é viver em 
sociedade. por isso, eu conto com todos, inclusive 
com a rede food Service, para nos ajudar na divul-
gação desse projeto e na angariação do patrocínio 
do maior número de organizações que se interes-
sam de verdade pela educação no Brasil”, finaliza.

Amauri Sousa, Maurício de Sousa e Leonardo Lima
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Japa da Ostra: o negócio 
de venda online de insumos 

do dia a dia até a alta 
gastronomia que deve fechar 

este ano com R$ 15 milhões 
de faturamento

empresa que começou por meio de investimento inicial de 
R$ 250 mil e a comercialização de peixes, carnes especiais e 

frutos do mar com alto nível de qualidade já possui mais de 500 
produtos disponíveis no seu catálogo virtual
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investimento inicial de r$ 250 mil e a venda on-
line de peixes, carnes especiais e frutos do mar 
com alto nível de qualidade. foi assim que surgiu 
o negócio Japa da ostra, que é uma empresa que 

fornece insumos do dia a dia até a alta gastronomia 
por meio de um diversificado catálogo virtual e deve 
fechar este ano com r$ 15 milhões de faturamento. 
“fornecemos para supermercados, restaurantes e 
com forte apelo para o delivery de pessoa física. em 
2018, começamos comercializando apenas ostras, 
mexilhões e vongoles trazidos de florianópolis, em 
Santa catarina, via aéreo, somente para fortaleza, 
no ceará. Mas, com o tempo, a demanda foi cres-
cendo e fomos ampliando o negócio. atualmente, 
temos mais de 500 itens disponíveis em nosso ca-
tálogo e atendemos em dois estados: fortaleza e 
rio de Janeiro. o nosso faturamento mensal é de 
r$ 1,3 milhões, com previsão de fecharmos o ano 
com r$ 15 milhões de faturamento e lucro de 5%”, 
revela Kazumy Miura e alexandre reis, que são ca-
sados, possuem dois filhos e são os idealizadores e 
administradores da Japa da ostra.

Miura é cearense e possui formação em fisio-
terapia. Já reis carioca e, antes de empreender no 
ramo food service, trabalhava como piloto aéreo. 
Hoje em dia, ambos dividem sua residência entre 
o rio de Janeiro e fortaleza, onde, inclusive, estão 
sediadas a matriz e a filial da Japa da ostra.

em entrevista exclusiva à rede food Service, o ca-
sal revela que a ideia da Japa da ostra surgiu durante 
uma viagem para florianópolis, em Santa catarina. 
“Nesta viagem, visitamos a fazenda Marinha, que 
cultiva ostras e mexilhões. e, nesta oportunidade, os 
funcionários apelidaram a Kazumy carinhosamente 
como Japa da ostra pelo fato de ela apreciar tanto 
essa iguaria. e, assim, nessa viagem, surgiu o inte-
resse de levar para fortaleza as ostras e mexilhões, 
assim como o nome do nosso negócio”, relata reis.

Portfólio e Parceiros de sucesso

Segundo Miura, “a principal característica da 
Japa da ostra atualmente é levar produtos diver-
sificados e de alta qualidade aos nossos clientes”, 
afirma. Sendo assim, o atual portfólio da marca é 
composto por nada menos que “500 produtos dis-
poníveis no nosso catálogo, que variam desde pro-
dutos nacionais a importados de vários lugares do 
mundo, como, por exemplo, centolla, vieiras, cortes 
de wagyu, cordeiros, vitelos e muitos outros produ-
tos especiais”, ressalta a empresária.

além disso, Miura divide que conta com a par-
ceria de algumas marcas food service que fazem 
toda a diferença em seu empreendimento e sua 
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respectiva diferenciação no mercado. “Hoje, con-
tamos com algumas marcas fortes que, juntas, se 
completam, sendo a Kikkoman, a Long Way, ostra-
vagante, Sésamo real e Guidara. São marcas par-
ceiras que nos apoiam no crescimento contínuo e 
no desenvolvimento de ambas as marcas”, explica.

Perfil de cliente e insPirações

a partir da vivência e experiência de Miura e reis, 
o perfil de cliente da Japa da ostra também se apre-
senta hoje em dia como diversificado, assim como o 
seu portfólio. “como o nosso catálogo de produtos é 
bem diversificado, temos clientes a, B e c, mas, em 
grande maioria, a e B”, elenca o casal, que possui 
algumas inspirações junto ao negócio. “Nos inspi-
ramos nos grandes players do varejo no Brasil e no 
mundo, como a Magazine Luiza e a amazon”, aponta.

Planos de exPansão

Mesmo em meio à atual crise social e econômica 
desencadeada pela pandemia de covid-19, Miura e 
reis possuem planos de expansão para a Japa da os-
tra. “com a pandemia, tivemos que nos adaptar e focar 
no delivery B2c e no canal de supermercados. Mas, os 
nossos próximos planos são a capilaridade máxima 
nos mercados do ceará e rio de Janeiro e futuras ex-
pansões em outros estados pelo Brasil a fora”, partilha.

seGredo do sucesso

para Miura e reis, o segredo para alcançar 
sucesso no atual mercado de alimentação fora 
do lar está diretamente relacionado a ter “foco 
na qualidade e na necessidade do cliente, além, 
é claro, de muita resiliência por causa da fragi-
lidade do mercado em função da pandemia de 
covid-19”, indicam.

por fim, o casal aconselha para os que ainda 
estão começando no ramo food service “estudar 
bastante o mercado e saber se posicionar nele. foi 
isso que fizemos, sendo que nos posicionamos no 
mercado de alta gastronomia”, frisam.

para conhecer todos os produtos comercializa-
dos na Japa da ostra, cLiQUe aQUi! inclusive, neste 
mesmo endereço eletrônico, você também encontra 
diversas ‘receitas da Japa’.

Na rede food Service é assim! Toda semana, te 
apresentamos um negócio de alimentação fora do 
lar de sucesso para que lhe sirva de inspiração para 
também fazer parte deste promissor mercado e ou 
para agilizar adaptações no seu empreendimento 
food service. então, continue nos acompanhando!

Kazumy Miura, portfólio de 
mais de 500 produtos e 

parcerias com marcas como 
a Kikkoman, que apoiam o 

desenvolvimento contínuo do 
negócio
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Celso Freire: o economista 
de formação que há 29 

anos coleciona premiadas 
experiências como chef de 

cozinha

atual proprietário do 
empreendimento celso Freire 
gastronomia, em curitiba, no 
paraná, também dá aulas na 
área de gastronomia há mais 

de 20 anos
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Vida de chef repleta de premiadas experi-
ências? e tudo isso compondo 29 anos de 
carreira, sendo que 20 também divididos 
com o ensino na área de gastronomia em 

várias escolas e universidades? Sim, essa é a vida 
de chef de celso figueiredo freire filho, de 57 anos, 
o chef celso freire.

economista por formação, casado com cristiane 
e pai de duas filhas, Gabriela e Manoela, o chef, atu-
almente, é o proprietário do empreendimento cel-
so freire Gastronomia, em curitiba, no paraná, por 
meio do qual, desde julho de 2014, organiza even-
tos de forma personalizada com o auxílio da sua fa-
mília. e, desde o advento da pandemia de covid-19, 
também passou a ofertar cursos diversos no local. 
“Há mais de vinte anos, dou cursos em escolas e 
universidades. agora, em nosso espaço, estamos 
ministrando vários módulos de cursos. a minha in-
tenção é entregar aos participantes ‘ferramentas’ 
que possam ajudá-los em todos os seus desafios 
na cozinha, seja ela profissional ou não. essas fer-
ramentas a que me refiro são chamadas na biblio-
grafia da cozinha clássica como métodos de coc-
ção. assimilados, eles mudam a vida na cozinha. 
pura técnica, que se aplica em todos os preparos, 
dos mais simples aos mais complexos. eu forneço 
as ferramentas. Já as receitas ficam por conta dos 
‘artistas’”, explica.

QueM é celso freire?

“Sou uma pessoa simples, determinada, além de 
dependente e apaixonado pela cozinha no dia a dia, 
na sua rotina”. É assim que, modestamente, freire 
se define em entrevista exclusiva à rede food Ser-
vice.

Sobre o seu lado profissional, o chef divide que 
seu interesse pela gastronomia começou mui-
to cedo, sendo, inclusive, uma herança de família, 
apesar de ter cursado economia. “Tudo começou 
ainda criança na fazenda do meu avô, onde eu nas-
ci e morei até os meus 25 anos, em colombo, curi-
tiba, no paraná. Lá, era uma casa de fazenda, com 
uma cozinha gigante, fogões e fornos a lenha. Tudo 
se criava e tudo se plantava por lá. era um gran-
de laboratório da gastronomia muito antes se dar 
a devida importância a ‘essas coisas responsáveis 
e sustentáveis’. eu nunca fiz curso de Gastrono-
mia. Na minha época, não tínhamos nada além do 
Senac, que ainda engatinhava. assim, eu optei em 
trabalhar diretamente nas cozinhas que eu consi-
derava uma ‘escola’. além disso, era sempre uma 
escola 100% prática. e, até hoje, eu considero que a 
escola, a formação, só é válida se for compartilha-
da, ao mesmo tempo, com a prática”, afirma.

exPeriências Que insPiraM

freire também já foi sócio proprietário do res-
taurante Zea Maïs, em curitiba, colaborador do 
curso Tecnólogo em Gastronomia na pontifícia 
Universidade católica do paraná e professor do 
curso de chef de cuisine-restaurateur do centro 
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europeu e da escola de profissões e idiomas, tam-
bém no paraná. assim como, atuou como curador 
do Movimento Gastronomia responsável junta-
mente com a fundação Grupo Boticário de prote-
ção à Natureza e Vice-presidente da associação 
Brasileira dos restaurantes da Boa Lembrança, 
além de ter sido o responsável por desenvolver um 
trabalho na parte de gastronomia do Hospital Mar-
celino champagnat, em curitiba, e fazer parte do 
programa de rádio arte na Mesa, do Grupo Lúmen 
de comunicação.

Notadamente com uma carreira bastante sóli-
da na área de alimentação fora do lar, freire avalia 
que as suas inspiradoras experiências nesse ramo 
começaram quando ele foi convidado a fazer parte 
“da primeira equipe do Hotel Bourbon, em curitiba, 
o primeiro cinco estrelas do estado do paraná na 
época. Depois de dois anos, eu fui para São paulo 
para trabalhar com Giancarlo Bolla, no restauran-
te La Tambouille, onde atuei por um ano. De São 
paulo, fui para Londres, na inglaterra, para fazer 
parte da equipe da embaixada do Brasil. Nesse 
tempo, recém-casado com cristiane Nickel freire, 
assumimos a cozinha e o salão da movimentada 
embaixada, que era comandada pelo casal pau-
lo Traso e Lucia flecha de Lima. De volta à capital 
paulista, cerca de um ano depois, eu inaugurei o 
meu primeiro restaurante, chamado Boulevard, em 
curitiba. Mas, antes, passei dez meses ao lado do 
chef Laurente Suaudeau, no restaurante de mes-
mo nome. com o Boulevard, somei 26 anos de vida 
repleta de reconhecimentos, prêmios e conquistas 
não apenas pessoais, mas para uma região desse 
nosso Brasil que, até então, caminhava à margem 
da cena gastronômica nacional. assim, logo veio 
o meu ‘segundo filho’, o restaurante Zea Maïs, um 
contemporâneo que, por 15 anos, encantou uma 

outra parcela de clientes que buscavam uma co-
zinha ‘descomplicada’, com personalidade e estilo 
próprio. em rodos esses anos, eu ainda intercalei 
idas à itália para dar continuidade ao aprendizado 
e troca de experiências. por três meses, fiquei na 
Lombardi, com Gualtiero Marchesi, no ristorante 
Lalberetta Di Qualtiero Marchesi, que é três estrelas 
Michelin.  Logo depois, voltei ao Brasil, mas retor-
nei à itália em outra oportunidade. e, dessa vez, em 
alba e para trabalhar em um pequeno restaurante 
de autor, Due palme, em cuneo, do jovem e promis-
sor chef flavio Giguo. por fim, antes de encerrar as 
duas operações em pleno funcionamento, resolvi 
homenagear a cozinheira da minha vida, da casa de 
fazenda, da família, chamada Guega, com data para 
abrir e fechar definidas, o Guega ristorante, que, 
por dois anos, foi mais um sucesso. agora, há oito 
anos, novamente em família com cristiane e minha 
filha Gabriela, temos o celso freire Gastronomia, 
que o consideramos como um espaço exclusivo e 
personalizado para a realização de eventos de por-
te médio, casamentos, reuniões coorporativas e 
cursos na área da gastronomia”, resume.

PrêMios e Mais PrêMios

em novembro deste ano, freire completa 30 anos 
de uma carreira bastante premiada, com destaque 
para as primeiras edições do Guia Veja curitiba, por 
meio das quais o seu restaurante Boulevard foi clas-
sificado como o número do ranking da categoria o 
Melhor da cidade durante nada menos que dez anos. 
além disso, novas categorias foram incorporadas ao 
mesmo prêmio ao longo dos anos, cabendo ressaltar 
que o primeiro restaurante de freire conquistou to-
das elas, sendo Melhor restaurante, Melhor carta de 
Vinhos, Melhor francês e Melhor chef.
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Mas, as premiações não pararam por aí. por três 
anos, a revista Wine Spectator concedeu o título 
award of excellence para o restaurante Boulevard 
de freire por ter uma carta de vinhos que harmoni-
zava perfeitamente com o menu. assim como, ele 
já foi eleito o chef do ano do Brasil, concedido pelo 
Guia Quatro rodas, e o mesmo colocou o Boulevard 
como um dos dez melhores restaurantes do país e 
o único três estrelas do Sul.

freire ainda acumula prêmios locais, como o de 
chef 5 estrelas, concedido pelo maior jornal do pa-
raná, Gazeta do povo. e, com o Guega ristorante, foi 
agraciado com o título de o melhor italiano da cidade 
de curitiba logo no primeiro ano de funcionamento.

Perfil de culinÁria e insPirações

em relação ao seu perfil de culinária que já te 
rendeu tão bons frutos, o chef revela que “moldei 
minha cozinha inspirado no conceito do La Tam-
bouille: franco, pela formação e admiração à cozi-
nha francesa, e italiana, pelo sangue que corre nas 
veias, com ingredientes locais e, acima de tudo, 
brasileira, com utilização dos produtos brasileiros, 
próximos e responsáveis”, pontua.

Já sobre as suas inspirações, o chef diz que se 
sente estimulado “na feira, no mercado e com a mi-
nha filha Gabriela, que me traz para a modernidade, 
para o atual, sem perder a base, a essência da cozi-
nha feita com respeito a tudo que usa e a todos que 
fornecem”, sinaliza.

visão de Mercado e desafios

para freire, trabalhar com gastronomia nos 
atuais tempos é “difícil pela conjuntura, mas fácil 
pelas condições de produtores e produtos, tec-
nologia de equipamentos e, acima de tudo, pelo 
reconhecimento da profissão. com a atual pan-
demia de covid-19, enfrento o desafio de rein-
ventar a cada dia diante das incertezas, mandos 
e desmandos das autoridades. Mas, meu negó-
cio é estar na cozinha. Se não tiver evento, eu 
invento!”, garante.

dica do chef

por fim, generosamente e como um verdadeiro 
mestre da gastronomia, freire deixa algumas dicas 
para quem sonha em construir uma vida de chef 
como a dele. “Vão para a cozinha. cozinha de casa 
feita com carinho e organização é uma grande es-
cola. para alcançar sucesso no atual mercado food 
service é preciso, além do óbvio, fazer bem-feito, 
sorrir para o cliente, ter preço justo, etc. cada vez 
que vejo coisas boas fecharem as portas e outras, 
que considero muito ruins, vingarem, tenho a cer-
teza de que não entendo nada. Se forme, cresça, 
se orgulhe, sofra, sofra, conquiste tudo como co-
zinheiro. essa precisa ser a nossa essência. por-
tanto, só chefie quando for necessário. ah… e não 
esqueça: lugar de cozinheiro é na cozinha! e todos 
os dias!”, aconselha.

Espaço Celso Freire em Curitiba
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IMÃ Brands: a agência focada 
na construção e concepção 

de negócios de gastronomia 
criada por duas irmãs

missão da empresa é ajudar os 
empresários e empreendedores 

a se conectarem com o 
propósito dos seus negócios 
para que consigam construir 

uma história de sucesso
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Vovcê é um empresário do ramo de ali-
mentação fora do lar que está precisan-
do melhorar os resultados do seu negó-
cio em termos de gestão e mercado? ou 

apenas ainda sonha em ser um empreendedor do 
ramo food service, mas não sabe como tirar as 
suas ideias do papel? então, está na hora de você 
conhecer a iMÃ Brands, uma agência focada na 
construção e concepção de negócios de gastrono-
mia criada pelas irmãs Victoria Bacchi, de 32 anos, 
e Barbara Bacchi, de 35.

Juntas, as duas fundaram a empresa, que defi-
nem como “uma agência 360 focada na construção 
e concepção de negócios de gastronomia, hotelaria 
e varejo. criamos desde o modelo de negócio, pas-
sando pelo desenvolvimento da marca, projeto ar-
quitetônico, desenho das experiências e culminan-
do na implementação tanto para novos negócios, 
quanto para a reformulação de negócios já exis-
tentes. a iMÃ Brands foi criada em 2017, quando 
construímos em curitiba, no paraná, um Shopping 
de Gastronomia”, conta Victoria em entrevista ex-
clusiva à nossa reportagem.

a empresária partilha que “a iMÃ surgiu da 
nossa própria necessidade. Na época, eu, que fiz 
arquitetura, mas, antes de me formar, resolvi em-
preender ao abrir com a minha irmã o nosso pri-
meiro restaurante em curitiba, que era conceitual. 
fizemos um projeto lindo, mas que não era funcio-
nal! com isso, fomos entendendo, na prática, que, 
para construir negócios de sucesso, é necessário 
criar um ecossistema completo e harmônico. e, 
para isso, precisaríamos cuidar de todas as etapas 
do processo. então, foi assim que surgiu o nosso 
‘ecossistemã’”, relata.

coMo funciona a iMã brands?

apesar de ser sediada em São paulo, a iMÃ aten-
de todo o Brasil e “consegue, de forma robusta e 
engajada, suprir as mais diversas necessidades 
dos negócios de gastronomia, hotelaria e varejo. 
Temos um time de profissionais das mais diversas 
áreas, como arquitetos, profissionais de branding 
e marketing, administradores, designers de experi-
ência e um time de implementação com chefs mi-
xilogistas, gestores de hotel, entre outros. Juntos, 
todos desenvolvem nossos projetos sempre pen-
sando em soluções inovadoras, com foco na expe-
riência do usuário e na performance dos empreen-
dimentos”, garante Victoria.

É válido ressaltar que todo o trabalho presta-
do pela iMÃ é totalmente personalizado, incluin-
do os custos. “Trabalhamos de forma completa e 
personalizada, fazendo uma imersão no negócio, 
criando um diagnóstico robusto e trazendo as so-
luções para cada uma das necessidades. assim, 
oferecemos os serviços de criação do modelo e 
conceito de negócio; projeto arquitetônico e de 
design de interiores com foco em performance; 
projeto de cozinhas profissionais; construção de 
marca e branding, marketing e posicionamento 
estratégico; desenho da jornada do cliente e das 

As irmãs Victoria Bacchi e 
Barbara Bacchi
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experiências; treinamento de brigada; 
treinamento de encantamento; criação 
de manuais de procedimento; constru-
ção de cardápio; construção de proje-
to profissional de bar e carta de drinks; 
e planejamento de inauguração”, deta-
lha a empresária.

diferenciais da iMã brands

para Victoria, um dos principais di-
ferenciais da iMÃ está na sua missão 
de “ajudar os empresários e empreen-
dedores a se conectarem com o propó-
sito dos seus negócios e, assim, cons-
truírem empresas de sucesso”, frisa.

a empresária destaca também que a 
iMÃ oferece a “experiência de empre-
sários para empresários. por termos 
já operado em diversos restaurantes, 
entendemos, de dentro para fora, as 
verdadeiras necessidades dos nossos 
clientes. afinal, já criamos mais de 60 
projetos no segmento de gastronomia, 
incluindo um shopping especializado 
no ramo. assim como, já desenhamos 
soluções personalizadas, aliando os 
melhores profissionais às soluções 
inovadoras, com foco na performance 
dos estabelecimentos”, enfatiza.

eQuiPe iMã brands

atualmente, Victoria exerce o cargo 
de Diretora de Novos Negócios na imã 
Brands e sua irmã, Barbara, o de Dire-
toria criativa.

Diariamente, as duas contam com a 
ajuda de uma equipe altamente qualifi-
cada, que é composta por “profissionais 
muito criativos e extremamente enga-
jados. Temos designers, arquitetos, pu-
blicitários, profissionais de marketing, 
profissionais de treinamentos, chefs de 
cozinha e mixologista”, elenca Victoria.

cliente satisfeito

entre os mais de 60 clientes já aten-
didos pela iMÃ Brands, está o cafe de 
La Musique, marca pertencente a alva-
ro Luiz Monteiro de carvalho Garnero, 
que é empresário, apresentador de te-
levisão, investidor e administrador de 
outras empresas.

o negócio, inaugurado em 2005 
como o primeiro dining club do Bra-
sil, “nasceu na contramão do fluxo do 
entretenimento no Brasil, nos moldes 
dos mais badalados clubs do mundo. 
enquanto diversas casas internacio-
nais se estabelecem no país, o cafe De 

La Musique abriu suas portas no coração de São 
paulo e, aos poucos, encantou seus frequentado-
res com seu charme brasileiro. e, por meio de edi-
ções especiais, levou seu encanto aos mais dis-
putados points internacionais em Londres, Nova 
York, Mônaco, cannes, Miami. o cafe, como é co-
nhecido carinhosamente pelos assíduos, expandiu 
em 2006, fundando o Beach club mais famoso do 
Brasil, em florianópolis. rapidamente, se tornou 
um benchmark no segmento de entretenimento de 
alto padrão e tem contribuído com o desenvolvi-
mento dos mercados de moda, música, gastrono-
mia e luxo no Brasil”, traz o resumo que consta no 
site da empresa.

Hoje em dia, o cafe De La Musique é composto 
por 18 casas espalhadas pelo Brasil a fora, sendo 
em Sã paulo, Guarujá/São pedro, Guarujá/Jaquiti-
mar, campos do Jordão, rifaina, Ubatuba, Brasília, 
Guarapari, angra dos reis, pedra azul, Búzios e es-
carpas do Lago, todos na região Sudeste, em floria-
nópolis e caxias do Sul, no Sul, Maceió, cumbuco e 

Teresina, no Nordeste, e palmas, no Norte.
por meio de um vídeo, Garnero fez questão de 

agradecer Victoria e Barbara ao dizer que elas tra-
balham juntamente com ele nos últimos dez anos, 
sempre “ajudando na arquitetura e no designer da 
nossa marca cafe de La Musique. o último trabalho 
delas foi o cafe de La Musique de Brasília, que é um 
marco da transformação da marca para trazer toda 
a brasileiridade para dentro do cafe de La Musique, 
a marca mais querida de beach club e entreteni-
mento de todo o Brasil”, afirma.

coMo entrar eM contato coM a iMã 
brands?

para entrar em contato com Victoria e Barbara 
e, assim, saber como elas podem te ajudar a pros-
perar no mercado food service por meio dos servi-
ços da iMÃ Brands, basta enviar e-mail para vick@
imabrands.com ou mensagem por meio do perfil da 
empresa no instagram, que é @imabrands.

Alvaro Garnero com Victoria e 
Barbara Bacchi
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Que os hábitos do consumidor brasileiro 
mudaram consideravelmente desde o co-
meço da atual pandemia de covid-19, não 
é mais novidade. porém, algumas dessas 

mudanças já vem movimentando setores ligados 
ao ramo food service que precisam ser levados em 
consideração, como o fato da busca por alimentos 
mais saudáveis ter aumentando em 11% e, assim, 
puxar a venda da cesta de alimentos no Brasil em 
2020, de acordo com dados divulgados pela Niel-
sen. assim como, o fato de que recente pesquisa 
feita pela Kantar aponta que o brasileiro passou a 
priorizar os alimentos naturais e com menor teor 
de gordura.

em meio a esse novo cenário de consumo mais 
consciente, o nicho de pães artesanais vem se des-
tacando, uma vez que atende essas novas necessi-
dades voltadas à saudabilidade dos consumidores 
durante a pandemia de covid-19, assim como, no 
começo da doença, também serviu como um pas-
satempo terapêutico para muitas pessoas, já que o 
seu processo de produção é extremamente diferen-
te do tradicional pão de sal tão consumido desde 
então no país.

por isso, hoje, nós da rede food Service vamos 
te dar dicas de como começar a atuar de maneira 
mão na massa com pães artesanais, que ganha-
ram mercado nos últimos meses, tornando-se um 
estratégico investimento no ramo da panificação 
brasileira.

o Que é ferMentação natural?

apesar dos pães de fermentação natural já es-
tarem mais populares entre os brasileiros, grande 
maioria ainda desconhece o que, de fato, é a técni-
ca de fermentação natural.

Sandra aparecida de freitas, de 46 anos, gradu-
anda de Gastronomia e proprietária da Sf Gastro-
nomia, explica que a fermentação natural “é a arte 
de transformar ingredientes, desenvolver aromas e 
texturas em pães mais saudáveis e de sabor inigua-
lável”, resume.

freitas tem contato com o universo da panifi-
cação desde adolescente, já que “aprendi cedo a 
fazer pães e sempre fui apaixonada por isso. Meu 
pai acabou mudando de profissão e, nos últimos 15 
anos de vida, atuou como padeiro e a arte da pa-
nificação se fez mais presente na minha vida. isso 
porque, em 2013, eu me descobri celíaca e tive que 
deixar de fazer os produtos com trigo, embora fi-
zesse apenas para a família. e foi aí que a panifi-
cação entrou de vez na minha vida como profissão. 
fui aprender novamente a panificação, mas, dessa 
vez, sem glúten para ter uma vida mais saudável e 
a fermentação natural me proporcionou tudo isso. 
passei a desenvolver receitas tradicionais da pani-
ficação, em receitas de pães sem glúten e utilizar a 
fermentação natural para melhorar a qualidade dos 
meus pães e, atualmente, dou cursos de panifica-
ção sem glúten online”, relata.

Segundo Luiz américo camargo, de 53 anos, um 
comunicador do pão e autor dos livros pão Nosso, 

Pães artesanais ganham 
mercado e tornam-se um 

estratégico investimento no 
ramo da panificação brasileira

Confira dicas de como começar 
a trabalhar com esse ramo o qual 

especialistas garantem que foi 
beneficiado pelas mudanças de 
consumo provocadas pela atual 

pandemia de covid-19
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Direto ao pão e do podcast pão Nosso, a fermen-
tação natural é “o jeito mais antigo de fazer pão 
fermentado e ainda o mais fascinante por exigir do 
padeiro sensibilidade, perseverança, técnica e por 
render os resultados mais saborosos, complexos e 
nutritivos em panificação. É o pão de qualidade em 
sua essência”, explica.

camargo é “um pesquisador do tema e um pa-
deiro caseiro, um divulgador da panificação com 

fermentação natural. comecei como autodidata, 
quando havia pouquíssimos livros e não existia 
Google ou YouTube. fui, provavelmente, o primei-
ro a tratar do tema na imprensa brasileira e a pro-
mover ações interativas com a criação do levain e 
outras experiências mais. foi, daí, que colhi conhe-
cimentos e experiências para lançar o pão Nosso, 
meu primeiro livro, em 2013. assim, já lido com a 
fermentação natural (errando, arriscando, apren-
dendo) desde o fim do século passado, mas, como 
amador e divulgador do tema”, se apresenta.

novo Mercado de ferMentação natu-
ral coM a PandeMia de covid-19

em relação ao novo mercado de fermentação na-
tural com a pandemia de covid-19, freitas entende 
que “houve um crescimento muito grande com a 
pandemia. em um primeiro momento, as pessoas 
buscaram a fermentação natural como um hobby 
nos momentos de confinamento, mas acabaram 
percebendo os reais benefícios desse mercado e 

uma grande parcela dessas pessoas acabou fazen-
do desse hobby uma profissão. isso é muito posi-
tivo, pois mostra uma preocupação constante em 
acompanhar as tendências, investir em diferenciais 
que possam atender melhor essa parcela da popu-
lação que busca produtos mais saudáveis”, afirma.

camargo, por sua vez, garante que o cenário 
pandêmico “só fez aumentar o interesse pelo 
tema fermentação natural. as pessoas ficaram 
em casa, tiveram mais tempo, aumentaram seu 
interesse por processos artesanais. então, come-
çaram a se aventurar pela fermentação natural e, 
tornando-se mais informadas e exigentes, pas-
saram também a consumir a fermentação natural 
em padarias. e essa transformação certamente 
chegou para ficar”, acredita.

vantaGens de trabalhar coM fer-
Mentação natural

Mesmo o processo de fermentação natural sen-
do mais demorado e, por muitas vezes, considerado 
mais oneroso em termos de custos de produção, os 
especialistas destacam que as vantagens em tra-
balhar nesta área são bem mais significantes tan-
to para quem produz, quanto para quem consome. 

“pães de fermentação natural proporcionam uma 
maior digestibilidade, tem sabores mais complexos, 
maior durabilidade sem uso de aditivos químicos e 
são mais nutritivos. além de oferecer um produto 
de melhor qualidade, é uma alternativa para alcan-
çar clientes que desejam ter uma vida mais sau-
dável. Não vejo desvantagens em trabalhar com a 
fermentação natural”, enfatiza freitas.

Já camargo reforça que “só há vantagens, se 
a padaria está imbuída em dar um salto de qua-
lidade. esse tipo de fermentação possibilita uma 
extração de sabor e aromas que é mais profunda e 
torna os pães mais digeríveis por haver uma pré-
quebra do trigo graças ao seu complexo proces-
so microbiológico. e, cada vez mais, as pesquisas 
científicas do meio mostram que ela facilita a ab-
sorção do glúten e reduz o índice glicêmico dos 
pães. e, claro, empresta ao pão todo um respeito, 
todo um status de alimento de alta qualidade. Mas, 
é importante dizer que isso só ocorre desde que a 
fermentação natural seja bem-feita. Mas, falan-
do de um ponto de atenção, a produção dos pães 
de fermentação natural é mais complexa, demora 
mais e exige uma capacitação de funcionários que 
vá além da função de ‘mero misturador’ de prepa-
ros industriais”, alerta.
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Por Que investir no raMo de ferMen-
tação natural?

Que o ramo de fermentação natural oferece van-
tagens tanto para o produtor, quanto para o con-
sumidor já está claro, certo? Mas, agora, você deve 
estar se perguntando: isso é suficiente para eu co-
meçar a investir nesse mercado?

a partir dessa indagação, freitas assegura que 
“a cada dia mais, descobrimos os benefícios da 
fermentação natural e isso já é um fato. e, para se 
diferenciar no mercado, é preciso buscar novas téc-
nicas e tendências e, com a fermentação natural, é 
possível desenvolver produtos com sabor e textura 
incomparável, agregar valor e ter um diferencial nos 
produtos considerados tradicionais”, ressalta.

Já camargos responde que “porque, cada vez 
mais, as pessoas têm informações sobre gastro-
nomia, sobre alimentos, sobre ingredientes, sobre 
processos. e a fatia do público que exigirá mais 
qualidade – nutricional e gustativa – só tem feito 
crescer nos últimos anos”, pontua.

coMo coMeçar a Produzir e coMer-
cializar Pães coM ferMentação 
natural?

convencido (a) sobre a oportunidade que está 
por trás do investimento na fermentação natural, 
mas com dúvida de como começar a atuar nesse 
ramo? Não tem problema!

freitas orienta que você precisa “buscar co-
nhecimento, fazer cursos e aprender na prática a 
fermentação natural. Desenvolva o levain com di-
ferentes farinhas, teste o processo, conheça as va-
riáveis. inclua na sua alimentação esses pães, pois 
não basta somente produzir, é preciso vivenciar os 

benefícios! comece pela família e amigos, mostre 
as vantagens, padronize o processo e se diferencie 
da concorrência. ou seja, não faça o que todos já 
estão fazendo! ofereça produtos únicos aos teus 
clientes”, indica.

para camargo, “o primeiro ponto é estudar o tema, 
entender os princípios e chegar a um produto que 
seja interessante, não apenas medíocre. e chegar a 
uma boa rede de fornecedores para ter qualidade e 
padrão de produto, sem falar num preço competitivo. 
Mas, tudo começa pelo estudo, pela capacitação. e 
pelo entendimento de que, na fermentação natural, 
as escalas são menores, os tempos são maiores, 
não é ‘indústria’. então, recomendo consciência so-
bre as possibilidades de mercado e conhecimento 
técnico aprofundado”, aconselha.

Pães de ferMentação natural vieraM 
Para ficar?

Por fim, os especialistas frisam que os pães de 
fermentação natural vieram para ficar. “Pode ser 
que tenha havido uma onda mais glamurosa de uns 
anos para cá e, agora, esse boom da pandemia de 
covid-19. Mas, acho que o pão de fermentação natu-
ral vai além das ondas, dos nichos hipsters. ele é um 
alimento do cotidiano e que transcende preferências 
fugazes e modas. Modismo é paleta mexicana, é cup 
cake… Pão de qualidade veio e está aqui para ficar! E 
um bom pão, feito com tempo, do jeito adequado, será 
sempre melhor que um pão um industrial”, garante.

Já freitas, complementa que “a fermentação 
natural veio pra ficar, tanto como um diferen-
cial de produto, agregando valor, como também 
resgatando a forma de trabalhar a panificação 
nos fazendo repensar na qualidade dos produtos 
oferecidos”, finaliza.
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O NOVO
MERCADO DO
SORVETE NO

BRASIL
No mês em que se é comemorado o Dia Nacional do Sorvete, 
a Rede Food Service traz um aparato sobre como o produto 
ganhou espaço e qualidade no decorrer dos anos no cenário 

nacional de alimentação fora do lar, tornando-se um alimento 
também para os brasileiros 
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No dia 23 deste mês de setembro, é come-
morado o Dia Nacional do Sorvete em todo 
o Brasil. a data foi criada pela associação 
Brasileira das indústrias e do Setor de Sor-

vetes (aBiS) e, desde então, é celebrada por empre-
sários e consumidores como uma oportunidade de 
reflexão sobre com anda o mercado de um produto 
tão popular em todo o mundo no âmbito nacional.

o dia 23 de setembro não foi uma escolha ale-
atória da aBiS, uma vez que também marca o fim 
do inverno e o início da primavera no Brasil, uma 
época de temperaturas mais altas e que, por isso, 
tradicionalmente, as vendas de sorvete aumentam 
consideravelmente. por isso, com exclusividade, 
a rede food Service traz um aparato sobre como 
o produto ganhou espaço e qualidade no decorrer 
dos anos no cenário nacional de alimentação fora 
do lar, tornando-se um alimento também para os 
brasileiros, inclusive em meio aos percalços da atu-
al pandemia de covid-19. “o sorvete é um veículo 
prazeroso para a nutrição, rico em cálcio, vitami-
nas, proteínas e, conforme as formulações, também 
em fibras. É um produto indulgente e pode fazer 
parte do dia a dia do consumidor. por isso, defini-
mos o consumo do sorvete hoje em dia como um 
ato agregador, aglutinador”, afirma eduardo Weis-
berg, administrador de empresas, industrial e pre-
sidente da aBiS.

a oriGeM do sorvete

presente em todo o mundo, o sorvete surgiu na 
china, há aproximadamente quatro mil anos. No 
começo, ele era, basicamente, um doce feito à base 
de leite e arroz congelado na neve. porém, em 1670 
e por meio de insights do siciliano francisco pro-
cópio, tornou-se algo mais elaborado e popular. 
isso porque o siciliano abriu em paris, na frança, 
um café que vendia sorvetes e, assim, acabou por 
inaugurar a primeira sorveteria da história. 

Desde então, várias sorveterias surgiram em 
todo o mundo todo, o que abriu as portas para um 
universo de diferentes sabores e texturas geladas 
encontradas atualmente em cada país. 

Mercado nacional de sorvetes

Dados divulgados recentemente pela aBiS mos-
tram que, atualmente, existem mais de 10 mil em-
presas ligadas ao setor de sorvetes e gelatos no 
Brasil, com faturamento acima de r$ 13 bilhões por 
ano. entre esses negócios, 92% são micro e peque-
nas empresas, que geram 100 mil empregos diretos 
e 200 mil indiretos.

anualmente, a associação faz pesquisas rela-
cionadas ao consumo de sorvete no país, em que 
a região Sudeste soma 52%, a Nordeste 19%, a Sul 
15%, a centro-oeste 9% e 5% a Norte. além disso, foi 
constatado que, em 2020, o consumo brasileiro em 
milhões de litros foi de 1.050, 1.107, em 2019, 1.099, 
em 2018 e 1.068, em 2017. Já o consumo per capi-
ta em litros por ano foi de 4,98, em 2020, 5,29, em 
2019, 5,27, em 2018 e 5,14, em 2017. “até o início do 

ano passado, a tendência era de crescimento, mas 
a pandemia de covid-19 nos levou a uma retração 
de vendas. porém, já estamos sentindo a retomada 
e acreditamos que, em breve, atingiremos os volu-
mes anteriores ao covid-19. a nossa expectativa é 
que, na virada do ano, no final de 2021, o mercado de 
sorvetes já esteja estabilizado e normalizado. Tudo 
dependerá do comportamento da pandemia no país”, 
avalia Weisberg.

o presidente da aBiS revela também que “há 
tempos, existem tabus e paradigmas sobre o sorve-
te, mas a aBiS tem trabalhado bastante essa maté-
ria e, aos poucos, o brasileiro vem consumindo mais 
anualmente. o consumidor brasileiro está ávido 
por novos produtos que lhe proporcionem alegria, 
bem-estar e prazer e o nosso segmento proporcio-
na tudo isso. estamos acompanhando uma grande 
mudança como a procura de produtos saudáveis, 
naturais, baixas calorias, funcionais e sustentá-
veis. essa é uma tendência irreversível por parte 
do consumidor brasileiro, cada vez mais exigente. 
em contrapartida, o sorveteiro também participa 
efetivamente com a fabricação de produtos de alta 
qualidade alimentícia. assim, desde o ano passa-
do, estamos com o Movimento Sorvetepode, uma 
maneira de comunicar os benefícios do produto, 
com ênfase no fato de que ele pode ser consumido 
o ano todo, que produzimos sorvetes com frutas, a 
base de leite, sorvetes industrializados, artesanais. 
por meio do site www.sorvetepode.com.br, não só 
o nosso associado, como também o consumidor fi-
nal, podem assistir ao manifesto a respeito da cam-
panha, que, em resumo, é um jeito que encontramos 
de nos aproximar do consumidor final e demonstrar 
que merecemos momentos prazerosos na vida e in-
dulgência. foi uma maneira lúdica para chegarmos 
até eles. e, na mesma página do manifesto, disponi-
bilizamos o vídeo sobre o Dia Nacional do Sorvete. 
Todo ano, para celebrar a data, as empresas se em-
penham em doar e presentear sorvetes em escolas, 
hospitais e nos seus estabelecimentos. Desde que 
a aBiS criou e lançou no mercado brasileiro o Dia 
Nacional do Sorvete, essa data é motivo de júbilo e 
celebração para o universo sorveteiro”, comemora.

Perfil de consuMo de sorvete Pelo 
brasileiro

De acordo com pesquisa feita pela Takasago, 
uma das cinco maiores empresas de aromas e fra-
grâncias do mundo com operação em vinte e seis 
países, incluindo o Brasil, em 2020, 49% das pesso-
as entrevistadas consumiam sorvetes pelo menos 
uma vez por semana, sendo que 43% o degustavam 
como sobremesa após o almoço ou jantar e o con-
sumo de 15% já batia a casa de duas a três vezes 
por semana. 

o levantamento mostrou também que, entre os 
sabores frutais de sorvete, o predileto do brasileiro 
é o de morango, enquanto, no que se refere aos in-
dulgentes, é o de chocolate. 

a pesquisa foi feita, ao todo, com 80 pessoas, 
sendo 75% do gênero feminino e 25% masculino, 

DADOS ABIS
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com 33% entre 35 e 44 anos. os participantes rece-
beram um link para responderem a um questionário 
online por meio do qual ainda foi descoberto que 
42% dos brasileiros preferem consumir o sorvete 
em massa, ou seja, em pote de um a dois litros, 25% 
no quilo, 16% no pote individual e 14% em forma de 
picolé. “Nos últimos anos, os sorvetes ‘premium’ e 
‘artesanal’ ganharam o gosto do consumidor bra-
sileiro, que pode ir às gelaterias da moda e sorve-
terias artesanais para experimentar algo especial. 
isso se dá pela necessidade das pessoas de procu-
rar por um pouco de ‘mimo’ na correria do dia a dia 
e poder desfrutar das coisas boas da vida. as pes-
soas estão se permitindo mais coisas deliciosas 
que deem momentos de prazer e bem-estar, como 
é o caso do sorvete. por isso, tais sorveterias in-
vestiram em qualidade e sofisticação, com combi-
nações de sabores diferenciadas e bases de sorve-
te mais ricas com ingredientes de qualidade. esse 
ainda é um mercado de nicho, que tem espaço para 
crescer e vemos o reflexo na indústria, com vários 
lançamentos de sorvetes de massa e picolés com 
marcas premium e com sabores sofisticados para 
todos os consumidores brasileiros”, contextualiza 
rafaela Bedone, Gerente de Marketing & consumer 
insights de aromas na Takasago. 

efeitos da PandeMia de covid-19 no 
Mercado de sorvetes

assim como todos os nichos do mercado food 
service, o setor de sorvete também foi e ainda é 
afetado pela crise social e econômica desencade-
ada pela atual pandemia de covid-19. entretanto, 
Bedone, da Takasago, garante que tais interferên-
cias também serviram para impulsionar os negó-
cios no ramo, com ênfase no que diz respeito ao 
serviço delivery. “o Brasil todo se transformou em 
2020 devido à pandemia de covid-19 e alguns hábi-
tos de consumo das pessoas mudaram. o mercado 
de sorvete precisou se adaptar à nova rotina das 
pessoas em casa, sem poder comprar os produtos 
em sorveterias, no supermercado e nos restauran-
tes. Segundo dados da aBiS, no Brasil, são mais de 
10 mil empresas ligadas ao setor de sorvetes e ge-
latos, e o faturamento fica acima dos r$ 13 bilhões 
por ano, sendo que 92% são micro e pequenas em-
presas impactadas com a pandemia, não só com a 
queda do consumo, mas também com a dificuldade 
de obter matérias-primas. o que as empresas têm 
feito para superar a crise e retomar o crescimen-
to é investir em sistemas de delivery, lançamento 
de maior variedade de sabores, em qualidade com 
produtos premium e opções mais saudáveis. Tudo 
para chamar a atenção do consumidor a voltar a 
consumir sorvetes”, aponta.

Weisberg, presidente da aBiS, complementa que, 
devido aos efeitos da doença, “as empresas volta-
das à área de food service tiveram uma grande que-
da, algumas, inclusive, com vendas caindo mais de 
50%. Já as empresas voltadas ao varejo e grande 
varejo viram suas vendas aumentarem, pois houve 
um crescimento grande no trabalho realizado em 
casa, o home office, o que originou a aquisição de 
sorvetes, sobretudo, por meio do delivery, uma no-
vidade que chegou para ficar no nosso segmento”, 
assegura.

Mercado nacional de sorvetes na 
PrÁtica

Bacio Di latte

fabio Medeiros é Diretor de Marketing da Bacio 
di Latte, marca que oferece mais de vinte e dois sa-
bores fixos de gelato, além de um sabor de edição 
limitada que é lançado quinzenalmente e fica so-
mente esses quinze dias na vitrine das dezenas de 
lojas da companhia espalhadas pelo Brasil a fora. 
além disso, a empresa tem o hábito de fazer três 
campanhas a cada dois meses e possui em seu 
cardápio casquinhas artesanais, receitas que mes-
clam café e gelato, bolos, milk-shakes, waffles, cre-
me de avelã próprio, chocolate, licor de limão sici-
liano, entre outros.

em entrevista à nossa reportagem, Medeiros 
conta que, por políticas internas da companhia, a 
Bacio di Latte não divulga números relacionados 
à sua produção, venda e lucro. entretanto, o Dire-
tor de Marketing partilha que a marca está ciente 

de que, “o mercado nacional está em transforma-
ção e, de acordo com dados da Nielsen, cresceu 
13% em vendas no último ano. No entanto, impor-
tante reforçar que se audita somente o canal de 
supermercados. em nossas lojas, sentimos um 
crescimento constante mês a mês pautado nas re-
aberturas do comércio e a adoção de novos hábi-
tos de consumo, como o delivery de sorvetes pelo 
consumidor. como as pessoas passaram a estar 

mais em casa, se permitiram mais a pedir sorvete 
também durante a semana. antes da pandemia de 
covid-19, o consumo era bem concentrado nos fi-
nais de semana”, analisa.

Na visão de Medeiros, “o mercado nacional 
de sorvetes vem acompanhando o consumidor, 
seus novos hábitos e também ocasiões de con-
sumo: surgiram opções sem leite e veganas, o 
delivery passou a ser um canal relevante para 
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Marketing & Consumer Insights 

de aromas na Takasago

Fabio Medeiros, Diretor de 
Marketing da Bacio di Latte
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a categoria e o consumidor passou a escolher 
marcas de alta qualidade, ainda que o preço seja 
um pouco maior e isso faz com que haja uma 
‘premiunização’ da oferta. a diferença de qua-
lidade é relacionada a uma melhor entrega de 
sabor, textura, melhores ingredientes e o con-
sumidor está muito atento ao que ele consome 
durante a sua alimentação”, ressalta.

o Diretor de Marketing divide também que “o ge-
lato na itália sempre foi considerado um alimento, 

pois tem uma entrega nutricional completa. claro 
que depende muito do tipo de ingredientes utili-
zados. além disso, como ocasião de consumo, faz 
parte da vida dos italianos, além da sobremesa e 
no lanche da tarde substituindo uma refeição. No 
Brasil, ainda é muito relacionado à sobremesa, mas 
não são raros os casos de consumidores que já tro-
cam suas refeições. Na Bacio di latte, usamos leite 
e creme de leite fresco e ingredientes de origem, 
como pistacchio, morango frescos, doce de leite do 

Uruguai, açúcar orgânico. a combinação desses in-
gredientes é um produto completo. o sorvete, sem 
dúvidas, está ganhando mais qualidade, pois o con-
sumidor busca melhor qualidade. e a categoria não 
tem um perfil predominante, pois é muito inclusiva: 
crianças, idosos, famílias...Não há uma pessoa que 
não goste de sorvete”, assegura. 

especificamente sobre os efeitos da pandemia de 
covid-19 no ramo de gelatos, Medeiros reflete que 
“dificilmente, alguém no mundo não tenha sido afe-
tado de alguma forma pela pandemia. o fechamen-
to do comércio e as novas regras sanitárias afeta-
ram o nosso segmento. No entanto, antes mesmo 
da pandemia começar, a Bacio di Latte já avaliava 
pontos importantes do negócio e desenvolvia novas 
tecnologias que agregassem valor a experiência de 
nossos clientes. com isso, nosso investimento em 
tecnologia aumentou exponencialmente, tivemos 
o aperfeiçoamento do processo de delivery, maior 
preocupação com embalagens, entrada de nossos 
produtos em supermercados e inauguração de lojas 
ao ar livre para que o consumidor tivesse a mes-
ma experiência da loja em outros locais. Mesmo 
diante desse cenário, o faturamento cresceu cerca 
de 40% durante o período. Nesse tempo, a Bacio di 
Latte lançou receitas para serem vendidas em pon-
tos de venda e supermercados. os sabores pistac-
chio, cioccolato Belga, Bacio di Latte, Doce de Leite, 
Nocciolina, Gianduia, creme de Maracujá, creme de 
Morango (exclusivo Bacio di Latte casa), Biscotto e 
cocco, por exemplo, estão disponíveis para compra 
em aproximadamente 700 supermercados e pontos 
de venda em todo o país. o objetivo da marca é que 
o consumidor tenha em casa o gelato com qualida-
de e cremosidade idênticas ao produto consumido 
nas lojas”, sinaliza.

ReDe ice cReamY

Émmerson Serándin é mestre sorveteiro de for-
mação, fundador e presidente da rede ice creamy, 
marca de sorvetes gourmet. “Nosso grande diferen-
cial é o sorvete na pedra, que corresponde a 60% 
do nosso mix. Temos também milkshakes, sorve-
tes diferenciados, milkshakes diferenciados, agre-
gando toppings e complementos, possibilitando ao 
cliente personalizar o sorvete do seu jeito. Nosso 
sorvete é premium, produzido de forma artesanal, 
com 50% menos açúcar e gordura. antes da pan-
demia de covid-19, nós tínhamos um faturamento 
de r$ 100 milhões. após, esse faturamento caiu e, 
no auge da doença aqui no Brasil, dedicamos seis 
meses à adequação da operação, fazendo com que 
as lojas operassem melhor no delivery. Também 
abrimos a operação de revenda e por meio de dis-
tribuidores nos quais o franqueado também pode 
formar revendedores. fora isso, nós temos distri-
buidores diretos com freezers espalhados por mer-
cados, lanchonetes, padarias e revendedores au-
tônomos vendendo nosso sorvete. investimos em 
delivery. a rede vendia de 5% a 10% no máximo de 
por meio do delivery. Hoje, nós temos uma adesão 
de mais de 50% e também o registro de aumento 
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vetes, a procura por paladares mais interessantes e 
até mesmo exóticos é, realmente, crescente. além 
disso, os consumidores estão dispostos a pagar 
mais pelos artigos premium. então, é fundamental 
ficar de olho nas tendências de sabores e, assim, 
sair na frente da concorrência”, aconselha.

o ceo do BrGMN orienta também que “os con-
sumidores estão à procura de sabores saudáveis, 
frutas exóticas, frutas da estação, combinação de 
sabores e até mesmo sabores salgados. Não só os 
sabores estão em constante mudança e aperfeiço-
amento. as formas de se vender o sorvete também 
mudam, seja venda por aplicativos de delivery, por-
ções diferenciadas e etc.  Sendo válido destacar 
que, do ponto de vista nutricional, o sorvete pode 
ser considerado um alimento nutritivo, pois sua 
fórmula possui proteína, açúcar, gordura vegetal 
ou animal, cálcio, fósforo, vitaminas a, B1, B2, B6, 
c, D, K e outros minerais que fazem bem à saúde. 
os cremosos, que são preparados à base de leite, 
possuem altas quantidades de sais minerais, so-
bretudo, de cálcio, essencial para o desenvolvimen-

to e bom funcionamento dos ossos. Já os sorvetes 
de frutas costumam ser mais leves, pois são feitos 
com água. assim como, o sorvete é um alimento 
democrático. ele é consumido por todos os apaixo-
nados por sorvete, independente de sexo, idade ou 
classe social. Hoje, o mercado oferece opções para 
todos os gostos e bolsos e isso faz com que o mer-
cado ainda tenha muito a ser explorado. Mas, ao 
mesmo tempo, os consumidores brasileiros estão 
mais exigentes e isso se reflete no setor de sorve-
tes. a multiplicidade de opções, receitas e informa-
ções disponíveis moldaram o comportamento e o 
perfil de quem consome os produtos. com isso, o 
desafio é atender as expectativas do consumidor, 
inovando de forma constante e adicionando ao seu 
cardápio portfólio de produtos diferentes. Nós, da 
Sorvetes Jundiá, optamos por oferecer qualidade. 
estamos há 45 anos proporcionando experiências 
incríveis anos nossos clientes”, salienta.

com relação às mudanças no ramo de gelatos 
provocadas pela atual pandemia de covid-19, Ber-
gamini partilha que “notamos uma mudança maior 
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de vendas com a abertura de novos canais, como 
revenda e distribuidores. atendemos desde criança 
até adultos. Temos conseguido falar bastante com 
esse público infantil. Temos milkshakes de unicór-
nio, panda, galaxy e universe. Nós somos a primeira 
marca a trazer um produto específico, o sorvete ex-
clusivo de unicórnio, a primeira a lançar um sorvete 
exclusivo tye-dye.  fizemos todo um reposiciona-
mento de marca e layout de loja, o que nos garantiu 
um prêmio de melhor marca, melhor design de loja 
e melhor design de marca. com isso, conseguimos 
mostrar quem somos e o que nossa marca tem e 
aumentamos o leque de consumidores”, detalha.

Na compreensão de Serándin, antes da pandemia 
de covid-19, o mercado nacional de sorvete, “era um 
mercado que tinha perdido em consumo per capita na 
relação litros/ano, mas tinha ganhado ticket médio. as 
pessoas buscavam mais consumo de sorvetes gour-
met, que é a nossa categoria. Hoje, nós voltamos ao 
patamar de faturamento de 2019. agora, com a volta 
100%, com a retomada da economia, o mercado está 
em expansão. estamos voltando a faturar e vemos 
boas perspectivas, embora a gente considere que o 
nosso negócio requer alguns anos para recuperação - 
2021, 2022 e 2023 - para que os anos de 2024 e 2025 
sejam fortes em crescimento”, avalia.

o presidente da rede ice creamy acrescenta 
que “as principais mudanças no mercado nacional 
de sorvetes foram o advento das gelaterias e uma 
migração do público em termos de qualidade para 
esses sorvetes premium e gourmet. então, o Brasil 
chegou a ter quase seis litros de consumo no ano 
e, com esse advento de sorvete gourmet, caiu para 
a casa do cinco. passamos a consumir menos, mas 
já optamos por um sorvete de melhor qualidade. a 
Nova Zelândia, por exemplo, tem um consumo de 
14 litros por ano. o sorvete, hoje, é alimento. a or-
ganização Mundial de Saúde (oMS), inclusive, já 
considera o sorvete um alimento. Na itália, onde me 
formei, as pessoas têm o hábito de consumir o sor-
vete como um alimento. No nosso caso, vale refor-
çar que nosso sorvete tem menos açúcar e menos 
gordura e a gente usa leite, creme de leite. ou seja, 
é um sorvete rico vitaminas”, salienta.

gRupo BRgmN

césar augusto Bergamini é ceo do BrGMN, gru-
po detentor da Sorvetes Jundiá, que “é uma das 
empresas mais conhecidas do grupo. Nascida na 
década de 70, na cidade de Jundiaí, interior de São 
paulo, hoje, se tornou a terceira maior marca de 
sorvetes do Brasil e a segunda do estado de São 
paulo. São mais de 30 mil pontos de venda distri-
buídos nos estados de São paulo, rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia e para-
ná, onde disponibiliza seus produtos de altíssima 
qualidade. Temos também a Jundiá foods, que é a 
divisão de alimentos congelados e refrigerados do 
grupo BrGMN. fundada em 2015 com o propósi-
to de atender os canais do food service com itens 
produzidos e distribuídos pelo grupo, assim como 
de marcas parceiras, a companhia fornece um mix 
completo de produtos para redes de fast-food, 
hamburguerias, lanchonetes, lojas de autosserviço, 
food truck, restaurantes, conveniências, parques, 
cafeterias, sorveterias, pizzarias, estádios, hotéis 
e diversos outros estabelecimentos que oferecem 
serviço de alimentação. com o início de sua expan-
são em lojas físicas, a marca passa a atender tam-
bém ao consumidor final, aliando alto padrão de 
qualidade e conveniência.   atualmente, a Sorvetes 
Jundiá possui capacidade fabril de mais de 30 mil 
toneladas ao ano, conta com aproximadamente 800 
colaboradores diretos e indiretos e, em seu portfó-
lio, estão mais de 100 produtos em diferentes sa-
bores e apresentações. a empresa vem crescendo 
cerca de 10 a 15% ao ano e acredito que o mercado 
nacional de sorvetes está em franca expansão, com 
consumidores para todos os tipos e valores de sor-
vete. existem muitos fabricantes no Brasil e vemos 
a concorrência com bons olhos. Todas em busca do 
seu espaço e com um tipo de produto/cliente. Hoje, 
somos comparados a mercados como frança e itá-
lia e indicados como um dos maiores consumidores 
de sorvetes no mundo. Nos últimos anos, o perfil 
do consumidor sofreu mudanças significativas que 
exigiram das empresas produtos de maior qualida-
de. os clientes estão, cada vez mais, seletivos em 
busca de experiências únicas. No mercado de sor-

César Augusto Bergamini, 
Ceo do BRGMN
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na forma de consumo. antes da pandemia, havia 
um forte consumo de picolés e potes individuais. 
com a necessidade do distanciamento social e fe-
chamento do comércio em geral, houve aumento 
do consumo take home, ou seja, crescimento do 
consumo em casa, em embalagens maiores. essa 
tendência levou ao incremento das vendas. Tam-
bém intensificamos a venda dos Sorvetes Jundiá 
e o fuzzi açaí em nossas lojas da Jundiá foods, 
espaço dedicado aos donos de lanchonetes e ao 
consumidor final.  e, com essa tendência de con-
sumo em casa, optamos pelo aumento da produção 
de produtos em embalagens maiores e que podem 
ser consumidos por um número maior de pessoas 
e ainda fortalecemos o autosserviço”, exemplifica.

KiBoN

Guilherme Moraes é Gerente de Marketing da 
Kibon para a categoria de impulso. Hoje em dia, a 
marca, que pertence à Unilever, uma das maiores 
fabricantes de bens de consumo do mundo, é a líder 
absoluta no mercado de sorvetes por meio de sua 

atuação há mais de 77 anos no Brasil. com isso, 
também é a primeira indústria brasileira do seg-
mento e a mais lembrada pelos consumidores no 
prêmio Top of Mind por mais de 25 anos. “Na cate-
goria picolés, temos os clássicos (favoritos) frutta-
re, cornetto, Magnum e linha infantil. Já dentro da 
categoria de potes, temos os produtos zero lacto-
se, zero açúcar, Magnum, família de Muito pedaços, 
inspirações, Sundae, cremosíssimo, Mousse e Ben 
& Jerry’s”, lista.

para Moraes, “o mercado de sorvete tem se rein-
ventado bastante nos últimos anos, principalmente, 
com a chegada de novos sabores que acompanham 
as mudanças de hábitos alimentares dos consu-
midores que estão, cada vez mais, exigentes. Um 
exemplo é a chegada de sorvetes veganos e zero 
açúcar, que foram destaque no último ano. a Kibon, 
como marca líder da categoria, tem o papel de de-
mocratizar essas tendências e torná-las acessíveis 
ao consumidor brasileiro, contribuindo para o de-
senvolvimento do mercado de sorvetes e provando 
que, com a expertise de mais 80 anos de história, 
Kibon segue em constante inovação, conectada 
com as principais tendências e com o paladar dos 
brasileiros”, destaca.

entre as principais mudanças no mercado na-
cional de sorvetes nos últimos anos, o Gerente 
de Marketing da Kibon elenca que “a mais impor-
tante a ser destacada é o aumento da força no 
segmento de delivery, algo que já estava crescen-
do antes da pandemia de covid-19 e que acabou 
ainda mais valorizado desde 2020. para a Kibon, 
o delivery já era um pilar estratégico de negócio 
por estar conectado ao um movimento de digita-
lização que faz parte da sociedade moderna, com 
canais implantados desde 2018, mas 
a pandemia, de fato, acelerou o 
processo de adoção do canal 
por parte dos consumido-
res e dos lojistas que, em 
alguns momentos, viram 
esse canal como única 
alternativa para manter 
o negócio funcionando, 
além de melhorar, de for-
ma significativa, o ticket 
médio do cliente.  No ano 
passado, por exemplo, fir-
mamos uma parceria com o 
aplicativo rappi que permi-
tia uma ação de ‘cash back’, 
envolvendo não só o aplicati-
vo, como os sorveteiros. além 
disso, temos parceria também 
com o ifood, James e Uber eats. 
frequentemente, ativamos nes-
ses aplicativos promoções como: 
“cupom de desconto”, “compre e leve” 
e “frete grátis”, sempre com o objetivo de 
fortalecer esse canal. Vale ressaltar também 
que todos os sorvetes são entregues dentro de 
uma embalagem térmica personalizada de Ki-
bon, garantindo, assim, que o produto não perca 
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sua qualidade e não derreta ao longo da viagem. 
essa foi uma embalagem que nós desenvolvemos 
pensando que o consumidor deve receber o sor-
vete da mesma forma que ele compra nos pontos 
de venda. Já considerando a perspectiva da for-
ma de atendimento aos clientes, reforçamos nos-
sos modelos de atendimento digitais com nosso 
aplicativo de Kibon e o lançamento da nossa as-
sistente virtual no Whatsapp, a Kiki da Kibon. Já 
vínhamos em uma jornada de transformação com 
o time de televendas para ajudar na jornada di-
gital e, agora, aprimoramos nossos modelos de 
atendimento. o app de Kibon tem funcionalida-
des essenciais para que o cliente faça seu pedido 
24/7 com autonomia, exemplo: reconhecimento 
de imagem para ajudar na recomendação do pe-
dido, repita seu último pedido, entre outras. fa-
lando sobre o lançamento da Kiki, nossa assis-
tente virtual ajuda nossos clientes via Whatsapp 
na resolução de qualquer problema, seja uma 
segunda via de boleto, uma necessidade de ma-
nutenção na máquina, seja em um pedido e em 
um status de entrega. ela está pronta para aju-
dar e simplificar a vida e otimizar o tempo dos 
clientes e da equipe no campo. Kibon tem ainda 
um compromisso inegociável com a qualidade 
dos sorvetes que são apresentados ao público. 
Trabalhamos para oferecer sabores muito gosto-
sos por meio de processos rigorosos e buscando 
usar ingredientes sustentáveis e o mais natural 
possível, criando produtos mais saudáveis e que 
atendem altos padrões nutricionais. e o público 
se mostra muito atento a esses fatores, elevando 
o nível de exigência para a produção de sorvetes 
que ofereçam qualidade em todos os aspectos. 
Temos uma equipe dedicada a analisar e entender 
o nosso consumidor, assim como identificar no-
vas tendências de consumo no geral. esse posi-
cionamento garante inovações relevantes para os 
consumidores e o protagonismo e autenticidade 
na categoria, além de continuar distribuindo os 
nossos produtos clássicos e preferidos. É certo 
que há clássicos que sempre agradam e que fa-
zem parte do cotidiano das pessoas, como o Ta-
blito, picolé mais vendido do Brasil, ou o famoso 
Napolitano. Mas, o que percebemos é que, cada 
vez mais, as pessoas buscam experiências dife-
renciadas. por exemplo, a experiência de prazer 
ligado à saudabilidade e preocupação com o bem
-estar em geral, refletidas em recentes lança-
mentos como o chicaBon Zero açúcar, um clássi-
co que é sucesso de vendas e que foi reinventado 
atendendo aos pedido de consumidores que bus-
cam por opções mais saudáveis sem nenhuma 
adição de açúcar e com baixa caloria; Magnum 
Vegano, uma versão que promete agradar não só 
consumidores veganos e vegetarianos, mas tam-
bém aqueles que buscam uma opção de alimen-
tação mais equilibrada”, minucia.

Moraes adiciona que “nos últimos anos, notamos 
um aumento no interesse do público por produtos 
mais naturais, que valorizam os ingredientes e os 
processos para a obtenção de sorvetes que levem 

a eles o sabor verdadeiro de seus do-
ces e frutas favoritos. Kibon, inclu-
sive, faz parte dessa evolução, que 
pode ser vista pelo lançamento dos 
sorvetes ligados à saudabilidade 
e ao bem-estar e que conta com 
grande quantidade de frutas, tra-
zendo o real sabor das mesmas 
com poucos ingredientes, como 
é o caso dos bem-sucedidos 
fruttare Muita fruta Morango 
e fruttare Muita fruta Man-
ga. No entanto, assim como 
todos os setores da econo-
mia, o mercado de sorvetes 
também foi afetado pela atual 
pandemia de covid-19, princi-
palmente, no que diz respeito a 
hábitos de consumo e de com-
pra. por exemplo, vimos a migra-
ção do consumo para o segmento de 
sorvetes em potes, já que todos estão em casa. e 
as escolhas dos brasileiros se dividiram entre os 
potes mais democráticos, como o napolitano 4 em 
1 ou potes de consumo mais individualizado com 
fórmulas mais elaboradas, como o Tablito pote ou 
Magnum pote. Também vimos crescer, de maneira 
exponencial, o canal de delivery. a partir do momen-
to em que os consumidores quebraram a barreira 
de pedir sorvete por delivery, vimos a retomada do 
consumo de picolés também, porque o consumidor 
tem a liberdade de montar seu combo de sorvetes, 
escolhendo diferentes produtos que atendem dife-
rentes gostos. enquanto marca, reforçamos ainda 
nossos modelos de atendimento digitais, com nos-
so aplicativo e o lançamento da nossa assistente 
virtual no Whatsapp, a Kiki da Kibon. Já vínhamos 
também em uma jornada de transformação com o 
time de televendas para ajudar na jornada digital 
e, agora, aprimoramos nossos modelos de aten-
dimento. o app da Kibon tem funcionalidades es-
senciais para que o cliente faça seu pedido 24/7 
com autonomia. agora, já com a retomada gradual 
da circulação e com as políticas de flexibilização, 
percebemos a volta do consumo de sorvete fora 
de casa e o produto mais escolhido é o tradicional 
sorvete no palito, o picolé.  e, como o propósito de 
Kibon é construir um mundo mais feliz e inclusivo, 
seja via delivery ou nas compras tradicionais, espe-
ramos que nossos produtos possam seguir levando 
felicidade”, aguarda.

oFNeR

Mario Martins da costa Jr. é Diretor comercial 
da ofner, conceituada rede paulistana especializa-
da em patisserie, salgados, chocolates e gelato. No 
seu entendimento, o mercado nacional de sorvetes 
é marcado por um “cenário que mostra que, quem 
resolve ingressar nesse setor no Brasil, precisa ir 
além do convencional, estar de olho nas tendências 
e, claro, sair da zona de conforto para se sobressair 
nesse ramo tão criativo”, sinaliza.
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mais, espaço e notoriedade no segmento de ali-
mentação nos últimos anos. Nos últimos sete 
anos, por exemplo, o desenvolvimento notório do 
mercado de sorvete premium trouxe para o con-
sumidor uma nova referência de qualidade e isso 
começou a gerar mudanças importantes nos hábi-
tos e características de consumo de forma que o 
mercado, rapidamente, percebesse a oportunidade 
que existia de crescimento na categoria por meio 
do aperfeiçoamento técnico. No entanto, a atual 
pandemia da covid-19 teve um impacto profundo 
no mercado nacional de alimentos. com as restri-
ções sociais determinadas para contenção da do-
ença, naturalmente, os hábitos de vida mudaram, 
influenciando diretamente não só a maneira que 
as pessoas consomem, mas também os produtos 

consumidos. Mas, acredito que, após a pandemia 
de covid-19, as pessoas buscarão, cada vez mais, 
produtos naturais de fontes confiáveis, sem adi-
ção de conservantes, corantes e açúcar branco. 
Buscarão segurança. por isso, já lançamos o Sor-
betto de chocolate amargo, que é feito com ingre-
dientes simples, como água, pouco açúcar, cacau 
com sabor intenso e exclusivo e sem aditivos arti-
ficiais”, apresenta. 

Na rede food Service é assim! as datas come-
morativas entrelaçadas no cotidiano e estratégias 
de sucesso voltadas ao ramo de alimentação fora 
do lar sempre terão vez e voz por meio de seus 
personagens. por isso, continue nos acompa-
nhando e, tendo sugestões de pautas, envie e-mail 
para redacao@redefs.com.br.

conforme o Diretor comercial,  as principais 
mudanças no mercado nacional de sorvetes 
nos últimos anos foram marcadas pelo “sur-
gimento de novos tipos de sorvete, com varia-
ções como premium, gourmet, orgânicos e ve-
ganos. assim, atualmente, vejo a participação 
do sorvete na alimentação diária como uma 
sobremesa de refeições principais ou um lan-
che intermediário. Sua contribuição energéti-
ca, em função dos teores de açúcar e gordura, 
pode ser um veículo de vitaminas, minerais e 
fibras. e, se contiver leite, será uma boa fonte 
de cálcio. Hoje, a nova geração de consumidor 

de sorvete é exigente e valoriza um bom rela-
cionamento com a empresa e um atendimen-
to de qualidade. o nosso objetivo é oferecer 
os produtos e serviços que eles buscam a fim 
de aumentar a competitividade e maximizar os 
negócios. a facilidade de explorar e a rapidez 
do processamento de informações digitais é 
uma das características mais importantes do 
consumidor de sorvete”, aponta

por fim, costa Jr. fomenta que o sorvete vem 
sendo mais valorizado no mercado food service 
no decorrer dos anos, assim como ganhou maior 
qualidade. “o sorvete está ganhando, cada vez 
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Marcela Soares: conheça 
a professora online de 

Confeitaria que trocou a vida 
de profissional de Educação 

Física pela a de chef
embaixadora da itambé Food Service no pernambuco e da 

galvanoteck embalagens, a chef já soma mais de 13 mil alunos em 
sua carreira como educadora
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Vida de chef é compartilhar conhecimento? Sim 
e como, principalmente, para Marcela Soares de 
araújo, de 34 anos, a chef Marcela Soares, que, 
atualmente, trabalha como professora online de 
confeitaria e já soma mais de 13 mil alunos em sua 
carreira como educadora no ramo da gastronomia.

Natural de recife, Soares também é embaixadora 
da itambé food Service no estado de pernambuco e 

por

res produtos aos meus clientes e ser professora. eu 
comandava duas cozinhas no meu café/confeitaria, 
que levava meu nome. a cozinha doce e a cozinha 
quente. Tínhamos pronta entrega, delivery, aten-
dimento do salão e encomendas de doces, tortas, 
bolos e salgados. Minha vida de chef era ensinar 
e ter o negócio físico. os dois projetos andaram 
sempre juntos. Mas, à medida que o atelier cres-
cia e se transformava em uma imensa e renomada 
confeitaria, conquistei o mundo com o meu conteú-
do. assim, obtive duas expansões, muito trabalho e 
dois amores que chegaram a um tamanho que não 
sei medir. aí, veio mais um desafio, como conciliar 
dois projetos tão grandes que exigem por igual de 
mim? Hoje, me vejo obrigada a escolher, porque, se 
eu não puder me dedicar 100% a algo, eu nem tento. 
a confeitaria é um ato de doar amor, seja oferecen-
do meu bolo perfeito ao meu cliente ou ensinando 
os meus alunos, que, hoje, já são mais de 13 mil. e 
me sinto na grande responsabilidade de não deixar 
de acompanhar essas pessoas que tanto desejam 
aprender. afinal, já não cuido apenas da minha tra-
jetória, são muitas vidas envolvidas. por isso, en-
cerrei as atividades da Marcela Soares confeitaria 
no dia 23/05/2021 para que eu possa dar continui-
dade a esse projeto de ajudar pessoas a transfor-
marem suas vidas como eu transformei a minha. 
Mesmo a confeitaria fazendo esse sucesso que faz, 
mesmo ela estando em seu melhor momento, com 
meus queridos clientes assíduos e fiéis, mesmo 
ela estando com a melhor equipe, eu precisei es-
colher. atualmente, estou montando meu escritório 
de marketing digital voltado para cursos online de 
confeitaria e gero conteúdo para redes sociais de 
várias empresas parceiras”, detalha.

a chef acrescenta também que, hoje em dia, “a 
internet tem auxiliado muitas pessoas a se espe-
cializarem em qualquer área, principalmente, gas-
tronômica. estar ou não estar dentro de uma co-
zinha, tecnicamente falando, não torna ninguém 
‘menos chef’. Você é chef por ensinar o que passa 
e essa é minha realidade. Desde que comecei a mi-
nistrar meus cursos, viajei todo o Brasil ensinan-
do e prestando consultoria para outras empresas. 
essa é a minha vida de chef. e não, não há glamour! 
É ralação, suor, muitas noites sem descanso, ter 
que pensar em tudo, pois tudo passa por você an-
tes de qualquer coisa. começa com você e termina 
com você!”, sinaliza.

desafios e Metas

realizada em sua nova empreitada profissional 
mais centralizada, Soares acredita que seus atu-
ais desafios e metas estejam em conseguir “focar 
100% no projeto online, nos cursos, estudar ainda 
mais e trazer mais técnicas para os meus alunos. 
Mostrar que podem sim fazer o que quiserem e que 
desistir não é e nunca foi uma opção. Sou muito 
criativa, minha mente não para nunca e eu nunca 
deixo de sonhar. então, busco sempre estar me re-
novando”, garante.

da Galvanoteck embalagens e se define como “como 
uma pessoa apaixonada pela gastronomia. Sou ex-
tremamente perfeccionista, amo ser desafiada e sou 
movida por mudanças e sonhos. Sofri muito precon-
ceito por escolher a confeitaria como profissão. po-
rém, não tenho medo dos obstáculos. Sempre faço o 
que tem que ser feito para alcançar os meus objeti-
vos. afinal, é na dor que nos fortalecemos”, afirma.

a vida de chef de Soares começou depois que ela, 
já formada em educação física, resolveu mudar o 
rumo da sua vida em busca de realização pessoal e 
profissional. “a confeitaria entrou na minha vida há 
sete anos. Uma trajetória recheada de muito amor, 
conquistas, desafios, acertos e erros. eu estudei 
educação física na Universidade de pernambuco 
(Upe) e trabalhei dois anos em uma academia de 
ginástica. Mas, depois, cursei Gastronomia no Ser-
viço Nacional de aprendizagem comercial (Senac) 
e trabalhei em dois restaurantes antes de montar 
a minha própria empresa. eu encontrei no mundo 
doce a minha realização. e, como confeiteira espe-
cialista em bolos, me destaquei, montei o meu ate-
lier e, por causa de muitos pedidos, resolvi ensinar 
meus segredos e receitas. Viajo o Brasil inteiro há 5 
anos ministrando cursos. assim, ensinar virou uma 
outra grande paixão. Dar a oportunidade de apren-
der sobre confeitaria a quem tanto busca conheci-
mento e não encontra, assim como eu busquei, é 
muito satisfatório”, destaca.

QueM é Marcela soares?

casada e sem filhos, Soares conta com o traba-
lho do companheiro como sócio e se interpreta com 
duas personalidades. “acredito que as minhas duas 
personalidades se confundem. Talvez, a chef Mar-
cela Soares seja mais extrovertida, comunicativa e 
expansiva do que a pessoa Marcela Soares que, na 
vida pessoal, é mais reservada e tímida. No entanto, 
as duas personalidades trazem de berço a integri-
dade e a humildade acima de tudo. Sou sonhadora, 
batalhadora e movida a desafios”, elenca.

especificamente sobre o seu perfil profissional, a 
chef divide que ama “ensinar e compartilhar todo o 
conhecimento que eu tenho, pois acredito que é isso 
que me move todos os dias. ouvi, certa vez, uma 
pessoa chamar o outro chef quando esse aprendeu 
algo com ele. Não é simplesmente se intitular chef, 
mas merecer isso. Ser professora e chef para mim é 
isso. passar meu conhecimento e também aprender 
ainda mais com cada um que passa na minha vida. 
e, apesar de ser professora de confeitaria, também 
sou apaixonada por cozinha quente/salgada, en-
globando massas, molhos, risotos, carnes”, revela.

vida de chef eM transforMação

atualmente, o foco de Soares “é integral nos 
meus cursos online, sempre inovando, buscando 
informações, inspiração todos os dias para melho-
rar ainda mais o conteúdo que passo para os meus 
alunos. Também presto consultoria para empresas, 
principalmente, na parte de confeitaria”, resume.

até maio deste ano, a chef também trabalha-
va em seu próprio negócio food service, chamado 
Marcela Soares confeitaria, o qual ela preferiu fe-
char para poder dar mais atenção à sua vida de chef 
digital como educadora. No entanto, ela partilha 
que, durante cinco anos, “vivi entre duas grandes 
paixões dentro da confeitaria: oferecer os melho-
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visão de Mercado

para Soares, “poucos segmentos são tão versá-
teis como o food service. a gastronomia permite 
quase que infinitas possibilidades, não só em re-
lação aos pratos, mas com relação ao negócio em 
si. Nunca houve tantas opções e variedade de car-
dápio como agora. as pessoas podem almoçar em 
um food truck e, no mesmo dia, jantar em um res-
taurante italiano e comer uma sobremesa em uma 
confeitaria. Há, ainda, o delivery, que ganhou desta-
que com a pandemia de covid-19 e é uma alterna-
tiva de alimentação que reforça a abrangência do 
food service. os reality shows gastronômicos tam-
bém ajudam a impulsionar um mercado que, se bem 
administrado, desconhece qualquer crise”, avalia.

a chef alega também que acredita que, “apesar 
da aceleração de todos os processos, tudo cami-
nhando ainda mais rápido, o pouco tempo que te-
mos para nos alimentarmos e realizarmos todas as 
nossas atividades num dia, percebo que a socie-
dade tem buscado, a todo custo, minimizar esses 
efeitos. Seja com uma rotina mais saudável, exercí-
cios, alimentos orgânicos e não processados. o que 
antes para muitos podia ser considerado primordial 
pela falta de tempo, como consumo exagerado de 
fast-food, hoje, há um novo cuidado, um novo olhar 
diante de tudo. Vejo a alimentação e o próprio ali-
mento serem mais respeitados em todos os seus 

processos. claro que falta muito ainda para isso se 
tornar um todo, mas um dia de cada vez a gente 
chega lá”, crê.

sucesso eM Meio à PandeMia

Mesmo sendo bastante positiva sobre o futuro 
do mercado de alimentação fora do lar, Soares frisa 
que a atual pandemia de covid-19 não pode deixar 
de ser citada e lembrada. até porque, “vem tendo 
um efeito econômico negativo para diversas áreas. 
No começo da doença, quando eu ainda tinha uma 
confeitaria recém-aberta e em torno de dez cola-
boradores que dependiam dos seus empregos, eu 
também senti alguns desses efeitos. Mas, me con-
sidero uma pessoa pró-ativa e muito criativa. en-
tão, me reinventei. criei vários produtos diferentes, 
bolos atrativos, combos, caixas de café da manhã 
e aumentei em 300% meu delivery e foi maravilho-
so viver essa experiência e fazer a empresa crescer 
diante de uma crise econômica mundial. criei es-
tratégias de transporte e entregava meus produtos 
em toda a cidade de recife, olinda e região metro-
politana. o sucesso do delivery com os bolos ca-
seiros foi tão grande que criei um curso chamado 
caseirinhos de Sucesso e fui chamada pela rede 
Globo e pelo SeBrae para falar sobre estratégias 
de delivery e de transportes de produtos delicados 
(bolos). Sou muito grata a Deus por, diante de uma 
crise econômica devido à pandemia de covid-19, eu 
consegui mudar a vida de vários alunos que resol-
veram confiar no curso caseirinhos de Sucesso”, 
comemora.

a chef frisa ainda que “conquistei autoridade 
na internet pelo trabalho apresentado com meus 
bolos perfeitos e pela criação do Naked cake Go-
tinhas perfeitas, que ganhou o país e se tornou um 
dos bolos mais compartilhados da internet brasi-
leira. Hoje, tenho 271 mil seguidores no instagram 
e mais de 13 mil alunos espalhados no Brasil e no 
mundo por meio do meu curso online. Já fui convi-
dada para ser jurada de programas de televisão na 
área de confeitaria, entre outros quadros em canais 
abertos, como SBT e Globo. participei ainda de uma 
competição de confeitaria chamada Lady amarena, 
em São paulo, e, entre vinte competidoras, acabei 
conquistando o terceiro lugar. represento várias 
marcas da linha food no Brasil. como sou ambicio-
sa, digo que isso é só o começo de tudo”, ressalta.

orGulho de ser eMbaixadora da 
itaMbé food service

outro orgulho profissional de Soares é ser em-
baixadora da itambé food Service do estado de 
pernambuco. “atualmente, as mídias sociais in-
fluenciam diretamente no comportamento social 
e, se alguém acha que não é influenciado pelo que 
está nessas mídias, se engana. as mudanças vin-
das desse meio afetam diretamente o cotidiano, a 

por

forma de agir e também a de pensar das pessoas. 
por isso, o mercado deve acompanhar tais influ-
ências e se adaptar cada vez mais. as formas de 
humanização aproximam as marcas dos consumi-
dores finais, pois gera confiança e mais credibili-
dade. por isso, a itambé food service humanizou 
sua marca por meio das embaixadoras, pois, dessa 
forma, ganha mais visibilidade pelos atuais aspi-
rantes a chefs de cozinha, já que, quando se mostra 
resultados reais do produto, você acaba gerando 
credibilidade e confiança das pessoas. recebi o 
convite da itambé food Service e me tornei a pri-
meira embaixadora no dia 5 de dezembro de 2018. 
Sou muito orgulhosa e grata por ter sido uma das 
escolhidas em representar uma marca que sempre 
indiquei, usei e admirei. esse foi um dos reconheci-
mentos mais lindos da minha carreira como confei-
teira. Tenho muito orgulho de fazer parte da família 
itambé food Service”, frisa.
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dica de chef eMbaixadora da itaMbé 
food service

por fim, como boa professora digital de con-
feitaria que é, Soares assinala que quem quer se 
tornar uma chef como ela deve “nunca deixar de 
investir em conhecimento, pois é algo que nin-
guém tira de você. Se especialize e seja o melhor 
na sua área. eu, por exemplo, vendi minha confei-
taria para me dedicar exclusivamente aos meus 
cursos online. a confeitaria é um ato de doar 
amor, seja oferecendo meu bolo perfeito ao meu 
cliente, seja ensinando os meus alunos. e, por 
isso, me sinto na grande responsabilidade de não 
deixar de acompanhar essas pessoas que tanto 
desejam aprender. afinal, já não cuido apenas da 
minha trajetória, mas são muitas vidas envolvi-
das”, conclui.
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The Burger Store: um dos 
caminhos para quem deseja abrir 

uma hamburgueria de sucesso
criada por marcos lee, escola e empório localizado em São paulo, 

capital, já formou mais de três mil empreendedores do ramo
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É ou sempre sonhou em ser um empresário do 
ramo food service? e hambúrguer é o produto 
com o qual deseja trabalhar e/ou continuar 
produzindo ou comercializando de maneira 

mais eficaz? então, hoje, nós da rede food Service 
temos o prazer de te apresentar a The Burger Sto-
re, que é um dos caminhos para quem deseja abrir 
uma hamburgueria de sucesso.

criada por Marcos Lee, de 38 anos, a escola é 
localizada em São paulo, capital, e já formou milha-
res de empreendedores do ramo food service com o 
objetivo de sempre inovar e desenvolver o mercado 
de hambúrguer. “inauguramos no segundo semes-
tre de 2018, com o propósito de sempre inovar e 
desenvolver o mercado ‘hamburguístico’. esta-
mos localizados na rua professor atilio inocentti, 
747, na Vila Nova conceição. Hoje, contamos com 
nove funcionários e, nesses quase três anos desde 
a inauguração, já passaram pelos nossos cursos 
quase três mil alunos”, destaca Lee, que é formado 
em Gastronomia pela Universidade anhembi Mo-
rumbi, em 2009, mas, antes, cursou três anos de 
publicidade na fundação armando alvares pente-
ado (faap).

conforme o empresário, a The Burger Store tam-
bém é um empório com todos os itens necessários 
para a produção de hambúrguer já prontos para 
serem comercializados. “com alto investimento 
em tecnologia dos equipamentos, o ambiente con-
ta com itens e produções exclusivas. a variedade 
inclui desde uma moedora refrigerada, uma chapa 
de temperatura controlada, que economiza gás, e 
uma coifa especial com diferenciais de segurança. 
É também uma loja inovadora que atende uma lacu-
na até então não preenchida no mercado nacional. 
a ideia veio de estudo do mercado, pois percebi que 
existia uma demanda grande por produtos mais es-
pecializados e, principalmente, faltava muita infor-
mação de qualidade para o empreendedor da área 
de hambúrgueres. assim, entendemos a fundo o 
mercado, sabemos as maiores dificuldades e ensi-
namos a driblar elas”, garante.

atual ProPósito e funcionaMento da 
the burGer store

o atual propósito de Lee com a The Burger Sto-
re é “além de oferecer produtos diferenciados do 
setor de hamburguerias, muitos exclusivos, desde 
alimentos até equipamentos, é fazer o negócio do 
empreendedor acontecer e minimizar os erros ao 
montar o negócio”, explica.

Sobre o funcionamento do inovador empreendi-
mento, ele informa que “também ensino aos alunos 
a se diferenciarem no mercado e a buscarem um 
conceito próprio para o seu negócio. as aulas na 
The Burger Store são uma forma de trazer parte 
deste conteúdo de forma mais barata, sempre com 
temas atuais e visando suprir de informação aque-
les que estão começando ou patinando no negócio 
atual”, ressalta.

Planos Para a the burGer store

Segundo Lee, hoje em dia, os seus planos para a 
The Burger Store englobam, “nacionalmente, mos-
trar que o trabalho de consultoria ajuda a minimizar 
os erros e todos os produtos que criei para inovar, 
como, por exemplo, o 202 mixers, burger maturado, 
smoked smash, a linha de equipamentos em parce-
ria com a WaVe e caramelo de cebola com a Strum-
pf. internacionalmente, estou focado em fazer con-
sultorias na espanha. a primeira foi em Madrid ao 
abrir o La prensa. e, atualmente, estou fazendo o 
Hideout, em BcN, e começarei, em breve, uma em 
Murcia, o local se chama Lazeramika e é a primeira 
feita para empreendedores espanhóis”, revela.

o Mestre eMPreendedor e PreMiado 
da the burGer store

Durante os cursos e consultorias, Lee, o mestre 
empreendedor e premiado da The Burger Store, di-
vide com seus alunos nada menos que a experiên-
cia de 15 anos no ramo de alimentação. “Hoje, sou D
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uma hamburgueria no interior de São paulo. Já em 
dezembro de 2017, eu vendi o bar e abri, em se-
guida, a The Burger Store, onde as consultorias se 
intensificaram. atualmente, sou sócio da The Burge 
Store, o primeiro empório do mundo especializado 
em burgers, onde também capacitamos empreen-
dedores do segmento. Também sou sócio da Di Bari 
Mercato, inaugurada em agosto de 2020 e que atua 
igual a loja de hamburgueres, porém, no segmento 
de pizza”, detalha.

nomia em 2004, quando foi morar na espanha. “Lá, 
eu comecei a cozinhar para me sustentar e, quando 
voltei para o Brasil, abri um boteco em alphaville, 
que se chamava Salamanca, uma homenagem à 
cidade que morei na espanha. Um ano depois, eu 
resolvi vender o boteco e me especializar na área, 
quando comecei a estudar Gastronomia e esta-
giar. em janeiro de 2013, abri um bar e, lá, tomei o 
gosto também pela coquetelaria, principalmente, o 
gin. assim, em 2014, fiz a primeira consultoria em 

sócio da The Burger Store e do Di Bari Mercato ao 
mesmo tempo. Tenho também alguns produtos no 
mercado, como a 202 mixers, caramelo de cebola 
em parceria com a Strumpf, dois molhos em parce-
ria com o chimichurri do Norba. além disso, cole-
ciono alguns trabalhos secundários, como o curso 
online DriNKSe, sou colaborador da revista do Gin, 
e integrante do Gin on Mondays, que é um grupo 
que avalia gins”, relata.

Lee começou a sua carreira na área de gastro-

Sobre seus prêmios, o empresário partilha que 
já conquistou os títulos de “Melhor petisco de São 
paulo pela Veja Sp, Melhor Bar para paquerar pela 
Veja Sp, Melhor Gin Tonica pela folha de Sp, Me-
lhor Bar de São paulo pela revista epoca e Melhor 
Burger de São paulo pelo Blog Hamburguer perfei-
to. Sou um entusiasta da cozinha fusion, trabalho 
com diversas técnicas e gastronomias de várias 
origens. Minhas maiores referencias são chefs es-
panhóis que buscam inovação e tecnologia para o 
desenvolvimento do mercado. Um burger icônico 
da minha trajetória no ramo é o Surf’n Turf que ser-
via no Bar ponto”, relata.

ensino Que vai aléM da Mão na Massa

para Lee, “ensinar é tão bom quanto cozinhar. 
ensinar os outros a abrir/crescer um negócio traz 
uma bagagem valiosa para si”, avalia. por isso, 
além de ensinar técnicas sobre a produção e co-
mercialização de hamburgueres, ele faz questão de 
também promover um ensino além da mão na mas-
sa. “empreender no Brasil é extremamente difícil 
devido aos impostos e as regras absurdas. Nosso 
país luta contra, infelizmente. Mas, à medida que 
o tempo passou, acabei adquirindo mais experiên-
cia, conhecimento e, principalmente, aumentando 
o meu networking, o que torna tudo mais fácil. a 
pandemia de covid-19 exigiu mais das hamburgue-
rias e, principalmente, novas ideias para manter os 
negócios saudáveis com o aumento do delivery. ou 
seja, a margem de erro que já era pequena, diminuiu 
mais. Sendo assim, estudar muito, testar e provar 
sempre é o segredo. cozinheiro que se fecha dentro 
da própria cozinha, não consegue evoluir”, aconse-
lha.

por fim, o empresário assegura que “a cada res-
taurante que abro, me dá mais referência e experi-
ência. então, cada vez mais, tenho bagagem para 
negócios mais eficientes. Já abri restaurantes em 
quase todo o Brasil e, agora, me sinto mais segu-
ro para atacar outros países. então, a espanha é o 
meu primeiro passo nesse sentido. Meus produtos 
ou marcas vão evoluindo com isso. inovação, nun-
ca fazer mais do mesmo, sempre entender a neces-
sidade do mercado e trabalhar para suprir essa de-
manda é o que deve nos mover”, indica.

para consultar os atuais cursos disponíveis na 
The Buger Store, acesse: https://theburgerstore.lo-
javirtualnuvem.com.br/cursos/

Na rede food Service é assim! Sempre te apre-
sentamos formações para aprimorar o seu negócio 
de alimentação fora do lar e ou te dar ‘aquele pon-
tapé inicial’ para começar a empreender no ramo 
food service.
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Dados recentemente divulgados pela asso-
ciação Brasileira das indústrias de Biscoi-
tos, Massas alimentícias e pães e Bolos 
industrializados (abimapi) revelaram que, 

apesar do cenário de dificuldades para diversos 
setores em decorrência da pandemia de covid-19, 
o setor o qual ela representa apresentou significa-
tivo crescimento. a última pesquisa feita pela as-
sociação, em parceria com a consultoria Nielsen, 
aponta que as vendas do segmento somaram r$ 
40,5 bilhões em 2020, o que assinala 9% acima do 
valor do faturamento alcançado em 2019, de r$ 
37,1 bilhões.

Durante o ano passado, foram comercializadas 
3,5 milhões de toneladas de produtos, 6% a mais 
que 2019, de 3,3 milhões de toneladas. entre as ca-
tegorias estudadas, vale o destaque para a de pães 
e bolos industrializados com crescimento de 12% 
no volume vendido.

Segundo dados divulgados pelos principais 
marketplaces de Delivery para restaurantes, as ca-
tegorias de produtos mais vendidas nas platafor-
mas em 2020 foram Hambúrgueres e Sanduíches, 
respectivamente em primeiro e segundo lugares. a 
categoria ‘padarias e pães’ também ficou entre as 
10 mais procuradas pelos usuários nas plataformas.

paralelo a esse positivo cenário, a iff, empresa 
líder do setor de alimentos, bebidas, saúde, bioci-
ências e experiências sensoriais, com amplo por-
tfólio de ingredientes para a indústria da panifi-
cação, descobriu junto aos consumidores de toda 
a américa do Sul, em conjunto com a empresa de 
pesquisas GfK (Growth from Knowledge), que mais 
de 50% dos entrevistados consomem pães indus-
trializados mais de três vezes por semana. entre-
tanto, apurou também que o movimento chamado 
de clean label está se fortalecendo em alguns paí-
ses europeus e que isso, muito provavelmente, vai 
acontecer na américa do Sul. até porque, durante 
os estudos, os pesquisadores avaliaram que ainda 
não há entre o público pesquisado uma definição 
clara do que é clean label, mas que já é costume as-
sociar esse termo a um consumo mais responsável, 
a ingredientes naturais e às informações nutricio-
nais transparentes.

o Que é a solução Grindsted PoWer-
bake clean?

em entrevista exclusiva à nossa reportagem, 
Vanessa Martins Mendes, Gerente de Marketing 
para panificação na iff, apresentou a GriNDSTeD 
poWerBake clean como “uma solução exclusiva e 
de última geração que a iff recentemente passou 
a disponibilizar para a indústria de panificação na 
américa do Sul. por meio dela, fabricantes de pães 
industrializados podem criar produtos mais em 
sintonia com o desejo do consumidor que busca 
por formulações mais simples e com ingredientes 
que ele conhece. essas são facetas do clean label 
(‘rótulo limpo’), um movimento que se fortalece em 
todo o mundo e que, cada vez mais, poderá ter peso 
nas decisões de compra de alimentos industrializa-
dos, incluindo pães. os consumidores estão mais 
preocupados com a saúde e conscientes da impor-
tância da alimentação para a qualidade de vida. a 
pandemia de covid-19 acelerou essa tendência. 
Segundo uma pesquisa que a iff fez recentemente, 
com apoio da consultoria Kyra, 94% dos brasileiros 
afirmaram estar mais atentos à saúde e à imuni-
dade e 77% disseram ter adotado uma alimentação 
mais saudável nos últimos meses”, destaca.

Para Que funciona?

Sobre as funcionalidades da GriNDSTeD 
poWerBake clean, Luis Gioia, especialista em 
aplicações para panificação na iff, explica que 
“ela permite dispensar o uso de agentes oxidantes 
e pode substituir os reforçadores de massa e 100% 
do glúten de trigo vital, que é habitualmente adi-
cionado às formulações de pães industrializados. 

IFF oferece solução ‘clean 
label’ para a produção de 

Pães com melhor qualidade e 
potencialmente mais acessíveis

gRiNDSteD poWeRBake clean também facilita o processo de 
preparação e reduz perdas e desperdícios, segundo a empresa
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Tudo isso reforçando não apenas a rede de glúten, 
mas a estrutura do pão em geral, o que é uma con-
quista significativa do ponto de vista técnico. para 
os fabricantes, especificamente, a GriNDSTeD 
poWerBake clean garante benefícios de proces-
so, como maior produtividade, maior resistência 
das massas, maior tolerância, maior volume e pães 
com melhor formato. É uma solução realmente ino-
vadora para o mercado, sendo capaz de substituir 
certos ingredientes tradicionalmente utilizados na 
panificação, cujos nomes técnicos podem não soar 
familiares a alguns consumidores”, relata.

Quais são os diferenciais da solução?

Já quando questionado sobre os diferenciais da 
GriNDSTeD poWerBake clean, Gioia partilha que 
“em primeiro lugar, a solução se diferencia por ser 
um sistema integrado. ou seja, uma mescla de in-
gredientes. a GriNDSTeD poWerBake clean reúne 

lecitina de soja, enzimas e fibra solúvel de fontes 
naturais de forma sinérgica e otimizada, propor-
cionando desempenho superior no produto final, 
quando comparado com a utilização de ingredien-
tes separadamente. esse novo lançamento é resul-
tado de muitos estudos dos nossos cientistas e de 
ajustes tecnológicos, culminando em um produto 
inovador. além disso, ao eliminar ou diminuir as 
perdas de produção por produtos em não confor-
midade, como pães de baixo volume, por exemplo, 
a GriNDSTeD poWerBake clean colabora com a 
redução do desperdício de matérias-primas e do 
consumo de energia, impactando positivamente no 
footprint de quem a utiliza”, garante.

o especialista em aplicações para panifica-
ção na iff partilha ainda que o nome GriNDS-
TeD poWerBake clean foi inspirado no fato de 
que “GriNDSTeD é a nossa marca guarda-chu-
vas, que combinam ingredientes avançados de 
alta qualidade para uma variedade de aplicações. 

Dentro dela, GriNDSTeD poWerBake é uma sub-
marca direcionada à indústria de panificação e 
que já tem um grande reconhecimento no setor. e 
o clean é o distintivo para reforçar o atributo cle-
an label do novo produto. ou seja, a capacidade 
de poder substituir o uso de ingredientes indivi-
duais, simplificando as formulações e tornando
-as mais ‘limpas’”, esclarece.

Grindsted PoWerbake clean no 
food service

com o crescimento do food service em Super-
mercados e padarias e com o protagonismo das ca-
tegorias Hambúrgueres e Sanduíches no canal deli-
very, é cada vez mais importante produzir e oferecer 
pães de qualidade nos estabelecimentos, principal-
mente pelo fato de que o pão é um dos principais 
fatores de diferenciação destes produtos.

conforme Mendes, “os pães industrializados, 
sejam brancos, integrais ou especiais, são per-
cebidos positivamente como produtos saudáveis 
e convenientes e estão no dia a dia dos consu-
midores e dos serviços de alimentação no país. 
De acordo com uma pesquisa que a iff realizou 
recentemente junto a consumidores de toda a 

américa do Sul, em parceria com a empresa de 
pesquisas GfK (Growth from Knowledge), mais de 
50% dos entrevistados afirmaram consumir pães 
industrializados mais de três vezes por semana. É 
um número significativo. além disso, a capacida-
de de GriNDSTeD poWerBake clean dispensar o 
uso de glúten de trigo vital pode gerar economia 
de custos aos fabricantes, com possíveis impac-
tos positivos para os negócios de food service e 
também para o consumidor final”, detalha.

exPectativas coM relação a solução 
no Mercado

por fim, Mendes divide que ela e todos da equipe 
da iff estão na expectativa da GriNDSTeD poWer-
Bake clean, literalmente, ganhar o mercado de pa-
nificação. “estamos confiantes numa ótima aceita-
ção deste novo lançamento entre as indústrias de 
panificação. GriNDSTeD poWerBake clean pode 
beneficiar a maioria dos pães industrializados. o 
produto é tanto eficiente em formulações clean la-
bel, em que a simplificação do rótulo é necessária, 
como em linhas de maior venda, com benefícios de 
custo graças à redução da dependência de utiliza-
ção de glúten vital na formulação”, endossa.

Vanessa Mendes, Ger. Mkt. 

para Panificação na IFF
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Pandemia de Covid-19 faz com 
que os bancos passem a se 

posicionar como verdadeiros 
parceiros dos empresários do 

ramo food service
Para ajudar na gestão financeira do seu negócio de alimentação 

fora do lar, trazemos um aparato geral de como os bancos se 
apresentam como uma ‘luz no fim do túnel’ nos atuais tempos
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gestão, que, na maioria das vezes, estão direta-
mente atrelados ao lado financeiro do negócio. 
por isso, hoje, nós da rede food Service trazemos 
um aparato geral de como os bancos passaram a 
se posicionar como uma ‘luz no fim do túnel’ nos 
atuais tempos.

em entrevista exclusiva à nossa reportagem, 
Marcelo Henrique Gomes da Silva, de 42 anos, 
Gerente executivo da Unidade de clientes Micro 
e pequenas empresas do Banco do Brasil, parti-
lha, por exemplo, que “em várias pesquisas que já 
realizamos com micro e pequenas empresas, ob-

Você sabia que aproximadamente 300 mil bares e 
restaurantes foram fechados no Brasil desde o come-
ço da atual pandemia de covid-19? pois é! esse preo-
cupante dado foi recentemente divulgado pela asso-
ciação Brasileira de Bares e restaurantes (abrasel), a 
qual os seus representantes avaliam que o mercado 
food service foi um dos mais atingidos pelas neces-
sárias medidas de restrição adotadas no comércio 
como forma de prevenção da doença no país.

Nesse cenário de crise social e econômica, mui-
tos empresários do ramo de alimentação fora do 
lar enfrentaram e ainda enfrentam problemas de 
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servamos que a maior preocupação dos empre-
sários é a gestão financeira. por isso, trabalha-
mos intensamente para criar e melhorar soluções 
que auxiliem os empresários com essa questão. 
constantemente, são feitas pesquisas de satis-
fação para colhermos as percepções dos nossos 
clientes. Temos também os conselhos com clien-
tes, em que gerentes e assessores da Unidade de 
clientes Mpe se reúnem com clientes para en-
tender as suas necessidades.  Hoje, o Banco do 
Brasil é o banco parceiro das micro e pequenas 
empresas e tem o food service como um impor-
tante segmento de clientes. além disso, o temos 
atuado, fortemente, na disponibilização de uma 
estrutura especializada para atender às empre-
sas, tanto presencialmente, como de forma remo-
ta/digital e no aperfeiçoamento do conhecimento 
de seus gerentes.  atualmente, o Banco do Brasil 
tem 1.690 pontos de atendimento especializado 
e mais de 7 mil profissionais dedicados às mi-
cro e pequenas empresas, além do atendimento 
remoto/digital. e, visando melhorar ainda mais o 
atendimento, foi implementado também o progra-
ma de capacitação, chamado de empreenda Mpe 
e que é voltado ao aperfeiçoamento do conheci-
mento de todo o time Banco do Brasil que atende 
aos clientes Mpe”, divide.

fabiano Bueno, Superintendente do Segmento 
empresas do Santander, por sua vez, considera 
que “conhecer a situação financeira da empresa 
no detalhe é fundamental, pois, a partir disso, se 
tomam melhores decisões a respeito de finan-
ciamentos, empréstimos, produtos e serviços 
financeiros. o Santander tem o compromisso 
de contribuir para que os negócios prosperem 
e conhecimento é um pilar fundamental para 
que isso aconteça. para isso, o banco oferece 
o programa avançar, que é uma plataforma gra-
tuita de conteúdo e que possui um portfólio de 
cursos, podcasts e artigos, que vão desde edu-
cação financeira, fluxo de caixa, até mercados 
internacionais. Dentro desse contexto, existe o 
programa Universitário empresas, em que mais 
de 1 mil bolsas para estagiários são oferecidas 
todos os anos. isso significa que mais de 1 mil 
clientes contam com estudantes universitários 
em suas equipes a partir dessa parceria com o 
Santander. a união da experiência com a inova-
ção. Hoje, os empresários do ramo food service 
podem reconhecer no banco um parceiro para a 
evolução e saúde do seu negócio. Diariamente, 
nossos gerentes, pessoa jurídica ou física, pres-
tam consultoria financeira aos nossos clientes, 
seja para estruturar a melhor linha de crédito 
para um investimento de longo prazo, seja para a 
troca de um veículo ou até para organizar o fluxo 
de caixa. está em nosso DNa desenvolver novas 
soluções para gerar mais eficiência para nossos 
clientes”, garante.

bancos coMo verdadeiros Parceiros

Na contramão da antiga fama de que os bancos 

são os grandes vilões de quem quer ganhar dinhei-
ro, desde o advento da atual pandemia de covid-19, 
tais instituições têm sido vistas como reais parcei-
ras dos empresários e, no setor de alimentação fora 
do lar, não tem sido diferente.

conforme Bueno, do Santander, “com certeza, 
o Santander é um parceiro dos empresários, pois, 
diariamente, atendemos pessoas que tem o sonho 
de empreender e, por meio de nossas soluções, es-
ses sonhos podem se tornar realidade. estamos fo-
cados em sempre desenvolver produtos e serviços 
sob medida para cada setor de nossa economia”, 
frisa.

Já Silva, do Banco do Brasil, corrobora ao afir-
mar que “o empresário pode contar com o Banco 
do Brasil para ser o parceiro dos seus negócios, 
uma vez que oferecemos soluções que vão desde 
o crédito, até outros serviços, sempre o auxiliando 
na gestão financeira da empresa. o Banco do Brasil 
sempre foi e será o parceiro das micro e pequenas 
empresas, pronto para atender aos empresários em 
todas as suas necessidades, com seu amplo por-
tfólio de produtos e serviços e sua rede especiali-
zada de atendimento”, ressalta.

novas soluções bancÁrias disPoníveis

com o objetivo de, a cada dia, atender melhor ao 
empresariado, incluindo os do mercado food service, 
as instituições financeiras lançaram diversas novas 
soluções voltadas para facilitar a gestão do empre-
endedor em tempos de pandemia de covid-19.

banco do brasil

No Banco do Brasil, por exemplo, Silva ressalta 
que, “por causa da pandemia de covid-19, a maior 
necessidade dos empreendedores passou a ser o 
crédito. por isso, o Banco do Brasil vem procurando 
estar muito próximo das empresas, oferecendo so-
luções na medida certa para cada caso. as princi-
pais soluções de crédito disponibilizadas em 2020, 
por exemplo, foram as linhas emergenciais, como 
o pronampe e o peac Maquininhas, duas linhas re-
levantes no segmento de food service. para o seg-
mento de food service especificamente, já foram 
liberados r$ 933 milhões nessas duas linhas de 
crédito, contemplando 17 mil empresas. o pronam-
pe foi reaberto em julho deste ano e a aceitação pe-
las empresas continua sendo alta. em menos de 24 
horas, foram disponibilizados r$ 3,2 bilhões, sendo 
36 mil clientes atendidos de diversos setores. além 
dessas soluções, foram lançadas várias medidas 
para apoiar o empreendedor e efetivar a disponibili-
zação de produtos e serviços no meio digital, como 
o BB financiamento pJ, que possibilita a contra-
tação de veículos de forma digital e mais simples. 
o atendimento remoto/digital também passou por 
várias melhorias com o objetivo de estar mais pró-
ximo do cliente, prestando um atendimento mais 
completo e ágil.  assim como, o Banco do Brasil 
desenvolveu também um modelo de relacionamen-
to focado nos clientes micro e pequenas empresas 

(hipersegmentação), que alia grande quantidade de 
dados (big data), inteligência analítica e modelos 
estatísticos com o objetivo de construir aborda-
gens, cada vez mais, personalizadas e que gerem 
alto valor na experiência com os clientes”, elenca.

o Gerente executivo da Unidade de clientes 
Micro e pequenas empresas do Banco do Brasil 
acrescenta ainda que, antes mesmo da pandemia 
de covid-19, “o Banco do Brasil já oferecia uma 
gama de produtos e serviços que atendem ao ramo 
de food service, que vão desde a forma de receber 
pelas suas vendas, passando pelo crédito e indo 
até as necessidades do dia a dia da empresa. Te-
mos a maquininha de cartão para as vendas, o pix, 
o crédito, tanto o parcelado (capital de giro, em até 
36 meses, ou financiamento de bens, em até 60 
meses) quanto a antecipação das vendas no car-
tão (acL, onde o vendedor recebe o valor à vista), 
a folha de pagamento online para os funcionários, 
seguro para o estabelecimento, entre outras solu-
ções”, informa.

santander

No Santander, Bueno revela que, em decorrên-
cia da pandemia de covid-19, “as evoluções dos 
canais digitais (app e internet banking) do banco 
foram aceleradas a fim de favorecer o atendimen-
to do cliente sem a necessidade de se deslocar até 
uma agência bancária. Lançamos a GeNT& – inte-
ligência coletiva do Santander, em que os clientes 
podem esclarecer as dúvidas mais recorrentes e 

acessar algumas transações dos canais digitais. 
além disso, a abertura de conta corrente já aconte-
ce de forma 100% digital. Neste momento, para as 
empresas que contam com um único proprietário 
sócio, desenvolvemos o copiLoTo Santander, que 
é uma ferramenta integrada de Gestão de Negócios 
para pequenos e médios empreendedores, onde é 
possível controlar estoque, emitir notas fiscais, re-
gistrar vendas, acessar o fluxo de caixa e organizar 
as informações de clientes, além da loja virtual que 
apoia nas vendas digitais. por meio da GetNet, foi 
desenvolvido o GeTpaY, que é um link disponibili-
zado ao cliente para a comercialização de produ-
tos e serviços no ambiente online (redes sociais e 
Whatsapp). outra entrega feita durante a pandemia 
de covid-19 foi a Loja Virtual. De forma descom-
plicada, o usuário pode criar uma loja, personalizar 
o layout e cadastrar produtos para vender atrás do 
meio de pagamento integrado. Temos ainda o San-
tander oN, que é uma função dentro do app San-
tander empresa que permite que você consulte as 
pendências atreladas ao seu cpf na receita fede-
ral, Serasa e Banco central. a ferramenta está dis-
ponível para android e ioS, sendo disponibilizada 
de forma gratuita”, lista.

em resumo, o Superintendente do Segmento empre-
sas do Santander assinala que, hoje, o banco “possui 
um portfólio de produtos e serviços que podem ser uti-
lizados pelos empresários do ramo food service para 
diferentes finalidades. Linhas de crédito para monta-
gem do negócio, capital de giro, antecipação de recebí-
veis, cDc e finame são alguns exemplos. além disso, a 

Marcelo H. G. da Silva, Ger. Exec. do 
Banco do Brasil
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Getnet, nossa empresa de tecnologia e meios de paga-
mentos, tem ofertas específicas para o empresário que 
está começando, o que quer crescer e também para 
aquele que quer renovar suas máquinas. Sendo válido 
pontuar que todas as linhas de créditos citadas estão 
sujeitas à análise e aprovação de crédito”, enfatiza.

caixa econôMica federal

por meio de nota, a assessoria de imprensa da cai-
xa Econômica Federal informou que a instituição fi-
nanceira “possui o programa parcerias Varejo pJ, que 
consiste em firmar convênio com empresas e entida-
des representativas, incluindo o ramo de food service. 
essas parcerias têm facilitado o acesso a produtos 
e serviços por meio de um pacote de benefícios com 
condições diferenciadas, criado, especialmente, para 
os cNpJ associados/parceiros. a caixa oferece às 
micro e pequenas empresas um portfólio variado vol-
tado para atender as necessidades de empresários e 
empreendedores, que vão desde capital de giro, finan-
ciamento de máquinas e equipamentos, até serviços 
de cobrança bancária e folha de pagamento, como 
exemplo. Dentre as mais de 60 parcerias firmadas, te-
mos convênios com associações e franquias do ramo 
de alimentação. com a pandemia do Novo coronaví-

rus, algumas medidas foram implementadas com o 
objetivo de auxiliar as micro e pequenas empresas e 
estimular a economia, sendo elas: a redução de juros 
de diversas linhas de crédito; pausa no pagamento 
de financiamentos; carência; aumento do prazo para 
pagamento, lançamento de novas linhas de crédito, 
como proNaMpe, fGi, faMpe e outros; pausa no 
recolhimento do fGTS dos funcionários; crédito para 
pagamento dos salários de funcionários de micro e 
pequenas”, detalha.

Já em relação “aos clientes do atacado, pessoa ju-
rídica com faturamento bruto anual superior a r$ 30 
milhões, ressalta-se que as linhas ofertadas pela cai-
xa atendem os ramos de food service. essas linhas 
englobam capital de giro, com taxas de juros pré e 
pós-fixados. Os prazos para essas operações são de 
até 60 meses, com taxas competitivas e possibilidade 
de até seis meses de carência. além disso, a caixa 
também oferta linha de investimento que permite fi-
nanciamento de até 80% do valor de equipamentos, 
em até 60 meses, com a possibilidade de carência. 
a caixa tem sido atuante ainda na concessão de li-
nhas de apoio à retomada econômica das empresas, 
a exemplo da linha peac-fGi, que teve contratação 
de r$ 5,2 bilhões em 2020 no segmento atacado. as-
sim, a caixa reforça total apoio ao desenvolvimento 
econômico do país. Durante a atual gestão, houve até 
a criação e consolidação da rede de atendimento es-
pecializada em clientes, com faturamento anual su-
perior a r$ 30 milhões. com uma equipe de mais de 
1,2 mil colaboradores e 60 escritórios especializados 
em todo o país, a rede do atacado presta um aten-
dimento altamente customizado. o canal dedicado 
fortaleceu a atuação da caixa no segmento, eviden-
ciado na evolução superior a 50% do saldo da carteira 
comercial das empresas do atacado em 2020, com 
foco nas médias empresas (objetivo estratégico da 
caixa), que passaram a responder com 56% do saldo 
em 2020, frente a 26% em 2018”, informa.

itaú unibanco

No itaú Unibanco, desde o início da pandemia de 
covid-19, novos serviços também foram criados 
para auxiliar os empreendedores na gestão finan-
ceira dos seus negócios, incluindo os do setor de 
alimentação fora do lar.

Segundo a assessoria de imprensa do banco “mo-
bilizamos pessoas e recursos na luta contra o co-
vid-19 e seus efeitos sociais e econômicos. Nossa 
intenção é propor soluções estruturantes, que te-
nham impacto de longo prazo sobre toda a sociedade 
brasileira. por isso, adequamos todo o fluxo de paga-
mentos à capacidade financeira dos nossos clientes 
ao longo do tempo, observando, além da carência, 
condições diferenciadas de prazo, taxas, garantias e 
até mesmo disponibilizando crédito adicional. além 
disso, por meio de processos de contratação 100% 
remotos, o itaú Unibanco já direcionou mais de r$ 22 
bilhões em programas do Governo, como o programa 
Nacional de apoio às Microempresas e empresas de 
pequeno porte (pronampe), custeio de folhas de pa-
gamentos das empresas, fGi (fundo Garantidor para 

investimentos) e cGpe (capital de Giro para preser-
vação de empresas)”, explica.

atualmente, o itaú Unibanco oferta diferentes li-
nhas de crédito para as micro, pequenas e médias 
empresas, sendo capital de giro, antecipação de re-
cebíveis, conta garantida e cartões de crédito. assim 
como, lançou uma ferramenta para os seus clientes 
acompanharem os recebíveis de cartões de outros 
bancos, inclusive, os transacionados por credencia-
doras e/ou domiciliados por bancos concorrentes. “a 
novidade, chamada de Gerenciador financeiro de car-
tões, permite que o cliente visualize seu saldo a rece-
ber como garantia em mais de uma instituição finan-
ceira e chegou no mesmo momento em que começou 
a vigência das mudanças regulatórias estabelecidas 
pelo Banco central para o assunto. essa solução do 
itaú é gratuita e está disponível no app itaú empresas 
pelo computador e celular. com ela, o cliente tem uma 
visão unificada dos valores a receber referentes a to-
dos os pagamentos recebidos por meio de cartões, 
independentemente das credenciadoras com que tra-
balham e dos bancos nos quais ocorre o recebimento 
de tais valores. No caso daqueles creditados no itaú 
e disponíveis no mercado, é possível visualizar as en-
tradas por mês e por dia, permitindo identificar, com 
facilidade, em que período os recebíveis estão con-
centrados e simplificando a gestão. E, para reforçar o 
lançamento dessa novidade, o itaú promoveu a cam-
panha ‘combo imbatível 0, 1, 2 +’, que reforça alguns 
dos benefícios que apenas os clientes itaú empresas 
têm. a campanha fala sobre o custo zero para o clien-
te gerir seus recebíveis com facilidade nos canais 
digitais; a centralização de todas as informações de 
recebíveis de cartões em um só lugar; a possibilida-

de de receber o valor das vendas à vista nas maqui-
nhas da rede em dois dias, sem custos adicionais; e 
a possibilidade de maior acesso a crédito com base 
nos recebíveis”, apresenta a assessoria. outra solu-
ção de apoio aos empresários do itaú Unibanco foi 
o itaú Meu Negócio, que se trata de uma plataforma 
com o objetivo de oferecer um ecossistema completo 
de soluções, passando a apoiar seus clientes também 
no atendimento das suas principais necessidades 
não bancárias. Sendo que, a primeira solução a fazer 
parte desse ecossistema foi uma ferramenta para a 
gestão dos negócios, produto de uma parceria com 
a omie, empresa brasileira líder no segmento de Sof-
tware as a Service (SaaS). “atualmente, apenas uma 
pequena parcela das pequenas e médias empresas 
que são nossas clientes tem acesso às ferramentas 
de apoio à gestão. então, ao conversar com vários 
desses clientes para identificar como poderíamos 
ajudá-los, o ponto que surgiu com mais recorrência 
foi a necessidade de suporte à gestão dos negócios. 
por isso, decidimos que essa seria a primeira entrega 
de nossa nova plataforma. Buscamos a melhor solu-
ção do mercado e encontramos a omie, que oferece 
uma ferramenta simples, intuitiva e muito poderosa 
de gestão. com ela, nossos clientes terão mais tempo 
para focar no que realmente importa, o crescimento 
dos seus negócios”, esclarece carlos eduardo peyser, 
Diretor do itaú Unibanco.

por fim, é válido ainda pontuar que, nos próximos 
meses, a plataforma itaú Meu Negócio irá agregar 
novas soluções para atender a outras necessidades 
dos clientes do segmento e de empresas pequenas 
e médias, em parceria com empresas líderes nos 
seus segmentos de atuação.
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Peyser, Diretor do Itaú Unibanco

Bueno, Superintendente do Segmento 
Empresas do Santander 

D
iv

ul
ga

çã
o



SUStENFood ii
por tabata martins

82 | REDE FOOD SERVICE

TerraCycle: uma oferta de 
iniciativas de reciclagem de 
resíduos com abrangência 

nacional que vale a pena conhecer
com atuação em 21 países, entidade atua no Brasil por meio de 

programas Nacionais de Reciclagem em parceria com empresas e 
consumidores, incluindo os do ramo de alimentação
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milhões para escolas públicas e instituições sem 
fins lucrativos. No Brasil, a entidade atua por meio 
de programas Nacionais de reciclagem em parce-
ria com instituições e consumidores, cujo propósito 
é oferecer o descarte correto de embalagens e pro-
dutos complexos, que podem ser enviados de for-
ma gratuita pelas agências dos correios e, ainda, 
apoiar entidades sociais e escolas públicas”, elen-
ca renata ross, Gestora de Marketing e relacio-
namento da Terracycle desde 2012 em entrevista 
exclusiva à nossa reportagem.

Segundo ross, normalmente, “os alimentos são 
consumidos e as suas embalagens descartadas, 
por vezes, imediatamente. esse grande volume de 
itens vai parar em aterros, lixões e até mesmo em 
rios e oceanos. por esse motivo, é imprescindível 
que existam iniciativas, custeadas pelos fabrican-
tes, para coleta e reciclagem desses materiais para 
que possam ser transformados e essa matéria-pri-
ma reinserida no ciclo produtivo”, ressalta.

com um modelo de negócios inovador, “a Terra-
cycle oferece às marcas de diferentes segmentos 
a oportunidade de lançar uma iniciativa de reci-
clagem com abrangência nacional para a trans-
formação de resíduos que, na maioria das vezes, 
não têm solução”, explica a Gestora de Marketing 
e relacionamento.

Mas, o que é reciclagem e qual é a sua importân-
cia no mercado de alimentos e bebidas?

apesar de ser um termo comum, muitas vezes, o 
real significado de reciclagem é desconhecido por 
grande parte dos brasileiros, o que atrapalha dire-
tamente a sua prática e sua valorização em dife-
rentes meios, não sendo diferente no segmento de 
alimentos e bebidas.

De acordo com roos, “reciclagem é a transforma-
ção de resíduos em uma nova matéria-prima, que é 
empregada na fabricação de novos itens, reintrodu-
zindo esses insumos na cadeia produtiva”, esclarece.

Já sobre o que a reciclagem representa no que-
sito de preservação do meio ambiente e relaciona 
com a economia, a Gestora de Marketing e rela-
cionamento da Terracycle afirma que “as iniciati-
vas voltadas à reciclagem contribuem com a pre-
servação do meio ambiente porque possibilitam a 
correta destinação dos resíduos e, assim, evitam o 
descarte em lixões, aterros sanitários e até mes-
mo na natureza. além disso, reduzem a extração de 
recursos naturais, que também causam impactos 
ambientais e movimentam a economia à medida em 
que permitem a reintrodução da matéria-prima no 
ciclo produtivo”, sinaliza.

ross ressalta ainda que a reciclagem viabiliza 
“que as embalagens dos produtos sejam recicladas 
e não contribuam para a degradação do meio am-
biente. realizando uma parceria com a Terracycle, 
por exemplo, os fabricantes conseguem cumprir a 
política Nacional de resíduos Sólidos, além de es-
tarem aptos a comunicar em seus produtos que a 
marca está comprometida com a sustentabilidade, 
haja vista que ao adotar um programa Nacional de 
reciclagem, seus produtos e embalagens passam a 
ser recicláveis em território nacional”, orienta.

Diariamente, qual é a quantidade de lixo que 
o seu negócio gera? Nunca parou para pen-
sar sobre isso? pois, deveria! afinal, essa 
é uma questão de suma importância e que 

pode trazer ganhos tanto para você, como empre-
sariado, como para os clientes e, claro, ao meio am-
biente: a casa de todos nós.

por isso, hoje, nós da rede food Service temos 
o prazer de te apresentar a Terracycle, uma enti-
dade com atuação em 21 países e que, no Brasil, 
trabalha por meio de programas Nacionais de re-
ciclagem em parceria com empresas e consumido-
res, incluindo os do ramo de alimentação. “a Ter-
racycle é líder global em soluções ambientais de 
resíduos de alta complexidade. Suas operações já 
transformaram mais de 7,7 bilhões de produtos e 
embalagens em matéria-prima para geração de no-
vos itens. a Terracycle engaja globalmente mais de 
200 milhões de pessoas e já doou cerca de US$ 45 
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ProGraMas jÁ eM andaMento da ter-
racycle junto ao Mercado brasilei-
ro de aliMentação

as empresas e consumidores que desejam ini-
ciar uma parceria com a Terracycle precisam só en-
viar um e-mail para sac@terracycle.com.br.

atualmente, inclusive, a entidade já possui al-
guns programas em andamento junto ao mercado 
brasileiro de alimentação, como apresenta ross.

jDe – cápsulas de café L’or, pilão e illy compatí-
veis: “este é um programa de reciclagem de cápsu-
las de alumínio. as embalagens coletadas passam 
pelo processo de fundição e são transformadas em 
blocos utilizados na fabricação de novos produtos. 
a borra de café é encaminhada para a composta-
gem, que transforma a borra em adubo fertilizante. 
cada cápsula enviada vale r$ 0,02, equivalentes a 
dois pontos Terracycle”.

illycaffè – cápsulas de café do sistema iperes-
presso: “este é um programa de reciclagem das 
partes plásticas das cápsulas, com compostagem 
do resíduo orgânico e todo o processo logístico. 
além da reciclagem, a parceria vai gerar uma do-
ação de r$ 3,00 por quilo de cápsulas recicladas 
para instituições sem fins lucrativos, indicadas por 
clientes e consumidores”.

melitta – cápsulas de café: “Neste programa, as 
novas cápsulas da marca, agora, são biodegradá-
veis e compostáveis. após o recebimento no cen-
tro de recuperação de resíduos da Terracycle, elas 
são encaminhadas para o processo de composta-
gem industrial e transformadas em composto orgâ-
nico, que voltará como nutriente para a terra. cada 
cápsula corresponde a dois pontos Terracycle”.

Nestlé: “com a Nestlé, temos uma parceria super 
inovadora, pois envolve embalagens de chocola-
tes, bolachas, salgadinhos e outras que, por serem 
complexas e muito leves, são consideradas não re-
cicláveis. agora, elas também são transformadas 
em pellets. cada 1 kg de embalagens enviadas cor-
responde a r$ 3,00 em doações”, detalha.

ainda conforme a Gestora de Marketing e relacio-
namento da Terracycle, “com o programa Nestlé cho-
colates e Biscoitos, que também aceita embalagens 
de salgadinhos e macarrão, já coletamos, até o mo-
mento, cerca de 200 mil unidades de resíduos, o que 
é equivalente a meia tonelada; r$ 1.800,00 arrecada-
dos em doações, principalmente, para cooperativas. 
esse programa foi lançado há apenas 6 meses. Já 
com o Melitta, cápsulas de café Melitta, foram coleta-
das 52.576 unidades e r$ 1.050,68 em doações reci-
clo (cápsulas L’or, pilão e illy), o que presenta 995.284 
unidades coletadas ou 6,7 toneladas; r$ 20.736,75 

em doações financeiras para ONGs e outras institui-
ções sem fins lucrativos. E, com illycaffè, cápsulas illy 
iperespresso, coletamos 2.138 unidades”, comemora.

vantaGens eM firMar Parceria coM a 
terracycle

por fim, ross garante que, ao firmar parceria com 
a Terracycle, os empresários do ramo contarão com 
vantagens competitivas bastante relevantes. “os be-
nefícios são, primordialmente, ambientais e sociais. 
por meio das iniciativas da Terracycle, é possível 
que fabricantes e consumidores dos produtos deste 
ramo minimizem o seu impacto no meio ambiente, 
diminuindo a geração de lixo, além da oportunidade 
da conscientização e o engajamento em cadeia. o 
outro principal benefício é a geração de doações fi-
nanceiras para entidades sem fins lucrativos como 
oNGs, escolas públicas e cooperativas de catado-
res de materiais recicláveis. além disso, as marcas 
podem comunicar seu diferencial na categoria de 
atuação ao permitir que suas embalagens sejam re-
cicláveis em território nacional. Todas as iniciativas 
da Terracycle têm um propósito sustentável. Nossos 
programas de reciclagem relacionados ao mercado 
da alimentação têm o foco na coleta e solução das 
embalagens e resíduos que ainda não possuem uma 
destinação adequada após o consumo. por se trata-
rem de embalagens de alimentos, são descartadas 
com muito mais frequência que outros produtos, o 
que revela ainda mais a importância de iniciativas de 
solução para esses materiais”, reforça.

assim como, ela revela que a entidade tem 
planos de “ampliar o número de programas vol-
tados à reciclagem, além de lançar, em 2023, a 
plataforma Loop, outra iniciativa de impacto so-
cioambiental da Terracycle, que foi lançada em 
2019, nos estados Unidos e na frança e já se 
encontra disponível em outros países, como in-
glaterra, Japão, austrália e canadá. Trata-se de 
um modelo de negócios que busca reinventar o 
futuro das embalagens para que possamos sair 
de um modelo linear dos descartáveis e migrar 
para itens duráveis, com design inovador e que 
podem ser utilizados por dezenas de vezes. Mo-
delo similar aos antigos cascos de bebidas en-
vasadas ou mesmo do leiteiro de décadas atrás, 
mas de uma maneira agradável e confortável 
para o consumidor. para tanto, conta com a par-
ticipação de empresas como Nestlé, coca-cola, 
Unilever, p&G, Danone, entre outras, além de re-
des varejistas. Hoje, a Terracycle está presente 
em 21 países e o Brasil tem os seus próprios de-
safios. contamos com uma taxa baixíssima de 
reciclagem, o que nos mostra que ainda temos 
um longo caminho de conscientização e imple-
mentação de políticas públicas para melhorar 
esses números e reduzir a destinação dos re-
síduos para aterros e lixões. a Terracycle foca 
em resíduos complexos, aqueles que não têm 
valor no mercado dos recicláveis, oferecendo 
soluções para itens que invariavelmente seriam 
descartados como rejeitos, sem nenhum tipo de 
aproveitamento”, convida.

Renata Ross, Gestora de Marketing e 
Relacionamento da TerraCycle
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‘Hey, amigão!’, ‘Oh, 
camarada!’, ‘E aí, campeão?’, 

‘Chefia!’… Hoje é o dia do 
Garçom!

Nesta quarta-feira, 11 de agosto, a Rede Food Service 
desvenda como é e está o mercado de trabalho desta 

importante e emblemática profissão

REDE FOOD SERVICE | 89

outra curiosidade sobre o Dia do Garçom é que a 
origem da palavra garçom vem do francês garçon, 
que significa rapaz ou garoto. entretanto, em portu-
guês, o termo quer dizer ‘funcionário de estabeleci-
mento de restaurante ou de hotelaria que serve os 
clientes nas mesas ou no balcão’. por isso, acredi-
ta-se que, a partir de tais significados, os brasilei-
ros começaram a associar a palavra garçom como 
profissão à medida que vivenciavam os franceses 
chamando de garçon os jovens atendentes de bares 
e restaurantes.

Sabe-se ainda que, antigamente, ainda nas ta-
bernas, ou seja, comércios ou casas de famílias que 
atendiam os forasteiros e os pousos de passagem, 
as meretrizes e taberneiros já utilizam o serviço de 
atendentes para servirem porções de alimentos e 
bebidas aos seus clientes. porém, a profissão só foi 
sendo definida e reconhecida no Brasil juntamente 
com a evolução do mercado de alimentação fora do 
lar.

Para trabalhar coMo GarçoM

como toda profissão regulamentada, a maneira 
mais indicada e eficaz de tornar-se um garçom é 
se preparando para tal, incluindo estudo e prática.

atualmente, várias instituições de ensino ofer-
tam diferentes cursos de garçom no Brasil, inclusi-
ve de maneira virtual, como é o caso do Serviço Na-
cional de aprendizagem comercial (Senac). Tyelle 
panatta Wiggers, de 36 anos, é uma das docentes 
dos cursos do eixo Turismo\Hospitalidade na mo-
dalidade eaD da entidade e partilha que “trabalho 
no Senac há 12 anos e, no eaD especificamente, 
cerca de 8 anos. oferecemos o curso de Garçom 
na plataforma virtual desde 2013, contribuindo para 
o acesso de muitas pessoas à qualificação profis-
sional. entre 2015 e 2020, por exemplo, 211 pesso-
as concluíram o curso e foram certificadas. Nosso 
curso tem durabilidade de 240 horas e contempla 
as seguintes unidades curriculares: Uc1: organi-
zar o ambiente e os processos de trabalho do Gar-
çom  – 48 horas; Uc2: recepcionar e atender clien-
tes no setor de alimentos e bebidas – 84 horas; e 
Uc3: Servir alimentos e bebidas – 84 horas. Nosso 
curso, por ser virtual, é composto por atividades e 
simuladores que os permitem ter uma maior apro-
ximação com a realidade do mercado de trabalho. 
além disso, a equipe está disponível todos os dias 
úteis para sanar dúvidas, fazer explanações, tecer 
comentários e auxiliar na aprendizagem do nosso 
aluno. o custo do nosso curso é de 504,00 reais e 
temos vouchers de desconto, que chegam até 20% 
do valor total. o investimento no curso é facilmen-
te retornável com o trabalho. podemos dizer que a 
média de um ‘extra’ para garçons oscila entre 150 e 
250 reais, por exemplo. claro, se paga mais, quando 
o serviço exige maior qualificação. Mas, vejo como 
diferencial do nosso curso termos as marcas for-
mativas do Senac e cultivarmos no nosso aluno a 
capacidade de desenvolver habilidades, atitudes e 
valores que contribuam para o seu desenvolvimen-
to pessoal e profissional. além de um material de 

‘Hey, amigão!’, ‘oh, camarada!’, ‘e aí, campeão?’, 
‘Guerreiro’, ‘chefia’ e por aí vai. esses são alguns 
dos vários chamamentos que mais escutamos 
quando vamos em algum bar, restaurante e/ou lan-
chonete, não é mesmo? pois é! Tratam-se de ape-
lidos carinhosos e extrovertidos comumente dados 
pelos brasileiros a um dos profissionais mais es-
senciais para o funcionamento do mercado food 
service: o garçom.

Nesta quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021, 
é comemorado o Dia do Garçom. por isso, em ce-
lebração à uma data tão importante, nós da rede 
food Service trazemos um aparato do que é preciso 

para tornar-se um garçom, além, é claro, de des-
vendarmos como anda a profissão e o seu mercado 
no Brasil.

reGulaMentação da Profissão de 
GarçoM

apesar de ser uma atividade profissional bastan-
te antiga, a profissão de garçom só foi regulamen-
tada há apenas quatro anos.

No texto aprovado pela comissão de Trabalho, 
de administração e Serviço público da câmara dos 
Deputados, no dia 7 de agosto de 2017 e oriundo 

do projeto de Lei 6227/13, do deputado Wilson fi-
lho (pMDB-pB), garçom é aquele que, em estabe-
lecimentos do ramo de hotéis, restaurantes, bares 
e similares, exerce a função de servir alimentos e 
bebidas a clientes. assim como, tem o direito a um 
piso salarial no valor de r$ 2.811,00 para uma jor-
nada de 8 horas diárias, devendo as horas extraor-
dinárias serem pagas com 50% de acréscimo sobre 
o salário legal ou contratual. além disso, desde a 
regulamentação da profissão de garçom, os servi-
ços prestados por esse profissional entre 19hs e 
6hs devem ser remunerados com 30% de acrésci-
mo sobre o salário legal ou contratual e a conheci-
da ‘gorjeta’ foi institucionaliza como um adicional 
nunca inferior a 10% do valor da conta dos clientes, 
devendo ser distribuído entre os empregados que 
trabalham no mesmo horário.

No Brasil, atualmente, um dos órgãos defenso-
res da categoria de garçons é o Sindicato dos Tra-
balhadores em Hotéis, apart-Hotéis, Motéis, flats, 
pensões, Hospedarias, pousadas, restaurantes, 
churrascarias, cantinas, pizzarias, Bares, Lancho-
netes, Sorveterias, confeitarias, Docerias, Buffets, 
fast-foods e assemelhados de São paulo e região 
(SiNTHoreSp). No site da entidade, consta que “ser 
garçom é mais que uma profissão, é uma vocação! 
o Sinthoresp se orgulha de ser o representante des-
ses profissionais que são apaixonados pela arte de 
bem servir e essenciais para o funcionamento dos 
restaurantes e pela satisfação dos clientes”.

oriGeM do dia do GarçoM

Dia 11 de agosto também é celebrado o Dia do 
advogado. No entanto, segundo dados divulgados 
pelo SiNTHoreSp, “a comemoração no mesmo dia 
não é uma coincidência. o Dia do advogado veio 
primeiro, em homenagem à fundação do centro 
acadêmico xi de agosto, órgão representativo dos 
estudantes de Direito do Largo de São francisco, 
em São paulo, e a entidade estudantil mais antiga 
e tradicional do país. a exemplo de muitos compa-
nheiros, nosso presidente francisco calasans La-
cerda trabalhou na categoria como garçom. ele, que 
também é advogado, formado na Velha academia, 
fundada em 11 de agosto de 1903, no Largo de São 
francisco, conta a origem dessa comemoração, 
que tem relação com o Dia da pendura. ele conta: 
‘Nessa data, os estudantes de Direito frequentavam 
restaurantes e, depois, não pagavam a conta. Dian-
te disso, muitos empresários fechavam as portas e 
os garçons ficavam sem ter o que fazer. Daí, nasceu 
a data que nos homenageia. conta-se que, no Dia 
da pendura, muitos estudantes de Direito, embora 
não pagassem a conta nos restaurantes, faziam 
questão de garantir o pagamento da gorjeta aos 
garçons, demonstrando, assim, o reconhecimento e 
respeito ao trabalho desses profissionais. É aí que 
as duas celebrações se misturam. No SiNTHoreSp, 
nós representamos os garçons, nossa diretoria é 
composta por muitos deles e também nos dedi-
camos a defender esses profissionais por meio da 
atuação do nosso departamento jurídico”, explica.
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estudos atualizado frequentemente, ter à sua dis-
posição a equipe e um professor com qualificação 
e know how na área de formação dos alunos nos faz 
importante no segmento de educação ead. Também 
vejo que nosso curso virtual busca aproximar o alu-
no do professor para que ele não seja apenas um 
número ou estatística. Gostamos de humanizar o 
atendimento on-line para que criemos vínculos e 
nos aproximemos ao máximo da sensação de aco-
lhimento que nos é tão importante no ensino pre-
sencial”, divide.

a docente partilha também que, além da forma-
ção acadêmica, quem deseja tornar-se um garçom 
precisa, antes de tudo, “gostar de gente, gostar de 
servir, de interagir e não medir esforços para que o 
cliente tenha uma experiência positiva. a técnica se 
adquire, mas o prazer em servir é pessoal e intrans-
ferível”, garante.

atual Mercado de trabalho Para os 
Garçons

Na compreensão de Wiggers, “o mercado de tra-
balho para garçons sempre foi muito amplo, cheio 
de possibilidades e muita oferta de trabalho. po-
rém, com a pandemia de covid-19, em 2020, essa 
realidade foi drasticamente ceifada, deixando mui-
tos profissionais da área desempregados. com a 
pandemia, o mercado de trabalho, para todo o se-
tor de turismo e gastronomia, sofreu um declínio 
na oferta de empregos e oportunidades para free-
lancers. e, com isso, a qualificação torna-se ain-
da mais importante, pois há muitos trabalhadores 
disponíveis e o mercado escolhe os melhores, os 
mais qualificados. Vejo que há menos chances para 

os ‘oportunistas’ que, nem sempre, tem vocação ou 
capacidade para execução do trabalho. No entanto, 
para o verdadeiro profissional, motivado, interes-
sado, proativo e qualificado, sempre há espaço e 
oportunidades. Mas, sem dúvida, a formação pro-
fissional é essencial para a colocação do garçom 
no mercado de food service, que, a cada dia, é mais 
exigente. porém, como sempre digo aos alunos, só 
o certificado não ganha o jogo! É, na prática, que o 
garçom demonstra sua qualidade e capacidade. a 
formação é decisiva na contratação do profissional, 
mas ele precisa fazer jus a ela, colocando em práti-
ca a higiene, honestidade, boa vontade, determina-
ção, adaptação, técnicas e muito amor pelo ofício”, 
orienta.

Já sobre as perspectivas para este ano, a docen-
te afirma que “2021 começou com ares mais posi-
tivos e, novamente, o mercado dos garçons começa 
a expandir. as oportunidades são tantas neste seg-
mento que o garçom pode trabalhar fixo ou como 
freelancer e há vagas de diversos formatos, em res-
taurantes, bares, boates, praia, hotéis, navio de cru-
zeiro, casas de família, eventos de todo tipo, de co-
quetéis intimistas a jantares de gala. em algumas 
cidades, até em velórios há garçons! pois, afinal de 
contas, em praticamente toda reunião há algo para 
comer ou beber e é preciso de alguém para realizar 
o serviço, seja ele simples ou complexo”, acredita.

tendências

ainda conforme Wiggers, a atual tendência é que 
o perfil de quem queira tornar-se um garçom varie a 
cada dia. além disso, ela revela que uma nova atu-
ação relacionada que surgiu nos últimos tempos é 

uma boa aposta para quem tem esse propósito de 
vida. “Hoje, o nosso público no curso de Garçom 
é bem variado, pois atendemos desde alunos que 
não tem nenhuma experiência até profissionais que 
contabilizam vários anos no mercado de trabalho, 
assim como alguns empreendedores do ramo da 
gastronomia e outros imigrantes que tentam uma 
nova profissão. Mas, recentemente, temos tido 
bastante procura de ‘concurseiros’ pleiteando va-
gas como Taifeiros da aeronáutica”, aponta.

caio rodrigues da cunha, de 24 anos, é um dos 
alunos do Senac que procurou o curso de Garçom 
com o intuito de prestar tal concurso. “eu nunca 
trabalhei como garçom. o ponto específico da mi-
nha história como garçom refere-se a um concurso 
de Taifeiro para a aeronáutica que prestei e passei. 
Dentro do escopo das atividades de Taifeiro, que é 
um profissional responsável por cuidar da manu-
tenção e limpeza de camarotes e áreas comuns 
em uma embarcação/plataforma, está o serviço de 
garçom. portanto, até agora, eu não entrei em prá-
tica, por mais que o curso tenha me ajudado a en-
tender certas chaves que auxiliam a gente no exer-
cício dessa profissão. Na minha família, sempre 
houve o sonho de seguir a carreira militar e surgiu 
a oportunidade de ingresso na aeronáutica. Mas, 
como tenho apenas 24 anos, a única prova que eu 
tinha possibilidade de fazer para a área militar era 
a de Taifeiro. Sendo válido ressaltar que o concurso 
militar exigi um diploma de arrumador/garçom e o 
curso de Garçom do Senac eaD concede as horas 
necessárias. ou seja, o Senac eaD me capacitou de 
modo a poder fazer a prova e entrar como Taifeiro 
da aeronáutica. e eu posso, inclusive, chegar até 

suboficial ao longo da carreira”, pontua.
por fim, na avaliação de cunha, “o curso de Gar-

çom do Senac eaD me mostrou que, muitas vezes, 
a pessoa não quer só ser servida, mas ela quer de-
sabafar. e é muito interessante ter o discernimento 
para entender o que a pessoa precisa naquele mo-
mento e fazer de cada cliente um cliente especial, 
fazer com que ele se sinta o único daquele lugar 
e não só mais um. então, existe algo poderoso em 
servir, em ser garçom. Não sou um garçom em si, 
mas, uma vez, me disseram que o que torna o ho-
mem digno é o trabalho e, como disse, existe um 
lado especial nesta profissão. Você pode ser só 
mais um garçom ou você pode ser o garçom que 
faz a pessoa sentir algo que ela não sente em outro 
lugar. Talvez especial, talvez cuidada, talvez única”, 
propõe uma reflexão.

e aí? Viu como a profissão de garçom é antiga e, 
cada vez mais, importante para o crescimento do 
ramo de alimentação fora do lar? pois é! e, na rede 
food Service, você sempre será lembrado disso e 
orientado sobre como é a melhor forma de atuar 
nessa área. por isso, continue nos acompanhando 
e não deixe de dar aquele parabéns nesta Dia do 
Garçom para o seu ‘Hey, amigão!’, ‘oh, camarada!’, 
‘e aí, campeão?’, ‘Guerreiro’, ‘chefia’ predileto.
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Francisco Calasans Lacerda, 
presidente do Sinthoresp
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Vida de chef envolve processos? para rafael 
fraga de andrade, de 38 anos, o chef ra-
fael andrade, com certeza! “Hoje, a minha 
vida de chef é muito voltada para proces-

sos. preciso ler bastante e entender como está o 
mercado. conhecer muito bem os concorrentes e 
saber como contra-atacar cada argumento”, relata 
em entrevista exclusiva à rede food Service.

formado no curso de Tecnólogo em Gastrono-
mia pela Universidade anhembi Morumbi, com pós-
graduação em Tecnologias e ciências aplicadas à 
Gastronomia pelo Serviço Nacional de aprendiza-
gem comercial (Senac-Sp), atualmente, andrade é 
coordenador de Gastronomia da prática Klimaquip, 
sendo o responsável por uma equipe de dez che-
fs contratados e quarenta chefs terceiros. “Hoje, 
trabalho com a indústria de equipamentos para 
cozinhas profissionais. especificamente, sou o res-
ponsável pela equipe que cuida dos treinamentos, 
demonstrações e atendimento pós-venda para as 
linhas de Gastronomia (Technicook). Nessa linha, 
temos os fornos combinados e os fornos da Linha 
express, que são equipamentos de finalização ul-
trarrápida. além de contar com uma equipe interna 
de dez chefs, sendo dois trainees, temos também 
uma equipe de quarenta chefs terceiros, que são os 
responsáveis por realizar o atendimento dos clien-
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bém da parte de panificação, inclusive, mantenho 
um levain em casa e, todo final de semana, faço um 
pão de fermentação natural”, partilha.

vocação e carreira

antes de se tornar chef de cozinha e atuar como 
tal, andrade chegou a experimentar várias e dife-
rentes áreas de formação, como a pedagogia, Quí-
mica, Gestão de rH, Design de produtos e Sistemas 
de informação. No entanto, ele garante que todas 
essas vivências teóricas e práticas foram deter-
minantes para descobrir e entender a sua real vo-
cação, que é a Gastronomia. “Minha avó era dona 
de pensão e minhas tias faziam encomendas para 
grandes eventos. com isso, eu cresci envolto nes-
sa atmosfera. Na minha infância, por exemplo, eu 
ficava sempre na cozinha ao lado da minha mãe. 
ou seja, a paixão pela cozinha sempre esteve li-
gada comigo. porém, demorou um pouco para eu 
entender essa vocação. afinal, eu fiz magistério na 
juventude, mas optei por nunca exercer. inclusive, 
cheguei a cursar pedagogia, entretanto, resolvi pa-
rar, quando meu pai me impôs a condição de devol-
ver o dinheiro pago até então pelo curso e disse que 
não pagaria mais nenhuma outra faculdade. assim, 
comecei a trabalhar no ramo de telefonia móvel em 
porto alegre, no rio Grande do Sul, na área de Ge-
rência de operações. Durante esse período, tentei 
ainda me encontrar em diversos cursos superiores, 
como Química, Gestão de rH, Design de produtos 
e Sistemas de informação. porém, eu nunca se-
guia até o fim, pois não era o que me fazia brilhar 
os olhos. Mas, em 2015, em um jantar com ami-
gos, após algumas garrafas de vinho, começamos 
a falar sobre as frustrações da vida. eu falei que 
me sentia muito mal por ainda não ter encontrado a 
minha vocação e, nesse momento, uma amiga lem-
brou que sempre quem cozinhava nos jantares era 
eu e que eu devia me profissionalizar. foi, então, 
que, com 34 anos, prestei vestibular para Gastrono-
mia e foi a realização de todos os meus ideais. De 
lá para cá, trabalhei muito com eventos particulares 
e atuei também, por dois anos, como chef do ca-
marote espaço Vip no estádio do Morumbi”, divide.

desafios e sonhos

para andrade, o atual mercado food service é 
extremamente desafiador. contudo, isso não o im-
pede de ter alguns sonhos que envolvem a evolu-
ção desse ramo. “Hoje, a área food service carece 
de processos, seja na parte administrativa, quan-
to na parte operacional. Muitas coisas são feitas 
de modo empírico e, às vezes, o conhecimento de 
determinada área fica restrito às pessoas. Há re-
sistência em parte dos cozinheiros mais antigos 
em se adaptar às novas tecnologias, por exemplo, 
e isso é fundamental hoje em dia para a manuten-
ção dos negócios. os cursos de hoje formam novos 
profissionais na área de gastronomia, mas não di-

tes por todo o Brasil. Nossa equipe está à frente de 
boa parte da jornada do cliente dentro da prática, 
tanto no pré-venda, quanto no pós-venda. a prin-
cipal decisão de compra passa pela nossa equipe, 
que é quem ajuda o cliente a entender sua rotina, 
oferece soluções e entende e indica quais os equi-
pamentos atendem melhor a rotina e serviço do 
cliente. Hoje, a minha rotina como chef está muito 
voltada para a parte operacional da empresa. Lido, 
diariamente, com dúvidas vindas das equipes co-
merciais e, com a experiência ajudamos eles a tra-
zer a melhor solução para nossos clientes. Não te-
nho uma rotina de cozinha, praça, etc. acompanho 
a elaboração de cardápios para eventos específi-
cos, padronização de apresentações e elaboração 
de treinamentos para nossas equipes de chefs e 
equipes comerciais”, detalha.

QueM é rafael andrade?

casado com rodrigo, analista de Dados em um 
hospital de São paulo, capital, e sem filhos, andrade 

é “uma pessoa caseira, pois gosto de ficar em casa 
e sair casualmente. Talvez, por isso, a pandemia de 
covid-19 não me afetou psicologicamente. Na mi-
nha vida pessoal, sou pouco desorganizado e faço 
muita sujeira quando cozinho em casa. Mas, como 
chef, sou alguém bem mais preocupado, muito or-
ganizado e metódico. Gosto de ter tudo muito bem 
planejado para não atrasar um determinado servi-
ço (entrada, prato, principal, etc.). eu, como chef, 
adoro aprender coisas novas e ler sobre a área da 
gastronomia e cultura. Dessa forma, entendemos 
os hábitos e podemos desenvolver novas prepara-
ções”, se apresenta.

o chef acrescenta “que o caracteriza todos nós 
chefs é a paixão pela cozinha. Querer fazer algo 
saboroso sempre que agrade o paladar dos con-
vidados e, por consequência, transformar isso em 
profissão. eu me definiria com um estilo mais casu-
al, que envolve tecnologia. eu adoro experimentar 
técnicas que não sejam casuais para o dia a dia. em 
casa, tenho um termo circulador e sempre invento 
algo que passa por longa cocção. Gosto muito tam-

O Chef Rafael Andrade no centro de Treinamento de Desenvolvimento da Prática
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recionam os alunos para o uso de tecnologia, fo-
cando muito nos processos manuais que envolvem 
fogão. São pratos maravilhosos, porém, o aluno sai 
da faculdade e se depara com um mercado diferen-
te do que ele estudou, o que dificulta a aplicação 
dos conhecimentos adquiridos na faculdade. por 
isso, acredito que precisamos desenvolver proces-
sos que entrelacem a tradição com a inovação e a 
técnica com a tecnologia. É necessário ensinar aos 
novos profissionais a correta aplicação da tecnolo-
gia e entender como elas funcionam. assim, o meu 
sonho é poder inserir esse tipo de conhecimento na 
formação dos novos profissionais”, revela.

visão de Mercado

De acordo com andrade, o atual “mercado food 
service encontra-se em um momento de reposicio-
namento. ainda não há consenso em quanto tempo 
voltaremos ao ritmo de consumo em salão da pré
-pandemia de covid-19, por exemplo. Há dúvidas 
ainda se conseguiremos retornar. eu, particular-
mente, acho que, com o passar do tempo, voltare-
mos a ter o mesmo ritmo de serviços nos salões 
dos restaurantes que conseguiram sobreviver a 

esse momento da história. ainda existirão cicatri-
zes e algumas delas, inclusive, serão boas para os 
negócios. por exemplo, quem se preparou e qua-
lificou com o serviço de delivery, com processos, 
procedimentos e tecnologia, continuará apostando 
nesse segmento, porém, necessariamente, precisa-
rá dividir as cozinhas entre salão e delivery, quando 
efetivamente o índice de frequência normalizar. No-
vas cozinhas dark kitchens surgiram para atender 
essa demanda dos negócios e, assim, serão criadas 
mais vagas no mercado. Mas, eu não creio que isso 
venha a ocorrer em curto prazo, apesar de ser uma 
tendência. Na prática, desde que a pandemia co-
meçou, desenvolvemos projetos que nunca tínha-
mos oportunidade. Gravamos vídeos, fizemos um 
book de fotos de algumas preparações e aperfeiço-
amos os materiais existentes, além de criamos uma 
plataforma de eaD para auxiliar na capacitação de 
pessoal interno e externo”, exemplifica.

o chef complementa que, “hoje, nós do ramo da 
alimentação precisamos entender as necessidades 
da sociedade como um todo. Uma frase que sempre 
me marcou durante a formação foi: não precisamos 
nos preocupar com as pessoas que podem pagar 
caro por uma refeição, mas sim com aqueles que 

por

não possuem a oportunidade de fazer uma refeição. 
a pandemia de covid-19 fez um cenário de fome, já 
existente, piorar. São muitas famílias em situação 
de rua ou em risco alimentar que necessitam de al-
gum tipo de suporte. em contrapartida, temos ainda 
um alto índice de desperdício de alimentos devido 
a processos de produção mal elaborados, longos 
trajetos de transporte, entre outros fatores. Dessa 
forma, é preciso que quem atue na área da alimen-
tação também tome ações para diminuir as partes 
do processo que geram desperdícios ou para con-
tribuir com a sociedade com práticas que mitiguem 
os impactos da fome”, pontua.

contra a GlaMourização da vida de 
chef

Na contramão de muitos chefs, andrade garante 
que é totalmente contra a glamourização da vida 
de chef, uma vez que “esse suposto glamour vem 
da falsa sensação que os atuais programas de te-
levisão passam. eu, particularmente, não gosto de 

programas de competição entre chefs. acho des-
necessário e acirra uma competição no cotidiano 
de quem atua na profissão. Não é saudável. a vida 
de chef é calor na cozinha, queimaduras que, even-
tualmente, ocorrem, dor nas pernas e muito mais 
coisas. porém, acho que toda profissão tem seu 
lado bom e o lado do ônus. Se o lado do ônus está 
pesando muito, é preciso repensar e mudar de vida, 
investir em outro segmento dentro da mesma pro-
fissão”, pondera.

dica do chef

por fim, o chef indica ainda para quem deseja ser 
um profissional dos processos assim como ele a 
“estudar o máximo que puder. Leia o máximo que 
puder e pratique o máximo que puder”, reforça.
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Smart food: conheça o 
tipo de comida que gera 
impacto positivo para o 

meio ambiente e para quem 
produz e consome

com tradução literal em português de comida inteligente, as smart 
foods já fazem parte de um mercado em franca expansão mesmo 

em meio à atual pandemia de covid-19
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fator que impulsiona o crescimento da indústria em 
nível global”, explica.

Bruno Schadeck de almeida, de 34 anos, chef 
de cozinha, fundador e proprietário da cook Smart 
foods, que funciona em São paulo, capital, com-
plementa que “estamos em ascensão com a divul-
gação da nossa marca por meio das nossas redes 
sociais e também aproveitando o momento de mer-
cado que cresceu devido à pandemia de covid-19, 
com pessoas pedindo comida em casa”, ressalta.

sMart food: o Que é?

Mas, você deve estar se perguntando: afinal, o 
que, de fato, é smart food? o que quer dizer produzir 
e comercializar uma comida inteligente?

Bom, conforme ochoa, da Mondays, “smart food 
é comida. a forma mais fácil de explicar o conceito 
de smart food é dizer que é uma alternativa ao prato 
tradicional que se come de garfo e faca. a diferen-
ça? fornece todos os carboidratos, proteínas, gor-
duras, fibras e todos os 26 micronutrientes essen-
ciais ao corpo de uma forma prática, conveniente e 
acessível”, esclarece.

almeida, da cook Smart foods, afirma que “smart 
food nada mais é que uma refeição saudável, nutri-
tiva, prática e sustentável”, resume.

Quais são os reais benefícios da 
sMart food Para as Pessoas e o Meio 
aMbiente?

em relação aos reais benefícios da smart food 
para as pessoas e o meio ambiente, ochoa, da Mon-
days, elenca que “trata-se de uma refeição prática, 
com 400 calorias e mais de 100 benefícios para a 
saúde. as opções da Mondays, por exemplo, contêm 
26 vitaminas e minerais, o que é a quantidade per-
feita de carboidratos, gorduras, fibra e proteína para 
o adulto médio. as escolhas que fazemos no consu-
mo de comida é o comportamento mais simples e o 
maior impacto que podemos ter no mundo e no nos-
so corpo. Quando optamos pelo consumo de refei-
ções à base de plantas, como é o caso da Mondays, 
estamos, na verdade, evitando alimentos processa-
dos e, dessa forma, proporcionando uma redução de 
consumo de alimentos que produziriam emissões de 
carbono. introduzir mais alimentos vegetais à nossa 
alimentação, além de conseguir uma dieta mais nu-
tritiva, é uma escolha mais sustentável. assim como, 
a smart food promove a sustentabilidade em si, uma 
vez que são alimentos 100% vegetais, com baixo teor 
de carbono e um alto teor nutritivo com prazos de 
validade de aproximadamente um ano, o que permite 
uma redução significativa de desperdícios de comi-
da e produção”, enfatiza.

almeida, da cook Smart foods, aponta que a 
comida inteligente é uma maneira de “ter uma re-
feição leve, saudável, fresca, saborosa, nutritiva e 
que não agrida o meio ambiente”. No entanto, ele 
alerta que, “se uma alimentação se propõe a ser 
smart food, ela precisa aplicar, em seu dia a dia, os 
preceitos da sustentabilidade para contribuir para 

V ocê acha que é possível trabalhar com ali-
mentos que gerem impacto positivo para 
quem produz, consome e o meio ambiente? 
e tudo isso ao mesmo tempo? Se não, hoje, 

nós da rede food Service queremos te apresentar 
a chamada smart food, que, na tradução literal em 
português, significa comida inteligente.

apesar de ainda ser um termo ainda pouco co-
nhecido no mercado de alimentação fora do lar, 
principalmente, no brasileiro, smart food já é tido 
com um conceito bastante promissor quando o as-
sunto é sustentabilidade nesse setor. prova disso 
é que, de acordo com Gui ochoa, de 34 anos, co-
founder da Mondays, a primeira empresa de smart 
food de portugal, a comida inteligente faz parte “de 
um mercado claramente em expansão, pois é um 
conceito capaz de responder a alguns dos desafios 
mais urgentes do setor alimentar, tal como o des-
perdício de comida. felizmente, os consumidores 
estão, cada vez mais, conscientes e preocupados 
com a saúde, especialmente, no que diz respeito às 
práticas e hábitos alimentares. e esse é o principal 

Pratos da “Cook Smart Foods”, empresa que produz refeições com 

premissas de nutrição, saudabilidade e sustentabilidade
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um mundo melhor, usando embalagem recicláveis e 
reciclando todo o lixo, como fazemos, por exemplo. 
além disso, é necessária a compra de pequenos 
produtores”, orienta.

Qual é a relação entre os Mercados 
de sMart food e food service?

atualmente, a Mondays oferece variadas opções 
de smart foods que dispensam o uso de panelas, 
pratos e talheres e podem ser preparadas em cerca 
de apenas trinta segundos. “Trabalhamos com uma 
refeição nutricionalmente completa e saborosa por 
meio da melhor combinação de ingredientes. o que 
nos distingue no mercado, além da diferenciação de 
ingredientes, é o equilíbrio entre os nutrientes e a 
incrível textura e o delicioso sabor. a marca foi lan-
çada em 2019, com a missão de produzir alimentos 
nutricionalmente completos, convenientes e aces-
síveis a todos os consumidores, com o mínimo im-
pacto sobre os animais e o meio ambiente. Numa 
época em que ter tempo para escolher, comprar, 
preparar e cozinhar uma refeição é, cada vez mais, 
escasso, damos por nós a recorrer a ‘junk food’ que, 
apesar de ser uma alternativa rápida e conveniente, 
é muitas vezes prejudicial à saúde. Mas, não se tra-
ta apenas de tempo. para o consumo de qualquer 
refeição tradicional, é difícil garantir que irá obter 
uma nutrição completa e essencial ao corpo. por 
isso, estudamos a melhor fórmula para garantir aos 
nossos clientes que a Mondays seja a refeição mais 
nutritiva e equilibrada, quando comparada com 
uma refeição tradicional.  esse é o nosso propósito. 

a nossa fórmula já foi melhorada pelo menos três 
vezes e estou certo que não ficamos por aqui. Va-
mos, constantemente, procurar melhorias, tanto a 
nível de sabor, como a nível de nutrientes”, garante 
ochoa.

Nesse contexto, o co-founder da Mondays par-
tilha que, sobre a relação entre os mercados de 
smart food e food service, ele “gostava de dizer 
que são mercados semelhantes, pois isso signifi-
caria que o mindset em relação à smart food es-
tava, finalmente, com um posicionamento firme. 
afinal, smart food é uma alternativa equilibrada e 
funcional a qualquer refeição. No entanto, quando 
alguns consumidores olham para um batido em um 
formato em pó, como é o nosso produto, tendem a 
imaginar que se trata de um suplemento ou substi-
tuto de refeição, quando, na verdade, é equiparável 
a comermos uma refeição tradicional no restauran-
te ou em casa”, avalia.

a cook Smart foods, por sua vez, atua “com uma 
alimentação leve e saudável, com alimentos frescos, 
temperos naturais e sem adição de qualquer conser-
vante ou melhoradores de sabores. Usamos embala-
gens que são recicláveis, livres de Bpa e reciclamos 
nosso lixo. Desde o começo, sempre pensamos nes-
se conceito de alimentação saudável e sustentável, 
pois seria incompatível o desenvolvimento de uma 
alimentação saudável com o não cuidado ao sus-
tentável. eu comecei a cozinhar desde pequeno, com 
dez anos de idade. Minha mãe cozinha muito bem. 
então, eu sempre ficava na cola dela na cozinha 
querendo ver e apender. Meus pais viajavam muito 
e acabava sobrando para eu cozinhar para meus ir-
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mãos, mas sempre tinha a supervisão da minha irmã 
mais velha. com 15 anos, eu já amava cozinhar para 
amigos e o prato sempre era arroz piamontese e filet 
mignon ao molho de limão. Todos gostavam muito. 
Mas, quando eu terminei meu terceiro ano do ensino 
Médio, fiquei super na dúvida e acabei optando por 
farmácia industrial, apesar de sempre ter sido um 
apaixonado pela gastronomia. Na faculdade, tam-
bém fazia almoços para amigos e todos adoravam. 
porém, no começo do meu terceiro ano da faculda-
de, resolvi largar o curso e cair de cabeça no curso 
de Gastronomia. a criação da cook Smart foods foi 
devido ao meu irmão, que sempre comprava ‘marmi-
tinhas’ dessas famosas do mercado, mas não gos-
tava, pois tinha tudo o mesmo gosto e eram cheias 
de corantes e conservantes. ele se sentia super es-
tufado depois da refeição. Mas, demorei para criar, 
pois eu trabalhava em um buffet na época. até que, 
um dia, ele me ligou e falou super sério comigo sobre 
fazer as ‘marmitinhas’ para ele. a partir desse dia, 
comecei a fazer, ele gostou muito e começou a pas-
sar para amigos, parentes e, assim, começamos, em 
2017, a empresa, que começou a se firmar mesmo 
em 2019”, relata.

perante a sua história, o chef entende que a rela-
ção entre os mercados de smart food e food service 
“é total, pois a produção de alimentos é feita direta-
mente para o consumidor final. ou seja, se o alimen-
to é consumido em casa, mas foi preparado em um 
estabelecimento comercial, abrange também toda a 
cadeia que envolve a produção de alimentos, bebi-
das, insumos e equipamentos para as empresas que 
preparam e fornecem essas refeições”, considera.

sMart food e PandeMia de covid-19

assim como quase todos os setores da cadeia 
produtiva, o mercado de smart food também foi 
impactado pelos efeitos sociais e econômicos de-
correntes da pandemia de covid-19. No entanto, 
para ochoa, da Mondays, e almeida, da cook Smart 
foods, o atual cenário pandêmico também acabou 
afetando positivamente o ramo da comida inteli-
gente.

conforme a análise de ochoa, “foram poucos 
os mercados que não sofreram com a pandemia 
de covid-19 e o nosso não é diferente. Sentimos 
uma interrupção do crescimento nas vendas em 
supermercados, mas um aumento significativo das 
vendas online. o bloqueio indefinido globalmente 
devido à pandemia deu início a desafios sem pre-
cedentes para a saúde, em que a adaptação dos 
consumidores a esse estilo de vida foi considerada 
o novo normal. Movimentos menores levaram ao 
stress, levando a uma alimentação excessiva e, por 
fim, ao ganho de peso. o conceito de alimentação 
saudável obteve, assim, grande apoio durante esse 
período e os esforços dos consumidores para se 
manterem autoimunes foram de extrema importân-
cia, apoiando as vendas da Mondays no mercado”, 
revela.

Já segundo almeida, na cook Smart foods, ele 
notou um “crescimento considerável, já que mui-
tas pessoas durante a pandemia de covid-19 estão 
mudando seu estilo de vida e com a alimentação e, 
assim, procuran do por alimentos saudáveis e nutri-
tivos, abandonando o fast- food”, finaliza.
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Food Delivery, a OMNI-loucura 
que pode ser!

por marcio Blak, articulista convidado da Rede Food Service
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nagement System — ou HUBs — que fazem a con-
solidação de todos os Marketplaces por um lado, 
além de canais próprios de delivery também, e por 
outro lado, “desaguam” os pedidos em pDVs par-
ceiros, integrados a sua plataforma.

os oMSs trazem vários benefícios aos proprietá-
rios dos restaurantes, principalmente no manuseio 
dos pedidos — consolidados todos em uma única 
tela —mas tudo junto num único board.

outra função, muito importante dos oMSs é a 
gestão dos cardápios. imagina você ter que mudar 
em 14 canais, um preço de uma coca-cola, ou dizer 
que aquele hamburguer não está disponível hoje na 
janta. a função principal é facilitar sua operação, 
e com isto, através de poucos cliques em um oMS 
você resolve esta situação.

Nem tudo são flores no delivery, uma parte bas-
tante complexa é a logística — já vimos em um ou-
tro artigo que muitos bares e restaurantes, no início 
da pandemia, migraram para os portais atraídos 
pelo “fullservice” onde a entrega é feita pelos por-
tais — mas, este custo começa a pesar no bolso dos 
restaurantes, e outras opções devem ser avaliadas.

a logística de forma separada, com motoboys 
próprios — cLT ou cooperados — é algo complexo 
de gerir, rotas, entregas, taxas, enfim, todo este pro-
cesso acaba sendo complicado e trabalhoso. além 
disto, a opção de terceiros, através de outros par-
ceiros — fora do marketplace — também podem ser 
avaliadas. com isto, entra mais um serviço impor-
tante dos oMSs a integração com a logística, seja 
“chamar” um terceiro, seja acompanhar e dar fer-
ramentas para o controle da sua logística própria.

assiM, se PuderMos resuMir eM al-
Guns Pontos iMPortantes Para uM 
boM oMs, teMos:

integração de n Marketplaces e canais
integração de n pDVs
Dash único para acompanhamento de pedidos
Gestão de cardápios em um único lugar
controle de Logística própria e de terceiros
 
então, se seu restaurante “bugou” nesta pan-

demia com tantos canais, é hora de organizarmos 
esta “bagunça”

Sabe quando você entende uma determinada si-
tuação, mas quando você vê a mesma acontecendo, 
você, mesmo sabendo, acaba se “assustando”? en-
tão, comigo aconteceu ao ver esta foto. fiquei pasmo!

encontrei esta foto na web — ela não é de uma 
loja de tablets — mas sim, de um restaurante co-
mum com seus 14 tablets, cada um com seu canal 
de delivery específico, pronto para receber os pedi-
dos. Nos eUa, diferente do Brasil, é comum operar 

aQui é enorMe!

imagina 5 pedidos, simultâneos, apitando aqui, 
o operador tendo que copiar cada um deles no pdv, 
para que seja registrado e enviado ao KDS para pro-
duzir? caos total!

e coMo resolver taManha confu-
são? inteGrando!

as integrações via apis entre os portais e os 
pDVs se tornou condição básica de sobrevivência 
dos restaurantes que trabalham com delivery. po-
rém, integrar não é tarefa fácil, muito menos rápida 
com dezenas de canais. por outro lado, os portais, 
teriam que integrar com dezenas, talvez, centenas 
de pDVs — ou seja, esta conta não fecha.

Neste meio de campo. surgiram os — integrado-
res! o nome “oficial” para eles é oMS — order Ma-

por tablets estes canais. por aqui, podemos fazer 
um paralelo com as “abas” do browser, ou com vá-
rias janelas de browsers abertas.

Multicanalidade é isto, ter 14 canais diferentes 
para receber seu pedido de delivery, talvez até 15, se 
contarmos o telefone. então, será que isto é saudável 
para qualquer estabelecimento? certamente, não.

a chance de se Perder uM Pedido 

Marcio Blak é especialista no mercado de TI, com Graduação em En-

genharia Eletrônica pela UFRJ e MBA pela FGV em Gestão de Negócios 

em TI. Atua como Consultor Estratégico para 

assuntos de Tecnologia de sistemas de Ges-

tão para o setor de Food Service, Varejo e 

Franquias. Possui mais de 25 anos de expe-

riência em gestão empresarial, adquirida em 

empresa de médio porte do segmento de sof-

tware ERP, automação comercial e sistemas 

web e de e-commerce, com diversas contri-

buições em outros setores
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Rabo de galo: o coquetel de 
boteco e balcão de padaria que 
já é o mais consumido do Brasil

composto por apenas cachaça e vermute tinto, o drink que foi 
criado em ambientes boêmios mais simples e baratos ganhou 

outro patamar no decorrer dos anos, tendo hoje lugar cativo em 
badalados bares pelo país a fora
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cachaça e vermute tinto. esses são os in-
gredientes originais do coquetel que já é o 
mais consumido no Brasil: o chamado rabo 
de Galo, o drink que nasceu em ambientes 

boêmios mais simples e baratos, como os famosos 
botecos e balcões de padaria, mas que ganhou ou-
tro patamar no decorrer dos anos, tendo hoje lugar 
cativo em badalados bares pelo país a fora.

a prova clara da valorização do rabo de Galo 
com o tempo é o fato de que a mistura alcoólica, 
inclusive, é a personagem principal de um cam-
peonato chamado ‘concurso Nacional de rabo de 
Galo’, que foi idealizado por Derivan ferreira de 
Souza, conhecido como Mestre Derivan, uma das 
maiores referências na coquetelaria brasileira e o 
renomado bartender Daniel Júlio. Juntos, eles pre-

tendem elevar o rabo de Galo a níveis antes ini-
magináveis, com ênfase em sua inclusão como o 
segundo coquetel brasileiro à base de cachaça na 
lista da international Bartenders association (iBa), 
que se trata de uma seleta lista com quase cem 
coquetéis considerados os clássicos do mundo e 
tem como base diversos destilados. Sendo válido 
ressaltar também que o Brasil já faz parte dessa 
seleção com a conhecida caipirinha.

em entrevista exclusiva à rede food Servive, 
Mestre Derivan revela que “sou o idealizador do 
grande concurso Nacional do rabo de Galo, que já 
está na sua terceira edição. eu tenho divulgado o 
rabo de Galo a nível internacional, já conseguido, 
inclusive, publicações no Difford Guide, na Drinks 
international, junto aos aproximadamente oiten-
ta países membros da iBa, pela qual sou formado 
como barman. o rabo de Galo sempre será o mais 
consumido no Brasil. para se ter uma ideia do seu 
consumo, o Brasil produz, hoje, um bilhão e trezen-
tos milhões de litros de cachaça por ano e, deste 
montante, 65% é consumido em forma de rabo 
de Galo e suas variações. atualmente, esse drink 
já deixou de ser só um drink popular e entrou nos 
cardápios de bares mais sofisticados do país e de 
vários outros bares do mundo”, sinaliza.

a oriGeM do rabo de Galo

 conforme Mestre Derivan, o rabo de Galo “foi 
criado para incrementar uma marca de vermute ita-
liana que associou sua bebida tradicional ao cuida-
do de entender como o brasileiro bebia sua cachaça 
e apenas seguiu o ritual. coube, então, a Multividro, 
produtora de copos, a criação do copo oficial para 
a bebida, sendo que esse copo tinha marcas que 
destacavam onde ia o vermute e a cachaça. assim, 
bastava só o batismo. então, a sugestão foi cock-
tail, que foi prontamente contestada, uma vez que 
teria que ser em português. assim, foi só traduzir e 
surgiu o rabo de Galo”, conta.

Thiago Gadelha, bartender e chefe de bar com-
plementa que “o rabo de Galo foi criado pela famí-
lia cinzano, em meados dos anos 50 e com o obje-
tivo de popularizar o consumo do vermute entre os 
brasileiros. e, com uma origem tão simples, ele não 
poderia levar outro nome. afinal, rabo de Galo é a 
tradução ao pé da letra da palavra cocktail”, explica.

Sabe-se ainda, em resumo, que o rabo de Galo 
é um verdadeiro patrimônio cultural do Brasil, com 
mais de 60 anos de história. além disso, há rela-
tos de que a sua popularização começou na cidade 
de São paulo, capital, juntamente com a chegada 
de uma fábrica de bebidas nos anos 50. Dizem que 
essa tal indústria queria atender os anseios alcoó-
licos dos imigrantes italianos. porém, tais imigran-
tes ficaram mais encantados pela cachaça e, com 
isso, não bebiam mais o vermute, o que incentivou 
a tentativa de misturar as duas bebidas. Nesse ce-
nário, foi criado o copo personalizado para o drink, 
segundo apontado pelo Mestre Derivan, e que tinha 
não só a marcação para as duas doses das bebi-
das que o compõem, como também um fundo mais 

Mestre Derivan,, uma das 

maiores referências na 

coquetelaria brasileira D
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que considera o coquetel “potente, de muita perso-
nalidade e, ao mesmo tempo, bastante versátil para 
variações“, afirma.

Mestre Derivan, por sua vez, elenca que “o rabo 
de Galo é um ícone da coquetelaria brasileira. É um 
grande clássico pela sua estrutura, característica 
essa presente nos grandes cocktails. É uma mis-
tura simples, mas de aromas e sabores muito com-
plexos e agradáveis, lembrando um Manhattan. os 
seus principais ingredientes são a cachaça e o ver-
mute rosso. No entanto, já existem novas releituras, 
inclusive, infinitas. porém, vale destacar que todas 
levam a nossa cachaça”, ressalta.

iMPortância nacional e internacional

para o Mestre Derivan, o rabo de Galo possui 
importância nacional e internacional. “É um drink 

grosso para aguentar a batida no balcão, na volta 
do conhecido ‘gole’.

coMPosição siMPles, Mas Marcante

Quando foi criado, o rabo de Galo era compos-
to por exatamente dois terços de cachaça para um 
terço de vermute. Mas, ao longo dos anos, a receita 
do coquetel foi sendo modificada e incrementada, 
assim como deixou de ser servida apenas no seu 
copo original com marcações e funcho grosso. e, 
pelo jeito, tais incrementos só ajudaram na fama 
e aumento do consumo do drink. “Somente cacha-
ça e vermute tinto já fazem um bom rabo de Galo. 
No entanto, hoje, para atingir um equilíbrio melhor, 
adicionamos também um bitter a base de alcacho-
fra, trazendo uma nota amarga em contraste com o 
doce herbal/aromático do vermute”, divide Gadelha, 

muito interessante nos aromas e sabores e está im-
pregnado de histórias fantásticas, estando presente 
na memória dos consumidores brasileiros. Quando 
se fala de rabo de Galo, logo vem o comentário de 
alguém da família que já bebeu ou bebe, como avô, 
pai e/ou tio. enfim, é uma bebida da família brasi-
leira! No cenário nacional, é um grande resgate de 
cocktails populares e o mais consumido no Brasil, 
já estando presente nos bares mais sofisticados. 
No cenário internacional, é comparado com a cai-
pirinha, um cocktail brasileiro entre os mais famo-
sos e clássicos mundiais. isto é, é muito importante 
para o Brasil, para os bartenders brasileiros e para 
toda a indústria de cachaça”, avalia.

Gadelha acrescenta que o rabo de Galo é re-
levante por “já podermos vê-lo no cardápio de 
muitos bares de alta coquetelaria. isso mostra a 
consciência de quem está no ramo em valorizar o 

nosso produto e mostrar que temos muita cacha-
ça de qualidade. No fim, é um trabalho feito aos 
poucos em mostrar para o próprio brasileiro que 
temos produtos a altura de qualquer outro mundo 
a fora”, acredita.

Mercado eM exPansão frente à Pan-
deMia de covid-19

em relação ao mercado de rabo de Galo frente 
aos efeitos sociais e econômicos da atual pande-
mia de covid-19, Mestre Derivan assinala que “a 
história tem nos dado a sinalização e isso é his-
tórico. Quanto mais nos sentimos tristes e com 
dificuldades, mais buscamos formas de ter algum 
caminho de molhar e afogar as nossas mágoas. 
por isso, cada vez mais, a indústria de cachaça tem 
grandes índices de crescimento, com ênfase para 
o surgimento de novas marcas e o registro de au-
mento de consumo. ou seja, o rabo de Galo está e 
continuará em alta”, prevê.

por fim, Gadelha divide que “hoje, vemos o mer-
cado de rabo de Galo em uma boa expansão. afi-
nal, atualmente, já há muitos bares de alta coque-
telaria aderindo a ele ao cardápio, cada um com sua 
versão e isso é uma grande vitória na divulgação da 
nossa cachaça. com toda a certeza, a pandemia de 
covid-19 afetou toda a cadeia de bares e restau-
rantes como um todo. Sim, os danos são imensu-
ráveis, com bares fechados e muitas pessoas sem 
poder trabalhar. entretanto, seguimos acreditando 
e trabalhando para que esse retorno traga muitas 
coisas boas e que possamos continuar difundindo 
nossa coquetelaria mundo a fora”, planeja.

e aí? Saber mais sobre o tradicional drink rabo 
de Galo te deu aquela vontade de experimentar e/
ou também adicionar o coquetel no cardápio do seu 
estabelecimento de comida fora do lar? então, con-
fira, abaixo, uma receita que nós da rede food Ser-
vice separamos especialmente para te dar aquele 
pontapé inicial.

coMo fazer uM rabo de Galo?

ingredientes
50 ml de cachaça
20 ml de vermute
Gelo ao gosto
 

modo de preparo
coloque a cachaça, o vermute e o gelo em um 

copo de coquetel baixo, semelhante ao de whisky.
em seguida, basta só mexer até resfriar e degustar!
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Participantes do Concurso 

Nacional de Rabo de Galo



SUaS rECEitaS

FRANGO à PARMEGIANA COM CHIPS 
DE BATATA-DOCE

ingredientes:

molho de tomate
• Base de Tomate Desidratado Knorr 750g125 g
• Água1 litro
• Azeite de oliva50 ml
• Cebola picada200 g
• Alho picado2 unidade
• Pimenta-do-reino

Frango
• Preparo para Milanesa Knorr 800 g250 g
• Filé de peito de frango em tiras pequenas1.50 kg
• Óleo de soja800 ml

• Chips de batata-doce
• Batata-doce350 g
• Óleo de soja300 ml

Montagem do prato
• Queijo muçarela250 g

por

modo de preparo:

• molho de tomate
para o molho de tomate, você deverá aquecer 1 litro 
de água. em uma panela, aquecer o azeite e refogar 
a cebola e o alho.
Em seguida, acrescentar a água e a Base de Toma-
te Desidratado Knorr, misturar até homogeneizar. 
aguardar fervura e desligar. reservar.
al.
• Frango
Empanar os filés de frango (150 g cada) na Mistu-
ra para Preparo “À Milanesa” Knorr e fritar em óleo 
quente a 180 ˚C até dourar.
colocá-los sobre um papel-toalha.
reservar.

• Chips de batata-doce
Descascar as batatas e, com o auxílio do mandolin, 
cortar em fatias finas (transparentes).
Secar bem com papel-toalha e fritar em óleo quen-
te a 180 ˚C até dourar levemente.

• Montagem do prato
 Arrumar os filés de frango empanados, um ao lado 
do outro em uma forma refratária rasa.
cobrir com o molho de tomate e queijo muçarela, e 
levar ao forno ou salamandra até derreter o queijo.
Servir com o chips de batata-doce.
Bom apetite!

TORTA RáPIDA

ingredientes:

prepare o recheio
• Azeite30 ml
• Cebola cortada em meia lua150 g
• Alho picado10 g
• Linguiça calabresa defumada100 g
• Peito de frango cozido e desfiado250 g
• Tomate116 g
• Espinafre (só as folhas)50 g

prepare a massa
• Maionese Hellmann’s Balde 3 kg400 g
• Água200 ml
• Farinha de trigo240 g
• Fermento em pó10 g
• Queijo tipo parmesão ralado30 g

modo de preparo:

prepare o recheio
em uma frigideira refogue a cebola e o alho no azei-

te. Doure a calabresa. adicione o frango, o tomate e o 
espinafre. refogue por 3 minutos.

prepare a massa
Bata no liquidificador a maionese, a água, a farinha 

e o fermento. Despeje metade da massa em uma for-
ma redonda, aro 22, untada e enfarinhada. espalhe o 
recheio e cubra com o restante da massa. Salpique o 
queijo parmesão. asse em forno pré-aquecido a 180 °c 
por 45 minutos ou até dourar.

Desenforme e mantenha aquecido em réchaud ou 
estufa.

Dica: Esta massa é neutra e versátil. Ótima para dar 
um uso culinário ao que sobrou dos ingredientes utili-
zados para outros preparos.

Variação: Substitua o frango por pernil desfiado

*Redação
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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
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