
Ed
iç

ão
 1

7 
| O

ut
ub

ro
 | 

20
21

Com 17 mil CNPJs de alimentação fora do lar 
cadastrados, Estado de Pernambuco se destaca por 

meio do trabalho da Abrasel-PE e parceiros que, 
juntos, estão provando o tão quanto a união de 

um setor faz toda a diferença e desmitifica o falso 
senso comum de que tudo no Brasil só acontece nas 

cidades do Rio de Janeiro e São Paulo

FOOD SERVICE NORDESTINO:
um mercado que vem dando 

aula de como vencer os 
obstáculos impostos pela 

atual pandemia de Covid-19
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EditoriaL
por Tabata Martins

Uma série de preparos tipicamente 

brasileiros, divididos em regiões conforme a 

obra de Câmara Cascudo, A História da 

Alimentação no Brasil, preparadas com muita 

tecnologia nos equipamentos RATIONAL.

Basta apontar a câmera do seu celular para o QR code ao 
lado e abrir o link ou acesse:
https://qrco.de/bcQUNo

PARA ASSISTIR OS EPISÓDIOS:
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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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ÍNdiCE

34 DElIVERy I
dELiVErY dE kitS FEStaS CoMo oPortUNidadE dE NEGóCio E SENSaçÃo daS 
CoMEMoraçõES EM CaSa
A modalidade de serviço em domicílio também agrada empresas que desejam homenagear funcionários, 
o que só amplia o mercado de quem passou a atuar nesse nicho do food service

SuStEnFOOD II94 ENErGia SoLar No Food SErViCE? CoM CErtEZa E Para oNtEM!

Saiba como a adoção desse tipo de energia limpa pode somar à saúde do meio ambiente e do 
seu bolso ao mesmo tempo como empresário

gEStãO I74 FaZEr CoMPraS Para o SEU NEGóCio Food SErViCE dE MaNEira diGitaL traZ 
diVErSoS BENEFÍCioS
Especialistas afirmam que uma das principais vantagens é o ganho de tempo tão essencial nos 
tempos atuais

VIDA DE ChEF I28 déBora aLVES: CoNhEça a Vida dE ChEF da ProFESSora dE CoNFEitaria qUE 
Já rEúNE 6 MiL aLUNoS No BraSiL E EM MaiS dE 17 PaÍSES
Por meio de seu ateliê escola e um curso online de confeitaria, a chef, que é Embaixadora da Itambé 
Food Service no Rio de Janeiro, irá fechar R$ 1 milhão de faturamento em pouco mais de um ano
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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

Baião-de-dois: prato onde 
o feijão e o arroz são cozidos 

ao mesmo tempo. Geralmente 
acrescido de charque, toucinho, 

leite de coco, ou, então, queijo de 
coalho cortado em cubos.

feijão-de-corda: feijão de 
vagem muito longa e fina. feijão-
de-praia, feijão-macassar, feijão-
miúdo ou caupi.

luiz felipe: Bolo cearense 
aromatizado com leite de coco.

tapioca: espécie de panqueca 
preparada com farinha de tapioca 
enformada em rodelas de lata, 
cozida na chapa do fogão à lenha. 

Bolo de rolo: Bolo de massa 
finíssima de pão-de-ló enrolado 
como um rocambole, geralmente 
recheado de goiabada.

caldeirada: preparado de peixes 
variados e legumes cozidos em 

bastante caldo e temperos.

graviola: fruto muito apreciado na 
confecção de sucos e sorvetes. É da 

família da anonáceas, semelhante 
a uma pinha ou fruta-do-conde de 

tamanho grande.

pirão: papa de farinha de mandioca 
cozida num caldo de carne ou peixe.

GlossÁrio
rede food service

increMente seu vocabulÁrio:

o Glossário desta edição é sobre a gastronomia 
nordestina. Muito se fala sobre ela, e todos nós a 
consumimos de alguma forma no nosso dia a dia. 

confira se seu vocabulário sobre o tema está “afiado”.

por reynaldo Zani

Grfs
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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

TECNOLOGIA PARA NÓS,
OS MORTAIS

com a popularização do e-commerce e 
marketplaces online, estratégias de fide-
lização de clientes e vendas baseadas em 
dados estão sendo faladas em todos os 

ambientes, e na realidade, estão sendo utilizadas 
de forma bem massiva. elas são realmente muito 
úteis pois servem para identificar deficiências e 
oportunidades de forma bem assertiva (“na mos-
ca”). Mas, sabemos que nem todos os perfis de ne-
gócios acessam este tipo de caminho ainda, e que 
vários deles ainda acham que tudo isso é um “so-
nho distante”. 

Negócios de todos os perfis e tamanhos, inclu-
sive lojas físicas, podem e devem se aproveitar 
destas estratégias mais tecnológicas. elas ajudam 
em vários ganhos tais como, aumento do fluxo de 
visitantes, aumento de vendas e lucros, inovação 
dos produtos e serviços, e muitos outros processos 
construtivos; além de transformar os negócios em 
uma espécie de “HUB De iNTeLiGÊNcia”. 

conforme já falamos em outros artigos, o consu-
midor hoje procura experiência e não apenas pro-
duto. para que esta experiência seja a mais asser-
tiva possível, os dados entram em ação! 

oS DaDoS coLeTaDoS coNSTroeM e forTa-
LeceM UM SiSTeMa De BiG DaTa, QUe coM o paS-
Sar Do TeMpo, poSSiBiLiTa UMa ViSÃo cLara 
Do NeGÓcio, reTiraNDo aS percepÇÕeS SUB-
JeTiVaS DaS aNÁLiSeS, cHeGaNDo ao poNTo De 
iDeNTificar aS NeceSSiDaDeS DoS cLieNTeS e 
proBLeMaS, MUiTo aNTeS De Se TorNareM crÍ-
TicoS e De DifÍciL SoLUÇÃo

o que defendo aqui é que não é um sonho distan-
te construir seu próprio sistema de BiG DaTa ou até 
mesmo o adquirir com ajudas externas e bem viá-
veis economicamente. claro que grandes empresas 
abarcam grandes investimentos para este  tipo de 
sistema e por isso este se torna uma gigante base 
tecnológica que pode formar movimentos monstru-
osos em mercados, tendências e  comportamentos; 
mas negócios de outros perfis também podem se 
valer dele, de forma adaptada, para suas metamor-
foses. 

analYtics 

o aNaLYTicS é um dos elementos mais signifi-
cativos para empresas que almejam otimizar seus 
indicadores. 

aNaLYTicS É UM coNJUNTo De aNÁLiSeS  QUe 
Se VaLe Do BiG DaTa para ViaBiLiZar NeGÓcioS 
De LoNGo praZo, coM SeUS reSpecTiVoS pLa-
NoS De VeNDa, reLacioNaMeNTo coM cLieNTeS 
e pLaNeJaMeNToS eSTraTÉGicoS

a Taxa De coNVerSÃo É UM iNDicaDor De-
riVaDo De UM proceSSo De aNaLiTYcS, QUe 
reLacioNa a QUaNTiDaDe De VeNDaS reaLiZa-
DaS coM o NÚMero De ViSiTaNTeS QUe a LoJa 
receBeU No MeSMo perÍoDo. eSSa MÉTrica É 
UTiLiZaDa priNcipaLMeNTe eM LoJaS oNLiNe, 
QUe receBeM aLTo ÍNDice De aceSSoS e poUca 
efeTiVaÇÃo De coMpra. 

tc = Qv/v

a vantagem da utilização desta métrica é que 
esta não mostra apenas quantas vendas foram efe-
tivadas, como também a efetividade e dimensiona-
mento da equipe de vendas, o potencial do ponto 
comercial e do ambiente, e até dicas das dores, 
sentimentos e comportamentos do consumidor pe-
rante seu negócio. 

novas tecnoloGias GeraM Muito flu-
Xo Para biG data

Novos conceitos e novas Tecnologias estão pi-
pocando ao nosso redor. então por que não apro-
veitar para as utilizar a nosso favor? Dados de valor 
(BiG DaTa) são gerados com todas elas, além de 
alavancarem atração, retenção e fidelização!

oMinicHannel

Todos sabemos da tendência de que os consu-
midores estão optando cada vez mais por realizar 
suas compras por meios digitais. os índices de 
compra registrados no mundo online só aumentam. 
assim, é preciso que lojas físicas se digitalizem e 
se integram com o digital para que continuem ten-
do espaço nos hábitos de compras de seus clientes. 
para isso, é conveniente que os canais digitais e 
físicos sejam complementares entre si, resultando 
num caminho de multicanalidade (omnichannel). 

Um bom exemplo de omnichannel é o Gpa, que 
foi um dos pioneiros na utilização dos apps para 
programas de fidelidade, e programas de ofertas, 
gerando fluxo tanto nas lojas físicas quanto em 
seus canais online. os apps são importantes fer-
ramentas para gerar dados e tambem atrair mais 
clientes para as lojas, pois mostram ofertas perso-
nalizadas e customizadas, a partir do histórico de 
compras de cada cliente. além disso, são agrega-
dores, pois todas as ofertas podem ser utilizadas 
em qualquer canal, seja físico ou digital. com este 
fluxo de movimentações, surgem os dados reais 
dos clientes que combinados, geram camadas e ca-
madas de insights para o processo de aNaLYTicS 
do Gpa, que se retroalimenta, fazendo as mudanças 
necessárias com um menor nível de riscos. 

Geolocalização

Tecnologias de geolocalização encontram sua 
importância no crescimento do uso de smartpho-
nes. Grande parte dos consumidores se utilizam 
desses recursos para obter informações sobre 

lojas próximas a eles, com produtos de seu in-
teresse. por outro lado, estes dados servem para 
um ótimo entendimento de informações geoloca-
lizadoras sobre os clientes.

cHatbots

chatbots, são ferramentas interessantes, devi-
do adaptabilidade ao cenário de crescimento das 
redes sociais - importantes plataformas de inte-
gração com bots - na experiência de compra dos 
consumidores. com as experiências sendo comple-
tadas, entende-se as preferências de identificação 
dos clientes de forma bem personalizada.

Wi-fi

a tecnologia, já considerada básica, de Wi-fi 
grátis se apresenta como uma demanda dos clien-
tes, que procuram, a todo momento, redes de cone-
xão, e os guiam no momento da compra. além dis-
so, é uma ferramenta para captação de dados dos 
estabelecimentos, permitindo o envio de ofertas e 
cupons de desconto personalizados para os consu-
midores, buscando trazê-los para a loja. 

Mar aberto coM as start-uPs

Dentro desta “sopa de letrinhas” das novas pos-
sibilidades e tecnologias, já presentes em muitos 
pontos de nosso dia-a-dia, as palavras adaptabi-
lidade e conhecimento são importantes. procurar 
estas fontes de aproximação e de possíveis testes 
de utilização, são caminhos para abertura de novos 
horizontes nos negócios. existem várias formas in-
teressantes para um approach do seu negócio com 
empresas inovadoras que oferecem tecnologia viá-
vel para qualquer tamanho e perfil de negócios, as 
“startups”. como exemplo cito o hub de soluções 
do Sebrae, que congrega várias delas (mas existem 
muitos outros agentes atuando nesta direção).

porém, na maioria das vezes, o que vemos não 
é um processo real de aNaLiTYcS. o que mais 
encontramos são dados “soltos”, subjetivos e de 
difícil compreensão (que acabam não tendo valor 
para nenhuma chegada de conclusão ou tomada de 
decisão). portanto, o que devemos almejar sempre 
são os dados de valor (BiG DaTa). 

dados de valor> Big data: preciSaM Ser 
capTaDoS De UMa forMa correTa, eM LUGareS 
eSpecÍficoS e por MoTiVoS prÉ-DeTerMiNa-
DoS, SeNDo preparaDoS para SereM USaDoS 
NaS ferraMeNTaS De expLoraÇÕeS aNaLÍTicaS 
(aNaLYTicS).

eXploraçÕes> analYtics: coNSTrUÇÃo 
prÁTica De UM “Mapa” QUe TraDUZ, reSUMe 
e apreSeNTa iNforMaÇÕeS reLeVaNTeS Do e 
para o NeGÓcio, TraZeNDo para a SUperfÍcie 
aLGUNS eNTeNDiMeNToS fUNDaMeNTaiS (ex. 
DoreS, SeNTiMeNToS e coMporTaMeNToS Do 
coNSUMiDor) para Gerar iNSiGHTS. 

entendimentos fundamentais> insigHts: 
SerVeM para proDUZir aS MeLHoreS preVi-
SÕeS, DefiNir aS MeLHoreS eSTraTÉGiaS e Ge-
rar aS BoaS ToMaDaS De DeciSÕeS. DeVe-Se 
TaMBÉM coMBiNar iNforMaÇÕeS Da coNcor-
rÊNcia e Do MercaDo, para oBTer a DiMeNSÃo 
iDeaL Do poSicioNaMeNTo Do NeGÓcio eM re-
LaÇÃo ao SeTor. 

a boa notícia é que para a maioria das empresas, 
esta coleta de dados é possível de ser feita com o 
aproveitamento de instrumentos já existentes: sen-
sores, pesquisas presenciais, pesquisa no sistema 
de venda, câmeras, dentre muitos outros modos. Se 
dados, analytics e insights forem acompanhados 
por períodos contínuos e utilizados de forma orga-
nizada (não importa se é em planilha ou qualquer 
outra forma de organização, com entendimento, 
clareza), a “mágica acontece”: os aspectos fortes, 
fracos, de oportunidades e de riscos aparecem, e 
assim é bem factível traçar objetivos claros e ali-
nhados, para uma evolução ideal, acompanhando a 
eficácia das estratégias adotadas para a empresa. 

uM boM eXeMPlo de analYtics – a 
“taXa de conversão”

ainda hoje, a maioria dos negócios se utilizam de 
conceitos antigos para medir eficiência e efetivida-
de, e usa como seu principal indicador de sucesso 
a evolução do faturamento. este conceito está de 
certa forma ultrapassado, pois já existe o conheci-
mento de que a venda não convertida e a perda de 
clientes, podem representar mais de 50% do fatura-
mento de um negócio. 



DE BANDEJA
Nesta edição marcamos o início da 
parceria entre a rede food Service 
e a aBraSeL de pernambuco. a 
parceria tem como objetivo divulgar 
e incentivar o food Service na região 
Nordeste do país. 
Nos próximos meses teremos 
conteúdo específico sobre a região, 
falando sobre seus restaurantes, 
eventos, novos negócios, 
empreendedores e profissionais do 
segmento.
antes de olhar para fora é preciso 
olhar para dentro. Valorizar a nossa 
cultura, os nossos valores e os nosso 
talentos.
a edição do “De Bandeja” deste mês, 
trás uma amostra de alguns dos chefs 
de cozinha de raízes nordestinas, 
que de alguma forma contribuem 
com a valorização e a divulgação da 
gastronomia regional pelo país. outros 
chefs e importantes trabalhos serão 
apresentados no portal e nas nossas 
próximas edições. 

agradecemos a aBraSeL pe pela 
parceria!  

chef carmem virginia
a talentosa e carismática pernambucana 
começou a ficar famosa quando 
inaugurou o seu restaurante “altar, 
cozinha ancestral” em recife. É 
atualmente uma das chefs da grande 
influência no cenário gastronômico 
brasileiro. recentemente inaugurou 
o restaurante “Yayá comidaria pop 
Brasileira“ na cidade do rio de Janeiro.
foto: @carmemvirginia (reprodução)

chef rodrigo oliveira
O famoso e renomado Chef é filho 
de pernambucanos e cozinha desde 
os treze anos. Seu mais famoso 
restaurante, o “Mocotó” foi fundado 
pelo pai e é considerado um dos 
“templos” da gastronomia sertaneja. Já 
foi considerado um dos 100 brasileiros 
mais influentes, chef e personalidade 
gastronômica do ano. além do Mocotó, 
comanda o “Mocotó café” e o “Balaio 
iMS”.

foto: www.mocotó.com.br (reprodução)

chef joão diamante
Nascido na Bahia, o chef foi criado no 
rio de Janeiro, onde desde os 7 anos de 
idade já se aventurava assando pães em 
uma padaria do bairro. Sua origem e sua 
história servem atualmente de inspiração 
para jovens e crianças que vêm na 
gastronomia uma forma de ser feliz. João 
é o criador do projeto social “Diamantes 
na cozinha” que oferece interação social, 
formação e empregabilidade para jovens de 
comunidades carentes´.  
foto: @joaodiamante (reprodução)

chef Katia Barbosa
A carioca filha de paraibanos, 
se tornou uma das figuras 
mais importantes do cenário 
gastronômico do rio de Janeiro 
homenageando seus pais e 
sua origem nordestina em seus 
restaurantes. chef e proprietária 
de famosos restaurantes na 
cidade, Katia é jurada do reality 
de culinária “Mestre do Sabor”.

foto: @barbosakatia (reprodução)

chef rivandro frança
pernambucano de 42 
anos, é chef, empresário 
e apresentador de TV. fez 
grande sucesso com seu 
restaurante “cozinhando 
escondidinho”. É um dos 
grandes divulgadores da 
gastronomia regional.

foto: maria eduarda Bione
(divulgação)

chef onildo rocha
o paraibano de 42 anos 
é chef e proprietário do 
renomado e reconhecido 
restaurante roccia, onde 
serve a sua gastronomia 
contemporânea preparada 
com ingredientes locais. 
em 2018 onildo lançou o 
documentário ‘paraíba no 
prato, orgulho no peito’. 
foto: abrasel (reprodução)

por reynaldo Zani
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Na rUa por

produtos artesanais ganharam relevância em di-
versas categorias nos últimos anos em decorrência 
do aumento da procura por parte dos consumido-
res de alternativas menos industrializadas e mais 
saudáveis.

a rede de mercados St Marche, referência em 
produtos diversificados e de grande valor agrega-
do, acaba de anunciar que passou a vender queijos 
frescos produzidos artesanalmente todos os dias.

a novidade está disponível em unidade da marca 
batizada de Mozzarella LaB, que fica na city Lapa, 
em São paulo, capital. “essa novidade, antes exclu-
siva no supermercado eataly, também da rede St 
Marche, permite que os clientes tenham uma expe-
riência em loja, assistindo à produção dos queijos 
italianos e comprando produtos frescos, feitos na 
hora. No Mozzarella LaB, os queijeiros altamente 
treinados produzem, diariamente, queijos frescos 
italianos de alta qualidade, feitos artesanalmente e 
seguindo à risca as receitas tradicionais italianas. 
ao visitar o laboratório de mozzarella, você pode 
acompanhar ao vivo o spettacolo – espetáculo em 
italiano – da produção de queijos e levar para casa 
produtos leves e saborosos”, informa a assessoria 
de imprensa do St Marche.

em entrevista à rede food Service, Bernardo 
ouro Branco, ceo do St Marche, comentou que “o 
projeto nasce de anos de parceria entre as marcas, 
baseado na confiança e no respeito. a Vitalatte e 
o St. Marche acreditam que, juntos, podem ofere-

St Marche passa 
a vender queijos 
frescos produzidos 
artesanalmente 
todos os dias
novidade está disponível em unidade 
batizada de mozzarella laB, que é 
localizada em são paulo, capital

cer os melhores produtos e experiências aos seus 
clientes. por isso, parcerias como essa são consi-
deradas de grande importância”, destaca.

estão sendo produzidos no mozzarella laB as 
seguintes opções de queijos:

Burrata – com origem na região da puglia, este 
queijo possui uma saborosa camada exterior de 
mozzarella e o interior de mozzarella em filetes re-
cheados com creme de leite, resultando em uma 
textura suave e cremosa.

mozzarella – a autêntica Mozzarella fior di Lat-
te. o sabor do leite fresco traz para este queijo uma 
personalidade inconfundível.

Nodini – a verdadeira mozzarella em “nózinho”, 
com um sabor delicado e textura macia. o formato di-
ferenciado surpreende e dá um toque especial à mesa.

treccia – a mozzarella original italiana feita em 
formato de uma longa trança, deixando as apre-
sentações dos pratos e tábuas ainda mais bonitas, 
além de deliciosas.

Stracciatella – Um delicioso creme com filetes 
da verdadeira mozzarella italiana. perfeita para re-
ceitas como risotos, massas, pizzas e antepastos.

este tipo de iniciativa está muito presente em 
mercados desenvolvidos como estados Unidos e 
europa e começa a ganhar força no Brasil através 
de categorias como queijos, pães, destilados, sor-
vetes e massas. Vale a pena conferir.

Amarula lança 
novo sabor de licor 
elaborado com café

Marketplace do 
Magalu passa a 
oferecer produtos 
da BRFintitulada de amarula ethiopian 

coffee, novidade já está disponível 
para venda online e nos principais 
supermercados do país

no lançamento, serão oferecidos 
100 produtos e a proposta é, em 
breve, chegar a 500

o amarula, marca de licor cremoso mais premia-
do do mundo, acaba de lançar um novo sabor com a 
promessa de conquistar o consumidor brasileiro. o 
produto é uma excelente opção para  restaurantes 
que oferecem licores e drinks no seu cardápio, para 
bares e cafeterias prepararem bebidas especiais, 
assim como para o desenvolvimento de sobremesas 

o Magalu, ecossistema de varejo multicanal, tem 
mais um grande seller no seu marketplace. a Brf, 
uma das maiores companhias de alimentos do mun-
do, passou a oferecer suas linhas de produtos para 
os clientes do Magalu que moram na cidade de São 
paulo. No lançamento da parceria, serão vendidos 
100 itens das marcas Sadia, perdigão, com destaque 
para as linhas Livre&Lev e Veg&Tal. São pratos pron-
tos, embutidos, suínos, frios, snacks, margarinas, 
aves, vegetais, sobremesas, lanches e empanados. 
em breve, o número de itens deve chegar a 500.

“a parceria é muito importante para nossa es-
tratégia de ser um one stop shop, um lugar no qual 
o cliente encontra de tudo. essa parceria nos traz 
toda uma categoria de produtos que o Magalu ain-
da não dominava, além da expertise de uma líder 
do segmento”, afirma Mariana castriota, gerente de 
marketplace do Magalu para a rede food Service.’

exclusivas como cheesecakes, mousses e sorvetes.
intitulada de amarula ethiopian coffee, a novida-

de já está disponível para a venda online e nos prin-
cipais supermercados do país. “o amarula ethiopian 
coffee chega ao Brasil importado pela interfood. 
Segundo a marca, a escolha foi baseada no amor 
dos consumidores tanto pelo licor de Marula, quanto 
pelo café, a segunda bebida mais consumida do Bra-
sil”, detalha a assessoria de imprensa da empresa.

em entrevista à rede food Service, priscilla Go-
mes, country Manager de amarula na américa Lati-
na, revelou que “a mistura do licor com o café já era 
conhecida e até incentivada como uma das receitas 
mais famosas com o produto. foi assim que sur-
giu a ideia para o amarula ethiopian coffee, não só 
seguindo a fórmula já amada pelos consumidores, 
como buscando e pesquisando os grãos mais pre-
miados do mundo, produzidos no conhecido ‘Ber-
ço do café’, na etiópia. Dessa forma, mantiveram 
também a origem africana da marca. e, observando 
o surgimento espontâneo desse ritual pelos consu-
midores, construímos uma plataforma de parceria 
com diversos perfis de cafeterias, reforçando ainda 
mais essa ocasião de consumo ao redor do país. a 
aceitação vem sendo excelente”, destaca.

amarula ethiopian coffee está disponível em 
garrafas de 50 ml e 750 ml, possui teor alcoólico de 
15,5% e um sabor elegante.

“Queremos estar ainda mais presentes no coti-
diano do nosso consumidor. Nossas marcas estão 
nas casas de 9 a cada 10 brasileiros e isso é mais 
uma maneira de terem acesso aos nossos produ-
tos, principalmente às nossas inovações tão logo 

são lançadas para o público. para isso, temos tra-
balhado consistentemente para oferecer nossas 
marcas nas mais diferentes plataformas”, afirma 
Sergio esteves, diretor de omnichannel da Brf.

os produtos serão entregues na capital paulista 
em até um dia útil, por caminhões refrigerados da 
Brf, garantindo a qualidade de armazenagem des-
de a fábrica até a casa do cliente. outras capitais 
brasileiras já estão no plano de expansão das ope-
rações e em breve também contarão com a possibi-
lidade de adquirir produtos da companhia por meio 
do marketplace do Magalu.

Para as festas de final de ano, as companhias tra-
balham uma estratégia conjunta para disponibilizar na 
plataforma todos os kits natalinos — que são o carro-
chefe da Brf –, com opções de itens que podem variar 
desde o prato principal até a ceia completa para o Natal.

sobre o magalu
o Magalu é o maior ecossistema de compra e 

venda no Brasil. Desde maio de 2011, a companhia 
é listada no Novo Mercado da B3. Nos últimos anos, 
fez diversas aquisições, consolidando sua presença 
nacional. além de 1 300 lojas em 21 estados do país, 
o Magalu conta com mais cinco marcas online: Net-
shoes, Zattini, Shoestock, Época cosméticos e es-
tante Virtual – além de milhares de sellers em seu 
marketplace e um superaplicativo com 33 milhões 
de usuários ativos. atualmente, o Magalu emprega 
mais de 47 000 funcionários. Sua política de gestão 
de pessoas foi reconhecida com diversos prêmios.

sobre a Brf
Uma das maiores empresas de alimentos do mundo, 

a Brf está presente em mais de 117 países e é dona 
de marcas icônicas como Sadia, perdigão e Qualy. Seu 
propósito é oferecer alimentos de qualidade cada vez 
mais saborosos e práticos, para pessoas e seus pets 
em todo o mundo, por meio da gestão sustentável de 
uma cadeia viva, longa e complexa, que proporciona 
vida melhor a todos, do campo à mesa. pautada pelos 
compromissos fundamentais de segurança, qualidade 
e integridade, a companhia baseia sua estratégia em 
uma visão de longo prazo e visa gerar valor para seus 
mais de 100 000 colaboradores no mundo, mais de 350 
000 clientes e aproximadamente 10 000 integrados no 
Brasil, todos os seus acionistas e para a sociedade.
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Na rUa

marca é a única parceira do aplicativo 
com desconto no botijão de gás de 
cozinha em Belo Horizonte, minas 
gerais, e porto alegre, no rio grande 
do sul

marca passou a investir em serviços 
personalizados para atender os 
pequenos, médios e grandes 
varejistas

com a união, a ong será contemplada 
na iniciativa da startup social 
que tem como objetivo destinar 
alimentos orgânicos excedentes dos 
produtores de hortifrut

por

atenção, proprietários de restaurantes cadas-
trados no ifood, a maior empresa brasileira de 
delivery para restaurantes e supermercados. o 
chama, marketplace que conecta clientes a re-
vendedores de botijões de gás inaugurado em 
dezembro de 2016 e que reúne, em um único 
ambiente, milhares de revendedores regulamen-
tados pela agência Nacional do petróleo (aNp), 
acaba de anunciar que passou a integrar o pro-
grama de parcerias para restaurantes cadastra-
dos no aplicativo, o Vantagens do chef.

De acordo com a assessoria de imprensa do 
chama, por meio dessa parceria, a empresa “se 
estabelece como o único parceiro com descon-
to no botijão de gás de cozinha (p13) em Belo 
Horizonte, Minas Gerais, e porto alegre, no rio 
Grande do Sul”.

em entrevista à rede food Service, Marcelo abran-
tes, ceo do chama, comentou que a parceria expande 
a área de atuação da empresa, entregando seu propó-
sito. “em poucos cliques, o chama incentiva o desen-
volvimento do pequeno e médio empreendedor, facili-
tando o processo de compra, oferecendo as melhores 
marcas, ofertas e o tempo de entrega entre as reven-
das de melhor qualidade da região. acompanhamos 
negócios de comida nascerem dentro de casa e pe-
quenos e médios estabelecimentos reinventarem seu 
modelo de atuação no setor de restaurantes e, em 
tempos de instabilidade econômica, a presença do 

com o intuito de alavancar a sua linha de pei-
xes e pescados, a Seara, marca presente há mais 
de 60 anos nos lares brasileiros, anunciou que 
passou a apostar em soluções inovadoras.

De acordo com a assessoria de imprensa da 
companhia, estão sendo feitos investimentos 
“em serviços personalizados para atender os pe-
quenos, médios e grandes varejistas. para otimi-
zar a entrega e oferecer soluções de distribuição 
e execução, as iniciativas vão desde caixas de 
embarque menores, embalagens para o armaze-
namento, venda e reposição, até a cobertura na-
cional dos pontos de vendas”, explica.

Uma ótima notícia para quem como nós da rede 
food Service entende que sustentabilidade e food ser-
vice tem tudo a ver! Afinal, a Gastromotiva, organização 
sem fins lucrativos fundada em 2006 pelo chef David 
Hertz com o objetivo de promover transformações so-
ciais por meio da gastronomia, acaba de firmar parceria 
com a startup social comida invisível para, juntas, fo-
mentarem o reaproveitamento de alimentos orgânicos.

com a união, a oNG será contemplada na iniciativa da 
startup social que tem como objetivo destinar alimentos 
orgânicos excedentes dos produtores de hortifruti. “a 
startup social comida invisível se une à Gastromotiva 
em uma campanha para resgatar alimentos orgânicos 
que acabam, por vezes, sobrando nos pequenos produ-
tores de hortifruti. Não raramente, esses alimentos ex-
cedentes têm como destino o lixo, impossibilitando seu 
uso. Segundo a organização das Nações Unidas para a 
alimentação e a agricultura (fao), cerca de 1,3 bilhão 
de toneladas de alimentos são desperdiçados ou perdi-
dos por ano. assim, a startup social têm como objetivo 
driblar o descarte incorreto, destinando os produtos a 
quatro oNGS, entre elas, a Gastromotiva, instituição que 
promove ações de inclusão por meio da gastronomia 
social e que tem como um dos seus pilares de traba-
lho o combate ao desperdício de alimentos. as doações, 
que serão recebidas até dezembro, irão beneficiar duas 
das frentes da oNG: o Banco de alimentos Gastromo-
tiva, criado para atender organizações e projetos par-
ceiros com doações de insumos que contribuem para a 
produção de refeições, e o refettorio Gastromotiva, que 
produz, semanalmente, 1.300 refeições em formato de 
quentinhas distribuídas na região central do rio de Ja-
neiro para pessoas em situação de vulnerabilidade”, de-
talha a assessoria de imprensa da Gastromotiva.

em entrevista à nossa reportagem, David Hertz, chef 
co-fundador e presidente da Gastromotiva, comentou 
que “a iniciativa de resgatar e destinar produtos orgâ-
nicos excedentes é de extrema importância para todos 
os lados. Não somente teremos insumos para produ-
zir mais refeições, ajudando mais beneficiários, como 
também estamos contribuindo com a sustentabilidade 
e combatendo o desperdício de alimentos”, ressalta.

Chama passa a 
integrar programa 
de parcerias para 
restaurantes 
cadastrados no iFood

Seara aposta em 
soluções inovadoras 
para alavancar sua 
linha de peixes e 
frutos do mar

Gastromotiva e 
Comida Invisível 
firmam parceria 
para fomentar o 
reaproveitamento de 
alimentos orgânicos

chama é ainda mais relevante para garantir o melhor 
negócio“, afirma.

Já Jason oh, Diretor de parcerias e Novos Negó-
cios do ifood, completou que “com os reajustes do 
GLp, o preço de um botijão passou a representar uma 
grande parcela das contas mensais dos pequenos e 
médios estabelecimentos do segmento. Temos certe-
za de que a parceria com o chama vai ter um impacto 
significativo nos restaurantes parceiros do iFood ao 
baratear a compra de botijão por meio de vouchers 
de desconto exclusivos. É um suporte extra num mo-
mento ainda delicado para esse mercado”, reforça.  

É importante destacar que, neste mês de agosto, 
a parceria entre chama e ifood opera como projeto-
piloto para os restaurantes cadastrados no aplicati-
vo nas capitais de Minas Gerais e rio Grande do Sul, 
englobando mais de 12 mil estabelecimentos. Utilize!

em entrevista à rede food Service, Sandro 
facchini, Diretor do Negócio de pescados da Se-
ara, acrescentou que “quando lançamos a nossa 
linha de pescados, sabíamos que o Brasil tinha 
potencial para aumentar o consumo da proteí-
na, mas ainda havia uma carência na oferta e na 
distribuição nacional dos produtos de uma única 
marca. com isso, desenvolvemos serviços e fer-
ramentas específicas para tornar esse processo 
muito mais prático e fácil, usando toda a nos-
sa estrutura logística e comercial para chegar à 
mesa dos brasileiros, atender com excelência os 
nossos parceiros e conquistar novos clientes”, 
ressalta.

ainda conforme a assessoria de imprensa da Se-
ara, o atual diferencial da linha de peixes e frutos do 
mar “começa com a otimização e disponibilidade de 
entrega, compra e abastecimento de um mix com-
pleto de produtos do segmento de pescados em um 
único parceiro, oferecendo ao varejista um suporte 
essencial para que ele consiga atender e escolher 
para sua gôndola o que mais vende e funciona para 
o perfil de seu consumidor. Também como parte das 
soluções logísticas do negócio de pescados da Se-
ara está a preocupação com o pequeno varejo. por 
isso, a marca desenvolveu embalagens específicas, 
com porções menores, que comportam desde o ar-
mazenamento até a venda e reposição, tudo isso sem 
deixar de lado a identidade visual e atratividade para 
estimular e fidelizar os clientes”, detalha.

novo portfólio
atualmente, toda a linha de pescados da Seara 

possui distribuição nacional e conta com mais de 2,5 
mil promotores responsáveis pela gestão, entrega, 
apoio do ponto de venda e crM. e, além dos dez pro-
dutos que já fazem parte do portfólio atual, como ti-
lápia, salmão e camarão, entre outros, a Seara, agora, 
apresenta seus novos itens: bacalhau, filé de merluza, 
pescada amarela e kit risoto. “ainda para comple-
mentar, deliciosos empanados de filé de tilápia, isca 
de peixe, tirinhas de peixe e anel de lula. para trazer 
mais praticidade para cozinha, chegam também o 
salmão em pedaço, com porções individuais de 125g, 
e o filé de tilápia em porção de 250g. Toda linha man-
tém o cuidado Seara, garantindo a qualidade e a pre-
servação do sabor e as características nutricionais. 
além disso, todos os produtos são reconhecidos pelo 
alto valor nutritivo e elevado nível de saudabilidade”, 
garante a assessoria.
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em 16 de outubro, é celebrado o Dia Mundial 
da alimentação, uma data criada com o in-
tuito de desenvolver uma reflexão a respeito 
do atual quadro da alimentação mundial e 

escolhida para lembrar a fundação da organização 
das Nações Unidas para a alimentação e agricultu-
ra (fao) em 1945. 

a primeira comemoração relacionada ao Dia 
Mundial da alimentação ocorreu no ano de 1981, 
quando o tema abordado foi ‘a comida vem pri-
meiro’, algo bem atemporal e que ainda precisa ser 
bastante discutido em sociedade. por isso e mais 
ainda em celebração a essa data tão importante, 
nós da rede food Service ouvimos para esta edi-
ção representantes de diferentes nichos alimentí-
cios com o objetivo de traçar um aparato de como 
o ramo brasileiro de alimentação fora do lar vem 
se desenvolvendo para atender o novo consumidor 
pós-pandemia de covid-19, assim como desvendar 
quais tem sido as tendências e inovações que pau-
tam o mercado food service 2021 no Brasil.

tendências e inovações aliMentares 
PesQuisadas

atualmente, a crescente busca por alimentos 
mais saudáveis é mais do que uma realidade, in-
cluindo diversos estudos relacionados. como 
exemplo, uma pesquisa realizada pela centenária 
rede de supermercados britânica Sainsbury’s, diz 
que, mundialmente falando, aproximadamente 70% 
dos consumidores estão mudando de dieta para 
prevenir obesidade, diabetes e colesterol. 

No Brasil especificamente, conforme dados apu-
rados pela Mintel, empresa global de inteligência de 
mercado, 51% das pessoas já têm priorizado uma 
alimentação saudável, sendo que grande parte mo-
tivada pelo aumento da preocupação com a saúde 
desencadeado juntamente com o começo da pan-
demia de covid-19.

cabe ressaltar também que, segundo levanta-
mento feito pelo instituto Brasileiro de opinião pú-
blica e estatística (iBope), nos últimos sete anos, a 
população vegetariana no país dobrou, atingindo o 
marco de 29 milhões de brasileiros. com isso, no-
vas formas de consumo alimentares passaram a 
ser instituídas, como os alimentos à base de plan-
tas, que são mais popularmente conhecidos pelo 
termo em inglês de plant-based.

em entrevista exclusiva à nossa reportagem, 
Glauco ramos pinto, Líder de Marketing para a 
américa Latina da international flavors & fragran-
ces inc. (iff), empresa norte-americana líder do 
setor de alimentos, bebidas, saúde, biociências e 
experiências sensoriais, informa que, hoje em dia, 
“a alimentação mais saudável, em geral, e o plan-
t-based, em particular, se tornaram os principais 
motores de inovação em alimentos e bebidas em 
todo o mundo. No Brasil, não é diferente. Um levan-
tamento feito pela iff, em parceria com a amcham 
Brasil no final de 2020 junto às lideranças do setor 
de alimentação, apontou que a maioria das empre-
sas vai direcionar, em curto prazo, investimentos 

para alimentação saudável. e 70% dos executivos 
afirmaram que o plant-based vai ser o movimento 
que vai ganhar maior escala no Brasil nos próximos 
dois anos. o interesse por alimentos e bebidas mais 
saudáveis já vinha crescendo nos últimos anos e se 
acentuou com a pandemia de covid-19. De acordo 
com um estudo da associação Brasileira de Super-
mercados (abras), 36% dos brasileiros passaram 
a adquirir, recentemente, alimentos e bebidas que 
acreditam serem benéficos ao sistema imunológi-
co. Uma ação de social listening, baseada na análi-
se de mais de 80 mil posts em redes sociais e cerca 
de 20 mil reportagens na internet, no final de 2020, 
identificou ainda que o plant-based é o maior tópi-
co de interesse dos brasileiros quando o assunto 
é alimentação (BHB foods/Decode). o consumidor 
está, cada vez mais, consciente de que tudo o que 
come e bebe influi em sua saúde e bem-estar. e as 
indústrias, claro, devem olhar isso com muita aten-
ção. Também em 2020, a iff encomendou à ipSoS 
uma pesquisa global. a gente entrevistou, de forma 
online, mais de 6.000 consumidores que já experi-
mentaram ou pelo menos ouviram falar de carnes 
à base de vegetais. No Brasil, foram consultados 

Glauco Ramos Pinto, Lider de Marketing para a América Latina da IFF
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1.000 consumidores, sendo que 53% veem o plant
-based com bons olhos, aguardando inovações das 
indústrias”, destaca.

outro novo comportamento alimentar entre os 
brasileiros é a preocupação com o meio ambiente, 
uma vez que, de acordo com pesquisa da Nielsen, 
42% dos consumidores no país já estão mudando 
seus hábitos de consumo para reduzir o seu impac-
to nesse sentido e, assim, a procura por embala-
gens sustentáveis, selos de reciclagem e alimentos 
orgânicos, por exemplo, está, mais do que nunca, 
em franca expansão.

frente à essa questão voltada para o casamento 
da saudabilidade com a sustentabilidade, algumas 
técnicas inovadoras de conservação dos alimen-
tos, como o ultracongelamento, também estão em 
evidência. Luiz farias, chef de cozinha renomado e 
premiado mundialmente, responsável pela acade-
mia Bunge e curador da editoria Mão na Massa da 
rede food Service, inclusive, recentemente, lançou 
o livro ‘‘Tudo sobre o Ultracongelamento - Técni-
cas profissionais para panificação, confeitaria e 
Salgados’. ele explica que “o ultracongelamento é 
uma técnica em que o alimento é submetido ao ul-
tracongelamento de -35 a -40 graus negativos de 
forma rápida e eficaz, preservando as suas caracte-
rísticas in natura. e, quando descongelado para ter-
minar o processo, o alimento mantém a crocância 
e o sabor. essa técnica permite mais agilidade na 
produção e, em meu livro, eu apresento que prati-
camente todas as receitas podem ser elaboradas 
passando por esse processo. ao fazer uso da técni-
ca de ultracongelamento, o empresário food service 
ganha tempo na sua produção, podendo deixar tudo 

pronto para apenas terminar o processo quando for 
necessário, conforme sua demanda, e finalizar os 
alimentos com total controle de qualidade, frescor, 
aroma e sabor, além de evitar desperdícios”, indica.

Já sobre quais são as tendências de sabores que 
estão se manifestando em todo o mundo, é válido 
ressaltar o resultado do Global Taste Trends 2021, 
um relatório da Kerry, empresa especializada em 
soluções para alimentos, bebidas e produtos far-
macêuticos, que aponta que, para o Brasil e cone 
Sul (argentina, chile, paraguai e Uruguai), as princi-
pais tendências de sabores identificadas neste ano 
foram:

•Nostalgia - busca de alimentos e bebidas re-
confortantes;

•Sabores Sazonais - procura por edições limita-
das de produtos;

•Sabores Tentadores - novos sabores e texturas 
de ingredientes; 

•Exploração de Sabores - culinárias de diferentes 
países; 

•Sabores Inovadores - gostos originais e desco-
nhecidos pelos consumidores; 

•Dulçor aceitável - gerenciamento do consumo 
de açúcar; e 

•Healthy Halo - ingredientes com benefícios de 
saúde.

tendências e inovações aliMentares 
na PrÁtica

Na prática, as tendências e inovações alimen-
tares que pautam o mercado food service 2021 no 

Luiz Farias, chef de cozinh, responsável pela Academia Bunge e curador da Editoria Mão na Massa da Rede Food Service
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DADOS ABIS

Brasil são bastante diversificadas e, acima de tudo, 
vivenciadas e efetuadas por cada empresa/empre-
sário conforme as suas realidades operacionais e 
público (s) de interesse. 

liv uP

Na Liv Up, foodtech de comida natural e merca-
do online, por exemplo, “a alimentação é utilizada 
como forma de resolver um dos maiores proble-
mas atuais das pessoas: comer bem. em um ano, 
uma pessoa que fizer três refeições ao dia terá que 
preparar mais de mil refeições. No contexto atual, 
isso se tornou complexo demais e estamos aqui 
para facilitar e tirar o estresse dessa equação. So-
mos uma empresa orientada por dados, que atua 
em um modelo DTc (direct - to- consumer). a união 
desses dois aspectos permite a empresa receber e 
interpretar centenas de inputs do consumidor dia-
riamente e compreender, a fundo, suas necessida-
des e como responder a elas. conseguimos ler, em 
tempo real, qual é a reação do nosso consumidor 
a respeito de cada produto individualmente e agir 
sobre aquilo em um intervalo médio de duas sema-
nas para extensão de linhas, por exemplo. e, nesse 
processo, realizamos diversas conversas proativas 

para criar junto com as pessoas. ou seja, isso nos 
dá a possibilidade de desenvolver ou ajustar os 
produtos de forma muito mais ágil e relevante ao 
mesmo tempo. por meio da rastreabilidade, enten-
demos como performou cada matéria-prima, cada 
receita e cada produto individualmente. assim, se 
eu recebo uma avaliação positiva de um bolinho de 
cenoura no aplicativo, eu consigo identificar exata-
mente quando ele foi produzido, com qual versão 
da receita, quem foi o agricultor que nos forneceu 
aquela cenoura específica, como foi a colheita e 
qual empresa atuou na entrega dele na casa do 
consumidor. além disso, consigo observar o com-
portamento de um grupo de consumidores sobre 
um tipo de produto específico, ler a demanda de 
consumo e, dessa forma, adaptar a produção em 
relação à matéria-prima disponível e à demanda 
do mercado. isso nos permite ser mais assertivos e 
eliminar muitos desperdícios nesse processo. isso 
é possível por causa da forma com que operamos, 
por meio de um aplicativo e site próprios, que nos 
fornecem os detalhes de toda a jornada de compra 
de nosso consumidor para o time de customer ex-
perience (cx), que realiza todos os contatos de for-
ma humanizada e cuidadosa”, detalha Livia Malouf, 
Diretora de Marketing da Liv Up.

Malouf acrescenta que “a Liv Up sempre teve na 
tecnologia sua melhor aliada e, nos últimos meses, 
evoluiu de uma empresa referência em congelados 
para um mercado completo para quem quer comer 
bem, com hortifruti, mercearia, laticínios, açougue, 
peixaria, entre outros. e essa evolução aconteceu 
com base na análise de tendências e na escuta ati-
va que realiza com o público, seja por meio da aná-
lise de dados da jornada de compra, atendimento ao 
consumidor ou engajamento nas redes sociais. To-
dos os canais de comunicação são utilizados para 
melhor entender as necessidades e, assim, propor 
soluções reais para cada uma delas. Desde um de-
livery para consumo imediato, ou um mercado on-
line, são diversas opções de alimentação natural 
para diferentes necessidades, tanto para quem quer 
passar uma hora preparando a suas refeições do 
zero, até para quem quer esquentar a comida e não 
gerar sequer louça para lavar.  ao todo, foram mais 
de 300 produtos lançados em 2020 com base na 
análise de dados e criação conjunta com o consu-
midor. ouvimos, em tempo real, as demandas, ela-
boramos hipóteses, transformamos as hipóteses 
em soluções sobre a forma de produto, lançamos 
como MVp, testamos, aprendemos e adaptamos até 
chegar a uma solução realmente relevante para as 
pessoas. e foi assim que desenvolvemos linhas es-
pecíficas, como a de snacks e lanches rápidos, ou 
os pratos caseiros, que acabamos de lançar, e ain-
da novas unidades de negócios, como o Mercado e 
as nossas primeiras cloud kitchens, nossos restau-
rantes sem salão, com a submarca Salad Stories e 
Brotto, a pizza. Desde o início, a Liv Up antecipou 
tendências de comportamento dos consumidores 
como a digitalização, a preocupação com a origem 
dos produtos e os impactos que ele causa, além da 
necessidade de mais bem-estar. as pessoas que-

Livia Malouf, Diretora de Marketing da Liv Up.
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rem comer e viver melhor, e a Liv Up existe para tor-
nar esse processo mais simples”, garante.

para a Diretora de Marketing da Liv Up, a “empre-
sa antecipou tendências, como a digitalização no 
varejo alimentício, maior preocupação com o bem
-estar e com a origem dos alimentos, além da gera-
ção de impacto positivo em toda a cadeia. por isso, 
hoje, estamos em uma situação de vantagem com-
petitiva no mercado. a Liv Up nasceu para promover 
uma vida melhor ao conectar as pessoas à comida 
boa de verdade, que é boa para gente, pros outros 
e pro mundo. essa é uma preocupação desde o dia 
um da empresa. com tecnologias proprietárias e 
exclusivas, um modelo de cadeia encurtada e com 
foco em gerar impacto, a empresa busca inovar de 
todas as formas para entregar um produto e serviço 
que tenham maior valor agregado para todos. Hoje, 
fazer a transformação da alimentação é uma ne-

cessidade urgente para as pessoas e para o plane-
ta. De um lado, vemos uma indústria da alimenta-
ção com um modelo ineficiente e ultrapassado, com 
alto desperdício, produtos ultraprocessados, cheia 
de intermediários e sem transparência em relação 
à qualidade e ingredientes artificiais. Do outro lado, 
observamos que as pessoas querem comer bem, 
viver melhor e gerar impacto positivo. Nos últimos 
anos, acompanhamos a aceleração das tendências 
de bem-estar, digitalização, personalização e pre-
ocupação com impacto, bem como o aumento da 
procura por alimentação saudável, especialmente, 
comida natural, mercado de orgânicos, ingredien-
tes de qualidade e plant-based.  o Dia Mundial da 
alimentação é uma oportunidade para levantarmos 
essas discussões sobre o impacto dela na nossa 
saúde e na nossa sociedade. o futuro da alimenta-
ção precisa ser bom para o individual e para o cole-
tivo. a pandemia de covid-19 transformou a nossa 
relação com a alimentação, acelerou as tendências 
de bem-estar e autocuidado. as pessoas estão 
mais preocupadas com a própria saúde e isso se 
reflete na alimentação. Mais pessoas começaram 
a cozinhar as próprias refeições, por exemplo. e, no 
Dia Mundial da alimentação, precisamos discutir a 
importância disso para o individual e para o cole-
tivo, além de como levar mais comida de verdade 
para a vida das pessoas”, acredita.

suPerboM

Na Superbom, empresa alimentícia especializa-
da na fabricação de produtos saudáveis, “as ten-
dências/inovações são trabalhadas desde seu sur-
gimento em 1925, quando não existia o mercado de 
sucos 100% integral de uva, apenas vinhos, e a Su-
perbom apostou nessa nova demanda de mercado, 
que, hoje, tem potencial de bilhões de reais. alguns 
anos depois, a Superbom inovou com a fabricação 
de uma alternativa ao café tradicional, fazendo a 
torra do grão de cevada, gerando um ‘pó preto’ para 
a mesma finalidade que o tradicional café, mas sem 
alterar nada no sistema nervoso do consumidor. 
essa inovação deu tanto certo que, até hoje, a Su-
perbom é líder de mercado neste segmento. como 
terceiro destaque, eu ressalto que, em 1970, a Su-
perbom lançava sua primeira linha de substitutos 
da carne animal, alternativas como: carne moída, 
bife e salsicha feitos a partir de plantas. a inovação 
deu tão certo que, de lá para cá, hoje, já temos mais 
de dez produtos enlatados e mais de dez congela-
dos como alternativas à carne animal. a Superbom 
permanece ativa e inovando a todo tempo. este ano, 
por exemplo, já lançamos três novos substitutos 
congelados: carne moída, almôndega e kibe, e, logo 
logo, chegará ao mercado um novo queijo vegetal, 
único no Brasil com receita baseada nos tradicio-
nais queijos italianos”, revela David oliveira, Diretor 
comercial e Marketing da Superbom.

Segundo oliveira, na Superbom, fornecer novos 
produtos voltados às atuais tendências alimenta-
res “tem total importância, pois a inovação faz par-
te do DNa da Superbom e os nossos consumido-

David Oliveira - Diretor Comercial e Marketing da Superbom
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res contam com essas novidades. Nos últimos dez 
anos, triplicamos o nosso mix de produtos, lança-
mos a primeira linha de queijos vegetais com pro-
dução nacional em escala industrial e, hoje, possu-
ímos mais de trinta opções de substitutos da carne 
animal feitos a partir de vegetais e plantas e ainda 
temos muitas novidades planejadas para os próxi-
mos semestres”, partilha.

Na visão do Diretor comercial e Marketing da Su-
perbom, “a pandemia de covid-19 abriu mais pos-
sibilidades de consumo dentro do lar, seja por meio 
da produção dos pratos de preferência em casa ou 
através da aquisição via delivery. Mas, acredito que, 
a curto prazo, o que teremos é uma expansão de 
possibilidades de consumo e não necessariamen-
te um achatamento do consumo fora do lar. para 
nós, os quesitos inovação e saudabilidade são tão 
prioridade que, durante a pandemia, instituímos 
o comitê de produtos na Superbom, que, hoje, é o 
principal comitê da companhia, acontece duas ve-
zes ao mês, traz relatório de tendências nacionais 
e internacionais e fomenta a evolução do portfólio 
atual, seja via melhoria dos itens atuais ou lança-
mentos de novos produtos”, ressalta.

para oliveira, o Dia Mundial da alimentação deve 
ser celebrado “por inúmeros motivos, mas, nos dias 
atuais, pela necessidade de se pensar em novas 
maneiras de alimentação que sejam mais inclusi-

vas e sustentáveis. eu diria que o principal ponto 
em tempos de pandemia de covid-19 é aproveitar o 
Dia Mundial da alimentação para refletir em nossas 
práticas e hábitos, valorizar as conquistas que tive-
mos até aqui e pensar no que faremos para conti-
nuar celebrando essa data nas próximas gerações”, 
diz.

aMbev

Na ambev, a 14ª maior empresa do Brasil em 
receita líquida e controladora de em torno de 68% 
do mercado nacional de cerveja, felipe cerchia-
ri, Diretor de inovação da companhia, partilha que 
a compreensão e prática sobre tendências e ino-
vações alimentares são pautadas em “se manter 
muito próximo dos seus consumidores para enten-
der como suas preferências estão evoluindo. para 
atender esses desejos, a ambev fez diversos inves-
timentos em inovação e novas tecnologias e, assim, 
reduziu, por exemplo, de doze para qautro meses 
o tempo médio de desenvolvimento de novos pro-
dutos. entre as principais tendências que percebe-
mos, estão os funcionais. por isso, começamos a 
dar os primeiros passos de investimento no setor, 
oferecendo produtos fortes no mercado que aten-
dam esse público. Lançamos, recentemente, a Mi-
chelob Ultra, uma cerveja com baixo teor calórico e 

Felipe Cerchiari, Diretor de Inovação da Ambev
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80% menos carboidratos que as cervejas comuns; 
Stella artois sem glúten, uma bebida mais leve para 
o consumidor; a Hoegaarden Zero Álcool, premiada 
Witbier belga lançada em edição limitada; isla, uma 
linha hard seltzer de baixo teor alcóolico e baixa 
concentração de calorias; além da Guaraná antarc-
tica Natu, com ingredientes 100% naturais; e a for/
me, linha de shots funcionais, sem conservantes, 
sem adição de açúcar e com doses diárias de vita-
minas”, detalha.

Segundo cerchiari, “incorporar tecnologias, tra-
zer mais inovação para os processos, trabalhar 
mais próximos dos parceiros, ter um ambiente de 
trabalho cada vez mais humanizado, gerar mais im-
pacto social e fortalecer a governança corporativa 
e toda a cadeia produtiva são exemplos do resulta-
do de uma inovação que é transversal em todas as 
frentes da ambev e não apenas em projetos espe-
cíficos”, frisa.

Gelita

Na Gelita, líder global no fornecimento de prote-
ínas de colágeno para as indústrias de alimentos, 
saúde & nutrição, farmacêutica e de aplicações téc-
nicas, “há o entendimento profundo sobre as ten-
dências e inovações no mercado de alimentos. a 
Gelita é uma empresa inovadora desde a sua funda-
ção. Não só na área de alimentos, mas também em 
aplicações técnicas. Trabalhamos com a indústria 
de alimentos, suplementos e farmacêutica. por al-
guns anos, entre as tendências da alimentação, po-
demos citar a praticidade e a conveniência, porém, 
o consumidor atual quer unir isso às preocupações 
reais de saúde, como, por exemplo, melhorar a per-
formance esportiva ou envelhecer bem e de manei-
ra saudável, mantendo movimento e independência. 
para aliar essas duas vertentes, o colágeno surge 
como uma das grandes tendências da década. o 
colágeno não é um ingrediente novo, mas, a cada 
dia, se descobrem novos benefícios dos peptídeos 
bioativos de colágeno. Há diferença entre os dois. o 
colágeno é uma proteína fundamental para manter 
a estrutura de vários tecidos do nosso corpo. ele 
tem funções estruturais e de proteção, porque está 
presente na sustentação da nossa pele, cartilagens, 
tendões e ossos. Já os peptídeos bioativos de co-
lágeno são produzidos pela hidrólise enzimática 
do colágeno e os processos patenteados da Gelita 
possibilitam que os Bcps da empresa apresentem 
comprovação científica de resultados e sejam oti-
mizados para cada tipo de necessidade/tecido. in-
dependentemente de seu peso molecular, todos os 
peptídeos de colágeno são rapidamente absorvidos 
pelo corpo e possuem uma elevada biodisponibili-
dade. São fonte de proteína pura, não alergênicos 
e de fácil digestão”, exemplifica Sandra Lucchetti, 
Gerente regional de Marketing da Gelita.

conforme Lucchetti, “a Gelita está conectada 
com diversas tendências. Beleza/sentir-se bem: 
o Verisol, da Gelita, é um suplemento de colágeno 
comprovadamente eficaz para a saúde da pele, o 
único com alegação de saúde aprovada pela aN-

ViSa de que efetivamente contribuiu para a manu-
tenção da saúde da pele. envelhecimento ativo: o 
consumidor, cada vez mais, busca envelhecer bem, 
mantendo sua independência e movimentos, man-
tendo ossos e músculos saudáveis, evitando qua-
dros como a sarcopenia. Neste caso, nossa tec-
nologia é o Bodybalance (peptídeos bioativos de 
colágeno para os músculos) e fortibone (peptídeos 
bioativos de colágeno para os ossos). esportes: 
busca pelo fortalecimento de músculos e tendões, 
buscando melhor performance (Bodybalance e Ten-
doforte). imunidade: tendência que se amplificou a 
partir da pandemia de covid-19 com o consumidor 
na maior busca por alimentos que melhorem o sis-
tema imunológico (iMMUpepT e até a utilização de 
gomas fortificadas – que são feitas de gelatina). 
cada vez mais, a ciência busca um melhor enten-
dimento sobre a relação entre os nutrientes e um 
potencial benefício para a saúde. a Gelita investe 
em estudos científicos e participa de congressos 
médicos porque a ciência e a inovação são parte 
essencial da empresa”, esclarece.

Sandra Lucchetti, Gerente Regional de Marketing da Gelita.
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 Na visão da Gerente regional de Marketing da 
Gelita, hoje em dia, “o mercado e os consumidores 
estão, cada vez mais, exigentes e mais informados. 
além de atender as demandas dos consumidores, 
é crucial para a empresa gerar valor. o número de 
lançamentos de produtos com colágeno cresceu 
globalmente nos últimos dez anos, apresentando 
um caGr de 23% globalmente. Na américa Latina, 
esse número é ainda maior – 30% (fonte: innova). 
isso demonstra o interesse da indústria neste seg-
mento e que segue sendo uma forte tendência. e 
novas descobertas são a base para esse sucesso. 
Hoje, a alimentação é crucial para o bem-estar dos 
consumidores. a cada dia, a nossa expectativa de 
vida aumenta por causa da ciência, das novas des-
cobertas da medicina, o que inclui também a ali-
mentação e o estilo de vida. a Gelita sempre liderou 
o número de estudos científicos na área de colá-
geno. participa de associações, tem programas de 
parcerias com institutos e universidades em todo o 
mundo. em parceria com a comunidade científica, a 
Gelita consegue ainda não só atender ao novo mer-
cado das tendências alimentares, mas estar entre 
os pioneiros nas novas descobertas a favor da saú-
de e bem-estar humano. Temos um processo estru-
turado de geração de ideias que avalia as propostas 
em diversas frentes, não só para a criação de novos 
produtos, mas também melhoria de processo, uma 
nova aplicação, entre outros. Quando a ideia é po-
sitivamente avaliada pelo time, ou seja, passando 
pelos níveis (stages), o caminho é ser levado para 
aprovação do board. em relação à saudabilidade, a 
Gelita investe em estudos científicos para enten-
der o impacto do consumo dos peptídeos bioativos 
de colágeno nos diversos tecidos humanos. prova 
disso são os prêmios que a Gelita recebe na área 
de inovação. a Gelita foi premiada com o German 
innovation award 2019, na categoria ‘excelência 
em Business to Business’ e na categoria ‘farma-
cêutica’ com o peptídeo Bioativo fortibone. esse 
peptídeo foi nomeado também como ingrediente 
do ano, na categoria ‘envelhecimento Saudável’, 
no prêmio Nutraingredients awards 2018. a Gelita 
ainda venceu o prêmio fi South america innovation 
award 2018, na categoria de ‘ingrediente funcional 
Mais inovador’, com fortibone. e, no ano seguin-
te, obteve terceiro lugar na mesma categoria dessa 
premiação, com Tendoforte”, elenca.

para Lucchetti, o Dia Mundial da alimentação 
deve ser celebrado por “chamar a atenção da popu-
lação para a informação e a escolha consciente dos 
consumidores. Não tem processo de escolha se o 
consumidor não tiver conhecimento. o conheci-
mento se solidifica com informação séria, compro-
vada e divulgada de maneira ética e responsável. 
essa data é importantíssima. Não só medicamen-
tos, mas também alimentação, estilo de vida e prá-
tica de exercícios nos possibilitam uma vida de 
mais qualidade. com a pandemia de covid-19 e a 
exigência de distanciamento social imposta duran-
te este período, muitas vezes, nos vimos impossibi-
litados de cuidarmos de nossa saúde da forma ide-
al. o Dia Mundial da alimentação vem para reforçar 

o papel essencial da alimentação em nossa saúde 
e gerar mais discussões sobre o tema para apontar 
as melhores soluções e tendências para a saúde do 
ser humano”, relata.

PlantPlus foods

Na plantplus foods, joint venture formada por 
Marfrig e aDM para alimentos plant-based, “há a 
busca constante pela inovação ao trazer para o 
mercado um portfólio completo de opções ricas em 
valor nutricional aliado ao sabor e textura. atual-
mente, temos quatro opções que atendem ao car-
dápio do brasileiro, seja para refeições em casa ou 
fora: hambúrguer, almôndegas, kibes e carne mo-
ída. aDM e Marfrig decidiram unir forças pela pri-
meira vez em 2019, ao criar o hambúrguer vegetal 
para o rebel Whopper, do Burger King e, dessa par-
ceria bem-sucedida, fez nascer a plantplus foods, 
em 2020. Somos, hoje, um player único no merca-
do, uma joint venture entre duas gigantes de seus 
respectivos segmentos - a Marfrig, com escala de 
produção e distribuição de carne bovina, e a aD, na 
liderança global e expertise em nutrição”, apresenta 
John pinto, atual ceo da plantplus foods.

Quando questionado sobre a real importância de 

John Pinto, atual CEO da PlantPlus Foods.
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fornecer novos produtos voltados às tendências e 
inovações alimentares, pinto pontua que “de acor-
do com uma pesquisa realizada pela aDM e pelo 
ibope, o estilo de vida chamado flexitariano já faz 
parte de 52% da população brasileira, sendo que 
39% das pessoas consultadas consomem produtos 
à base de plantas pelo menos três vezes por sema-
na, segundo o Gfi (Good food institute). Nós, da 
plantplus foods, somos uma resposta para quem 
está em busca de proteínas alternativas, os cha-
mados flexitarianos, mas também para os consu-
midores que gostam de proteína animal e querem 
experimentar coisas novas. Nosso objetivo é ser 
um produto para toda a família brasileira. Quere-
mos ser a primeira opção não apenas dos vegeta-
rianos e flexitarianos, bem como atrair os consu-
midores que gostam de proteína animal também. 
para isso, investimentos em produtos com sabor e 
textura muito semelhantes à carne, trazendo uma 
experiência bastante superior ao que temos hoje 
no mercado. atualmente, nossos produtos já estão 
disponíveis no food service, em restaurantes como 
outback, Burguer King e Subway. além disso, os 
consumidores também encontram a linha nas re-
des de supermercados carrefour e St. Marche. com 
o advento da pandemia de covid-19, o food service, 
composto por bares, padarias e restaurantes, teve 
que se adaptar ao delivery, fator significativamen-
te importante para experiência dos consumidores 
que desejavam por uma refeição não preparada em 
casa. acredito que esta é uma tendência que não 

deve ser passageira, pois foi muito bem aceita pe-
los clientes. com a retomada das atividades, já no-
tamos que o mercado de alimentação fora de casa 
tem se adaptado aos novos formatos e está ante-
nado aos desejos dos consumidores”, avalia.

para o ceo da plantplus foods, o Dia Mundial da 
alimentação “deve ser celebrado como um incenti-
vo à diversidade de produtos e tendências alimen-
tares. o consumidor tem adaptado o seu cardápio 
diário e exigido produtos que atendem uma dieta 
mais equilibrada, sem abrir mão do sabor. Nós, da 
plantplus foods, queremos fazer parte dessa busca 
incansável pela descoberta de novos sabores e tec-
nologias. como nosso slogan, acreditamos que a 
vida vale cada mordida. em tempos de pandemia, o 
Dia Mundial da alimentação nos faz refletir sobre a 
importância de um olhar atencioso para o consumo 
consciente. Um relatório divulgado pela oNU neste 
ano, por exemplo, revela que quase um bilhão de to-
neladas de alimentos é desperdiçado a cada ano no 
mundo, quase 20% dos alimentos à disposição dos 
habitantes do planeta. ainda de acordo com a oNU, 
700 milhões de pessoas no mundo passam fome, 
o que não deveria acontecer. É necessário debater 
e criar alertas contra o desperdício de alimentos e 
segurança alimentar, fator que impacta diretamen-
te em questões ambientais, econômicas e sociais. 
além do consumo consciente, o Dia Mundial da ali-
mentação também merece destaque graças à mu-
dança de comportamento alimentar da população 
mundial durante a pandemia. Segundo a pesquisa 

Rodrigo Cavalheiro, Sócio da Papa Rica

Global Sobre Hábitos alimentares na pandemia, 
conduzida pela one poll, as novas medidas alimen-
tares incluem a ingestão de mais alimentos à base 
de plantas para 43% dos entrevistados ao redor do 
mundo. e mais! Um estudo do The Good food ins-
titute (Gfi) Brasil, em parceria com o ibope, mostra 
que 49% dos brasileiros teriam reduzido o consumo 
de carne bovina, sendo que 39% declararam já con-
sumir alternativas vegetais pelo menos três vezes 
por semana e 59% ao menos uma vez por semana. 
Índices como esses trazem luz para a questão da 
saudabilidade, que tem se tornado indispensável 
para o consumidor. Hoje, as pessoas estão pesqui-
sando mais a respeito do que consomem e optam 
por produtos que estão alinhados com quesitos que 
tragam benefícios para o corpo e também ao plane-
ta”, orienta.

PaPa rica

Na papa rica, empresa especializada em papi-
nhas, sopinhas e comidinhas para o bebê, além de 
comidas saudáveis para toda a família, há “um con-
ceito muito sólido de não trabalhar somente com 
tendências de curto prazo, ou seja, aquelas que não 
passam de uma temporada. procuramos sempre 
lançar novos produtos a cada seis meses pelo me-
nos. ficamos muito atentos às demandas de clien-
tes e nutricionistas parceiras e, sempre que possí-
vel, atendemos essas demandas. a primeira linha 
da papa rica, as ‘Sopinhas’, foi lançada em 1998. 
De lá pra cá, surgiram mais rês linhas focadas no 
público infantil: ‘frutinhas’, ‘comidinhas’ e ‘Linha 
ia’ (introdução alimentar). as ‘comidinhas’ foram 
um sucesso surpreendente, porque abrangem um 
público grande de crianças em idade escolar (de 3 a 
8 anos, especialmente) e as crianças ficam anima-
das e motivadas quando têm uma refeição própria 
delas. cada pratinho é montado em porções de ta-
manho ideal e as opções são muitas. Hoje, temos 

nos empenhado muito em atender as tendências 
alimentares infantis, seja com novos ingredientes, 
a supressão de alergênicos críticos ou novas tex-
turas. fizemos isso recentemente com a Linha ia, 
que é uma linha sem qualquer adição de sal e ser-
vida em porções separadas. Buscamos essa atuali-
zação de conhecimento na Sociedade Brasileira de 
pediatria. Sendo válido destacar que a concorrên-
cia nesse ramo do mercado acelerou muito nos úl-
timos anos, especialmente, o delivery nesses quase 
dois anos de pandemia de covid-19. as empresas 
que surgiram e se destacaram precisaram investir 
muito em qualidade e segurança. Hoje, o padrão de 
qualidade de uma cozinha industrial como a papa 
rica é igual ou melhor do que aquele que encon-
tramos quando comemos em casa, fazendo com o 
maior cuidado. procuramos melhorar essa questão 
sempre trabalhando com os melhores fornecedores 
e com um tempo de resposta muito reduzido quan-
do encontramos alguma oportunidade de melhoria 
de processo”, divide rodrigo cavalheiro, Sócio da 
papa rica.

para cavalheiro, o Dia Mundial da alimentação 
deve ser celebrado “especialmente, para estimu-
lar a disseminação e desenvolvimento das tecno-
logias de produção e distribuição. a fome ainda é 
uma triste verdade, mas ainda temos um problema 
que transcende aos recursos financeiros: a má ali-
mentação. a fartura de má qualidade empobrece a 
alimentação.  além disso, o Dia Mundial da alimen-
tação também serve para refletirmos que hábitos 
saudáveis e sustentáveis são indispensáveis para 
o combate a determinadas comorbidades que, de 
fato, acometem nossa vida”, finaliza.

e você? Já refletiu sobre como as tendências e 
inovações alimentares estão sendo trabalhadas na 
prática no seu negócio de alimentação fora do lar? 
Se não, aproveita esta oportunidade para começar 
a ter esse hábito que te garantimos que irá trazer 
bastante benefícios.
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Débora Alves: 
conheça a 

vida de chef 
da professora 
de Confeitaria 
que já reúne 
6 mil alunos 
no Brasil e 

em mais de 17 
países

por meio de seu ateliê 
escola e um curso online 

de confeitaria, a chef, que é 
embaixadora da itambé food 

service no rio de janeiro, 
irá fechar r$ 1 milhão de 

faturamento em pouco mais 
de um ano
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reunião de 6 mil alunos no Brasil e em mais 
de 17 países, assim como a conquista de 
um faturamento de r$ 1 milhão em pouco 
mais de um ano. esses são alguns dos ex-

pressivos números que ilustram a vida de chef de 
Débora alves, de 40 anos, que possui um ateliê es-
cola e um curso online de confeitaria, assim como, 
também é a embaixadora da itambé food Service 
no rio de Janeiro.

QueM é débora alves?

casada e sem filhos, alves se considera uma 
pessoa “extremamente dedicada à família, amigos 
e a Deus. Sou cuidadora e sempre procuro soluções 
para todas as questões dos que estão à minha vol-
ta”, resume.

como chef, ela se avalia como uma profissio-
nal “exigente comigo mesma e com a equipe, in-
quieta, realizadora. resultado vale mais do que 
dinheiro para mim. Sou uma autoridade em cria-
ções autorais e o meu estilo é criativo/comer-
cial”, afirma.

forMação e carreira

alves, que é relações públicas de formação, 
hoje, é empresária e professora de confeitaria, 
sendo que já estudou na Universidade Gama filho 
(UGf), na capital carioca, e na Kaplan english Scho-

ol, em Manhattan, Nova York, nos estados Unidos. 
“Já trabalhei em duas multinacionais de telefonia e, 
depois, resolvi empreender na confeitaria. comecei 
utilizando o doce de leite da itambé há dez anos por 
causa de sua qualidade e sabor, mas, principalmen-
te, para atingir o ponto que precisava quando iniciei 
na confeitaria por meio da produção dos tradicio-
nais bem-casados”, conta.

atualmente, a chef divide sua vida entre a opera-
ção do seu ateliê e todas as tarefas que envolvem 
ser uma professora de confeitaria. “Normalmente, 
eu divido a semana em home office, com a parte 
burocrática da empresa e a criação de conteúdo. 
e a outra parte fico nos testes de novas criações, 
produtos para lives semanais e vídeo aulas. Toda 
semana, faço uma aula de confeitaria e uma de Ne-
gócio, ambas, gratuitas e, de dois em dois meses 
em média, abro turma para a minha formação. Às 
segundas e terças, com produção no ateliê e, das 
quartas às sextas, fico em home office. Não acho 
que é uma rotina difícil, porque é tudo muito plane-
jado e tenho uma equipe muito treinada e compe-
tente”, destaca.

Já sobre o glamour de ser chef de cozinha que 
tanto falam por aí desde o advento dos realities 
shows, a embaixadora da itambé food Service no 
rio de Janeiro ressalta que “na realidade, a vida em 
uma cozinha profissional de verdade, mesmo quan-
do estamos na mídia, é de no máximo 5% glamour e 
95% muito trabalho duro”, garante.

por

Metas e desafios

De acordo com alves, hoje em dia, a sua vida de 
chef pode ser resumida na “busca constante de ino-
vações para trazer um diferencial ao aluno”. assim, 
ela acredita que as suas atuais metas e desafios 
estão totalmente ligados ao ato de “fazer com que 
o maior número de confeiteiras possível se veja e se 
posicione como uma empresa”, partilha.

visão de Mercado

Já em relação à sua visão sobre o atual mercado 
food service, a embaixadora da itambé food Servi-
ce no rio de Janeiro divide que, “hoje em dia, exi-
ge muito mais preparo, pois, nos últimos dez anos, 
houve uma grande migração de pessoas de diver-
sos nichos para o food service. com isso, para que 
o profissional se destaque é cada vez mais impor-
tante ele estar capacitado”, indica.

a professora de confeitaria acrescenta também 
que “o mercado de alimentação cresceu muito nos 
últimos dez anos, mas ainda temos um percurso 
pela frente. Não existe muita valorização, principal-
mente, se estivermos falando do pequeno empre-
endedor. a preocupação com a saúde, realmente, 
aumentou, mais ainda está longe de ser o foco da 
maioria dos consumidores. apesar de, atualmente, 
estarem mais exigentes com a qualidade do produ-
to, isso se dá mais pelo sabor e pela experiência do 
que pela saúde. por isso, meu foco está em capaci-
tar para oferecerem o melhor, mas também está na 
formação de pequenos empreendedores que sabem 
se posicionar e atuar como empresa”, explica.

satisfação eM crescer eM Meio à 
PandeMia de covid-19

Na contramão da crise social e econômica de-
sencadeada pela pandemia de covid-19, alves 
conseguiu crescer a sua atuação no ramo da con-
feitaria e o seu negócio em si desde a chegada da 
doença no Brasil. “os meus resultados, que já eram 
expressivos, aumentaram cinco vezes e estamos, 
inclusive, fechando r$ 1 milhão de faturamento em 
pouco mais de um ano”, enfatiza.

Mas, para a chef, o seu maior pagamento/prêmio 
profissional tem sido o fato de que, todos os dias, 
tem a possibilidade de “ver alguém que inicia comi-
go com um faturando de r$ 200 e, meses depois, 
chegar aos r$ 10 mil. isso são os marcos diários 
que tenho com os depoimentos de meus alunos”, 
comemora.

orGulHo de ser eMbaiXadora da 
itaMbé food service

outro orgulho profissional de alves é ser embai-
xadora da itambé food Service no estado do rio de 
Janeiro. “Hoje em dia, a influência das mídias so-
ciais no mercado food service são totalmente po-

sitivas. a escala que se ganha por meio das redes 
sociais é absurda! Um negócio local jamais alcan-
çaria tanta abrangência sem as redes sociais. Se o 
empreendedor não está conectado, ele, basicamen-
te, é inexiste. eu sou embaixadora da itambé food 
Service no estado do rio de Janeiro desde agosto e 
ter a imagem vinculada à uma marca tão renoma-
da como a itambé, com certeza, é uma chancela de 
competência e relevância”, diz.

dica da cHef

por fim, como antenada empresária e professora 
de confeitaria que é, a embaixadora da itambé food 
Service no estado do rio de Janeiro aconselha que, 
quem sonha em ter uma vida de chef igual a dela, 
precisa de “muito estudo e procurar sua própria 
identidade, pois, no final, isso que vai fazer a dife-
rença no mercado”, alerta.
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Delivery de kits festas como 
oportunidade de negócio e sensação 

das comemorações em casa

a modalidade de serviço em domicílio também agrada empresas que 
desejam homenagear funcionários, o que só amplia o mercado de 

quem passou a atuar nesse nicho do food service
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Durante o período de isolamento social, no-
vos hábitos foram adquiridos pelos con-
sumidores e novas características de con-
sumo foram impostas em decorrência da 

pandemia. as prioridades e as escalas de valores 
também foram revistas e celebrar a vida tornou-se 
um momento muito importante, apesar de restrito à 
companhia apenas das pessoas e familiares mais 
próximos.

para não perder o encantamento da hora dos 
“parabéns” e sem poder soprar as velinhas, al-
gumas empresas reinventaram o momento da 
magia acontecer. assim, o delivery de festa em 
casa surgiu como alternativa para as pessoas 
que não queriam deixar datas especiais passa-
rem em branco.

por

o deliverY de festa eM casa: coMo 
funciona?

para quem não conhece como funciona o deli-
very de festa em casa ou home fest, há dois tipos de 
kits festas. o mais básico compõe apenas o conte-
údo gastronômico com salgados simples, doces e 
bolo. a bebida fica por conta das famílias. Há ou-
tros deliveries que disponibilizam também as bebi-
das de acordo com as necessidades dos clientes.

outro tipo de kit festa bastante procurado são os 
que oferecem, além da gastronomia e as bebidas, 
toda a decoração. a montagem dos equipamentos 
pode ficar a cargo da equipe da empresa, que passa 
por uma higienização sanitária antes de entrar nos 
imóveis ou pode ser feita pelos próprios contratantes.

Todo o processo de montagem é acompanhado 
pelos funcionários de forma online e, para facilitar, 
a empresa disponibiliza fotos do passo a passo da 
montagem da decoração.

dona beca salGados e confeitaria

Há três anos no mercado, a empresa Dona Beca 
Salgados e confeitaria, de Belo Horizonte, Minas 
Gerais, é voltada totalmente para a entrega de sal-
gados e doces em grandes eventos. No entanto, 
desde o início da pandemia de covid-19, também 
precisou reinventar a dinâmica do negócio e passou 
a incluir no cardápio os kits festas. “Quando come-
çou a pandemia, ficamos os primeiros 27 dias com 
a fábrica totalmente fechada. com a autorização da 
prefeitura para voltarmos ao trabalho, pois se trata 
de uma empresa alimentícia, não sabíamos o que 
fazer, já que todos os buffets que fornecíamos os 
alimentos estavam fechados. foi aí que tivemos a 
ideia de montarmos esses kits de festas individu-
ais”, conta o empresário evaldo rocha, proprietário 
da Dona Beca Salgados e confeitaria.

o Kit festa básico da Dona Beca Salgados e con-
feitaria vem com um bolo, 50 doces e 100 salgados 
(ambos os sabores são da escolha do cliente). o pa-
cote serve 12 pessoas. “Todo o produto vai embalado 
e dentro do protocolo de higienização. Não entramos 
na casa do cliente, por isso, ele mesmo manipula o 
alimento e faz a decoração da mesa”, detalha rocha.

ainda de acordo com o empresário, a entrega é 
terceirizada, mas todo o processo é acompanhado 
pela empresa e também segue os protocolos de hi-
gienização contra o covid-19 para manter as em-
balagens livres de contaminações.

o preço mínimo praticado pela empresa para um 
kit festa básico é de r$ 120,00.  agora, com a volta 
dos eventos em Minas, o empresário da Dona Beca 
Salgados e confeitaria acredita que o destino dos 
kits festas será outro. “ainda estamos com uma de-
manda bem grande para as festas em família, mas, 
agora, acho que essa procura passará para as es-
colas infantis para que os pequenos comemorem 
entre os colegas. além disso, esperamos que os 
eventos voltema todo vapor, para que o nosso tra-
balho principal, que é a entrega de salgados para 
os buffets, retome para que a fábrica funcione em 
pleno vapor”, pontua rocha.

Padaria forno d’oro

por causa das festinhas frequentadas pelo fi-
lho, de 9 anos, na escola, a empresária aline eliazar 
Moreira Mignolo, Diretora da padaria forno D’oro, 
no bairro Nova floresta, em Belo Horizonte, Minas 
Gerais, começou, há 8 anos, a implementar a ideia 
de delivery de kit festas no estabelecimento. o kit 
festa tinha como objetivo atender a demanda dos 
pais que preferiam fazer as celebrações dos aniver-
sários dos filhos nas escolas infantis.

a empresária relembra que, no início, os kits eram 
bem simples: bolo de aniversário, tortas salgadas, 
sucos ou alguns refrigerantes que atendiam a ne-

cessidades das mães para viabilizarem as festas nas 
unidades escolares. “era, na verdade, um momento de 
lazer que se tornava uma festa de aniversário. algu-
mas mães pediam produtos mais saudáveis e outras 
solicitavam produtos de festas e nós conseguíamos 
atender as duas demandas”, conta Mignolo.

a partir daí, o serviço foi crescendo dentro da pa-
daria e ficando mais sofisticado e variado. “abrimos 
mais opções de acordo com a vontade dos clientes 
e também das sugestões. aumentamos as varieda-
des de sabores de salgados, bolos e doces. além 
disso, disponibilizamos um cardápio com tábua de 
frios e tortas salgadas”, detalha Mignolo.

com a pandemia, a empresária da forno D’oro 
teve que reajustar os atendimentos. Mignolo relata 
que, devido a trabalharem com produtos naturais e 
muito frescos, a equipe precisou adaptar a entrega 
dos produtos em novas embalagens, obedecendo 
aos critérios dos protocolos de higienização sani-
tária contra a pandemia de covid-19. “Não é que os 
nossos produtos não eram embalados. Muito pelo 
contrário, o problema é que, agora, não podemos 
deixar nada exposto, nem dentro da padaria e muito 
menos nos kits que entregamos. por isso, nossas 
embalagens foram reforçadas e modificadas para 
que nada tivesse nenhum risco de contato, nem de 
contaminação”, esclarece a empresária.

outra mudança, de acordo com Mignolo, foi na ade-
quação dos kits festas, que ganharam versões indivi-
duais. “com a pandemia, tivemos que ajustar os kits, o 
mais simples, que atendia 20 pessoas, teve ficar menor 
e ainda tivemos que criar um individual”, pontua.

Na forno D’oro, os Kits variam entre r$ 99,90 e r$ 
314,90. Todos disponibilizam bolo salgados e doces. 
a quantidade e os sabores dependem da escolha do 
kit festa do cliente.  as entregas são feitas por uma 
equipe de uma empresa terceirizada que disponibi-
liza motociclista e motoristas, dependendo da de-
manda. “Vale a pena ter um contrato assim, porque o 
custo para a empresa é muito menor. apesar da pan-
demia, com os kits festas e o andamento da padaria, 
nós conseguimos manter o negócio. Não entramos 
no vermelho, conseguimos pagar nossos funcioná-
rios e fornecedores, mas não obtivemos lucros. Um 
saldo positivo que tivemos é que conseguimos man-
ter nossos funcionários e estamos com nossas con-
tas em dia”, comemora a empresária.

com a volta dos buffets e a liberação gradati-
va dos eventos em Minas, a empresária da padaria 
forno D’oro avalia que os kits festas não vão parar 
de existir, mas sim mudar de público. “acredito que, 
agora, o produto, principalmente o individual, vai 
atender a empresas e firmas para felicitar os fun-
cionários pelo aniversário ou por uma promoção. 
Também há aquelas famílias que estão mais reser-
vadas por causa da presença do covid-19, mesmo 
com o avanço da vacinação”, opina Mignolo.

encantar festas

Sem poder fazer festas, a encantar festas, com 
20 anos de mercado, também teve que se reinventar 
para não parar as atividades por completo durante 
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a crise sanitária. a empresa, que começou alugando 
brinquedos e estrutura de buffet e estrutura de de-
coração em casa, cresceu e, atualmente, conta com 
seis espaços em Belo Horizonte, Minas Gerais, para 
festas. “Quando iniciamos nosso trabalho, a gente 
levava a festa para a casa ou escola do aniversa-
riante e, com o tempo, a gente conseguiu adquirir 
os nossos espaços e deixamos de fazer festas em 
casa. com a pandemia, foi proibido de que buffets e 
centros de eventos realizassem festas. Nós fecha-
mos as portas e muitas festas foram suspensas. 
a única alternativa que tivemos foi retomar essas 
festas em casa, mas só que de um jeito diferente 
do que era antes, mais limitado”, conta o gestor do 
Grupo encantar festas, William Lopes.

a aposta do grupo foi simples: disponibilizar o lado 
lúdico para as crianças e famílias e oferecer a gas-
tronomia tradicional. a festa mínima oferecida é para 
três pessoas: bolo, doces e salgados. o tema da fes-
ta é de escolha do cliente. “Tivemos que readaptar o 
atendimento para não fecharmos as portas no pico 
da pandemia da covid-19. com os kits festas, temos 
as opções de realizar as celebrações dos clientes em 
família, com os temas desejados e a quantidade que 
precisam para aquele momento”, explica.

No Grupo encantar festas, todos os produtos en-
comendados, principalmente os de montagem de pai-
nel e estrutura de bonecos, passam por higienização 
sanitária: álcool em gel, lavagem nos equipamentos 
e embalagens individuais. “Nossos funcionários são 
responsáveis pelas entregas. Uma equipe é respon-
sável pela entrega da estrutura de montagem e ou-
tra pela gastronomia. Há famílias que permitem que 
montemos os equipamentos. outras preferem mon-
tá-las. Quando isso acontece, disponibilizamos fotos 
com o passo a passo da montagem para ficar mais 
fácil. assim, a família toda participa”, detalha Lopes.

QueM jÁ Pediu, recoMenda!

os empresários Laura e Gustavo Gontijo, do bairro 
Santa Tereza, Belo Horizonte, Mibas Gerais, adora-
ram a nova forma de celebração por meio dos kits 
festas. Laura, que agora embala nos braços os pe-
quenos antônio e arthur, fez o chá revelação em 
dose dupla. “como estava proibido o serviço de buf-
fet, optei pela festa em casa. contratei a decoração, 
todo o material devidamente higienizado e embalado 
e meu marido, um cunhado e minha irmã montaram 
a festa no quintal da casa da minha sogra”, conta.

a festa, que teve apenas os familiares dos pais, 
foi ao ar livre e teve transmissão online ao vivo para 

Aline Mignolo, Diretora da 

Padaria Forno D’oro, no 

bairro Nova Floresta, em 

Belo Horizonte

os amigos e os demais tios e tias. “como a família 
é grande e não poderia reunir todo mundo por causa 
dos meus sogros e meus pais, um tio e uma tia de 
cada lado foram representando todos. além de re-
velar o sexo dos bebes, iríamos revelar que eram gê-
meos. Ninguém da família sabia”, relembra Gontijo.

Segundo a empresária Laura, apesar do barrigão, 
a festa foi um sucesso e todos gostaram. “foi no 
meio da pandemia. Mas, graças a Deus, mantive 
meus pais e os meus sogros com saúde. Hoje, nós 
todos estamos vacinados e curtindo a recém che-
gada dos meninos. Tudo deu certo. Não deixamos 
de celebrar a vida. e nem deixamos de cuidar da 
vida dos mais queridos e caros para nós”, finaliza.

e a festa pode acontecer em todos os locais: na 
varanda, no quintal da vovó, no apartamento do tio 
e pode parar até no estacionamento. “Já monta-
mos uma festa da Branca de Neve que os anões 
estavam no corredor do apartamento e os vizinhos 
autorizaram, não acharam ruim. outra que fez o 
chá revelação na garagem de casa porque os avós 
do papai e da mamãe tinham que ficar no ar livre. 
o primeiro aniversário do filho no quarto. o espaço 
que a família tem a gente adequa. o importante é 
que a celebração, seja por qual motivo for, acon-
teça. É um momento importante para aquelas pes-
soas e, mesmo com a pandemia, neste momento 
tão triste, talvez para grande parte das famílias, 
por vários motivos, é preciso comemorar ou não 
deixar passar aquele momento em branco”, avalia 
o empresário.

De acordo com Lopes, com a pandemia da co-
vid-19, o faturamento da empresa caiu cerca de 
70%.  o empresário acrescenta as home fest como 
o que não deixou a empresa cair no vermelho. 
“infelizmente, tivemos que dispensar alguns fun-
cionários, mas, agora, com o avanço da vacina-
ção, estamos recontratando aos poucos. Durante 
esse período de pico da crise pandêmica, tivemos 
uma recuperação de receita de 30%. conseguimos 
manter as contas e não chegamos no vermelho, o 
que era o nosso objetivo”, pontua.

a expectativa do empresário é a de que, com 
a retomada dos buffets, o faturamento até o fim 
deste ano, chegue a 50%. “acredito que os traba-
lhos melhorem com o tempo. É claro que para con-
tratar um buffet para grandes eventos, as pessoas 
precisam planejar e isso requer tempo. as nossas 
home fest vão continuar a todo vapor. com aten-
dimentos para famílias, escolas e até mesmo em 
empresas”,conclui.

Kit Festas da Padaria Forno D’oro
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uso de nitrogênio traz 
sustentabilidade e vantagens 

competitivas ao mercado 
food service

gás exclui a utilização de aditivos 
químicos, assim como é capaz de 
proporcionar maior conservação 

de bebidas e qualidade das 
embalagens
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Quer utilizar produtos de melhor qualidade, 
sem aditivos químicos e com maior valida-
de? enfrenta problemas com a conserva-
ção de bebidas? e com a durabilidade das 

embalagens de produtos preparados no seu esta-
belecimento para venda? Se sua resposta for sim 
para uma e/ou todas as perguntas acima, nós da 
rede food Service queremos, hoje, te apresentar os 
benefícios dos produtos que utilizam nitrogênio em 
seu processo produção.

Hoje em dia, o uso de nitrogênio já é capaz de 
trazer sustentabilidade e vantagens competitivas 
ao mercado de alimentação fora do lar. como? em 
suma, o gás exclui a utilização de aditivos químicos 
por parte da indústria e de transformadores, assim 
como é capaz de proporcionar maior conservação 
de alimentos e bebidas e melhorar a qualidade das 
embalagens, fazendo com que o estabelecimento 
ganhe com a qualidade de seus insumos e produtos 
e com a redução do desperdício.

nitroGênio e sustentabilidade

De acordo com rafael Sarkozi pereira da Silva, 
engenheiro de aplicações e Desenvolvimento food 
da air products, uma das maiores fornecedoras 
mundiais de gases para diversos setores da eco-
nomia, a utilização do nitrogênio no mercado de 
alimentos é “totalmente sustentável em todos os 
sentidos. Usar nitrogênio remove a necessidade da 
utilização de aditivos químicos no produto ou, em 
alguns cenários, diminui muito essa necessidade 
sem considerar que, processualmente e comer-
cialmente, a empresa conseguirá agregar valor a 
um produto e atingir todos os públicos sem preo-
cupá-los com o que está ingerindo, se é somente 
o alimento ou terá algum aditivo ‘acompanhando’. 
assim, é sustentável para a empresa, público con-
sumidor e o meio ambiente. Sendo válido ressaltar 
que, cada vez mais, nossas águas tratadas apre-
sentam maiores concentrações de químicos que 
são dificílimos de serem tratados, desde agrotóxi-
cos e estimulantes de crescimento ou conservan-
tes até fármacos de alto consumo, que são expeli-
dos por nós após consumo”, explica.

Silva acredita que, em resumo, o uso do nitro-
gênio também soma ao meio ambiente e ao em-
presário, uma vez que supre as perspectivas das 
empresas em relação à “atual demanda de público 
buscando, cada vez mais, um produto in natura e, 
em alguns caso, até mais premium e sem altera-
ção genética ou quaisquer outras alterações natu-
rais em seu alimento e bebida. Nosso trabalho da 
air products está sendo de mudança de conceito 
e demonstração de melhoria na qualidade para o 
consumidor final. Nosso mercado nacional hoje 
está, cada vez mais, exigente e com maior acesso 
às informações. e, por isso, a procura de conhe-
cimento sobre o que o consumidor leva para casa 
para o seu consumo e de sua família vem sen-
do mais levado em consideração. inclusive, esse 
hábito já é bem difundido em algumas partes do 
mundo, como na europa, em que existem mercados 
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100% com essa mentalidade e onde já atuamos há 
muito tempo com nossa freshLine food. com isso, 
todo conhecimento e experiências – testes, apli-
cações, cases de sucesso – são compartilhadas 
para apenas replicarmos e demonstrarmos os be-
nefícios desse mercado”, aponta.

Maior conversação das bebidas

além de proporcionar a diminuição e até a ex-
clusão do uso de aditivos químicos em diversos 
produtos, o nitrogênio também é uma solução 
para a maior conservação das bebidas. isso por-
que, segundo edson Basilio, Gerente de aplicações 
e Desenvolvimento da air products, o oxigênio 
presente no ar é responsável por causar a oxida-
ção de bebidas naturais, o que causa alteração de 
cor, sabor e redução da qualidade do produto. o 
controle desse oxigênio é importante para evitar 
oxidações indesejadas e deterioração precoce do 
produto e, para esse domínio, pode ser realizada 
a injeção de gases como o nitrogênio, dióxido de 
carbono e argônio nos tanques onde se realiza a 
produção das bebidas ou nas tubulações que che-
gam a esses tanques, por exemplo. “além de iner-
tizar o espaço livre presente no tanque, é impor-
tante que a bebida que está sendo produzida seja 
mantida em constante movimento, pois, com essa 
mistura parada, pode ocorrer sedimentação e falta 
de homogeneidade do produto. para isso, é injeta-
do nitrogênio líquido na parte inferior do tanque e, 
por meio da sua expansão para o estado gasoso, 
há uma ‘agitação’ que previne a deterioração e a 
oxidação da bebida”, esclarece.

Basilio acrescenta que tal “processo é finalizado 
com a utilização da tecnologia para a inertização 
do envase com injeção de nitrogênio, que remove 
o oxigênio ainda presente e aumenta o tempo de 
vida útil do produto, desde a exposição na pratelei-
ra até o consumo. essa tecnologia é a garantia de 
uma vida útil maior em bebidas envasadas e o mais 
interessante é que esse envase não se restringe ao 
plástico. ele pode ser utilizado em garrafas de vi-
dro, Tetra pack e latas de alumínio”, revela.

MelHor Qualidade das eMbalaGens

outra aplicação de destaque do nitrogênio que 
traz benefícios ao mercado de alimentação fora do 
lar é em relação ao fato de promover uma melhor 
qualidade das embalagens, com destaque para a 
rigidez delas. Dessa forma, o consumo, principal-
mente de bebidas, é facilitado, sendo ainda evitado 
qualquer risco de contaminação durante a fase de 
transporte também de alimentos.

Na air products, essa solução no que diz respei-
to às bebidas é realizada por meio de um processo 
de inertização de garrafas a partir da adição de ni-
trogênio, que garante a rigidez do plástico, mesmo 
sendo utilizado em porções muito menores, o que 
também é uma necessidade para a preservação do 

meio ambiente. “essa firmeza, fornecida pelas go-
tículas de nitrogênio líquido, pode ajudar a reduzir 
os custos, permitindo que os processadores dimi-
nuam a quantidade de polímero na embalagem. 
permite também que as garrafas pet sejam empi-
lhadas umas sobre as outras sem a preocupação 
da ruptura do frasco. a capacidade de empilha-
mento contribui para a economia de custos du-
rante o armazenamento, transporte, distribuição 
e exibição do produto. além disso, essa pequena 
quantidade de nitrogênio líquido gera espaço iner-
te no recipiente de peT, o que ajuda a preservar a 
qualidade e evita a degradação do produto. aquele 
‘pizz’ do ar que está sendo liberado após a aber-
tura da garrafa traz uma sensação de qualidade 
e frescor para o consumidor e as garrafas mais 
firmes proporcionam uma experiência tátil melhor 
ao pegar de uma prateleira ou de uma máquina de 
venda automática”, pontua Basilio.

conforme Silva, apesar de apresentarem as 
vantagens já citadas por Basílio, “as embalagens 
produzidas com nitrogênio, em geral, não se di-
ferem esteticamente das comuns utilizadas hoje 
em dia. o único detalhe é que, na etapa de produ-
ção, há a necessidade de uma qualidade superior 
e com benefícios específicos. em alguns casos, é 
necessária a respiração do produto interno e, em 
outros, o impedimento da entrada e saída gasosa. 
Mas, para o empresário do food service, o uso de 
produtos que utilizam nitrogênio possuem melhor 
qualidade e maior valor agregado, além de ter o 
shelf-life aumentado sem a necessidade de con-
servantes químicos”, reforça.

Já em relação se o uso de nitrogênio nas em-
balagens pode apresentar algum malefício, o en-
genheiro de aplicações e Desenvolvimento food 
da air products afirma que, “como toda aplicação, 
o único malefício, que é totalmente contornável, 
é a necessidade de uma embaladora que tenha a 
disponibilidade de usar gás. isso, hoje em dia, a 
maioria dos equipamentos já possui essa possi-
bilidade (embalar com ou sem gás), mas alguns 
modelos mais antigos não. esse investimento, 
embora não seja tão caro, ainda sim é um inves-
timento que, com o valor agregado de diminuição 
dos agrotóxicos e aditivos químicos, alcance de 
novos públicos consumidor, etc, é totalmente re-
tornável”, garante.

Possibilidade de aPlicação da solu-
ção no food service

Nos últimos tempos, tanto as possibilidades 
de canais de venda, como os tipos de produtos 
oferecidos pelos negócios de alimentação fora 
do lar, mudaram muito. Diversos negócios pas-
saram a oferecer refeições prontas embaladas, 
produtos para preparação ou finalização em 
casa e até produtos “in natura” oferecidos no 
modelo de “auto-serviço” ou “take a way”,  no 
próprio estabelecimento.

com estas mudanças, preocupações relaciona-
das aos processos de preparo e embalagem para 
venda passaram a ser rotina na vida de operado-
res e empresários do segmento. o mercado oferece 
diversas soluções para este tipo de necessidade, 
entre elas, opções que envolvem a utilização de ni-
trogênio.

para Silva, quando o assunto é por qual mo-
tivo investir no uso de nitrogênio no ramo food 
service, ele divide que, entre todas as vantagens 
competitivas já listadas por ele e Basílio, apos-
tar nessa solução é mais uma opção e não uma 
obrigação. assim como, frisa que há outros pro-
cessos e gases que também podem colaborar em 
diferentes aspectos. “Não acreditamos que o uso 
do nitrogênio seja uma opção que empresário 
deva investir. apenas tratamos a aplicação com 
o nitrogênio, assim como todos os nossos outros 
gases da freshLine food, como uma opção para 
sua linha. existem vários tipos de mercados con-
sumidores e o uso de atmosfera é apenas mais 
um cujo intuito é garantir um produto de melhor 
qualidade, com seus aromas e fragrâncias manti-
dos naturalmente e sem os malefícios causados 
pelos aditivos. caso esse seja o interesse de um 
empresário em seu produto, ele poderá comercia-
lizar seu produto in natura, tendo seu shelf-life 
baixo, ou com o uso de atmosfera modificada, 
prolongando este prazo”, orienta.

por fim, se você ficou interessado em passar a 
adotar o uso de nitrogênio no seu negócio, o en-
genheiro de aplicações e Desenvolvimento food 
da air products indica que o caminho é, “inicial-
mente, entender sua ponta final de consumidor, 
ou a que deseja alcançar, e a tendência deles. 
identificando esse cenário e essa possível ne-
cessidade ou possibilidade de melhoria, é preciso 
antecipar os acontecimentos estando à frente no 
mercado nos contactando, já que temos todos o 
portifólio e conhecimento técnicos para indicar 
a embalagem correta, assim como equipamen-
tos disponíveis no mercado e indicação de quais 
irão atender sua demanda. Também trabalhamos 
com ajuste no maquinário já existente para o uso 
do gás e, por fim, mas não menos importante, 
apontamos qual seria o gás correto para a sua 
aplicação, com o auxílio de equipamento portá-
teis que analisam a composição atmosférica das 
embalagens. em resumo, todo o desenvolvimento 
para a implementação. além do nitrogênio, nossa 
freshLine food possui uma grande gama de op-
ções que, assim como os benefícios apresentado 
pelo uso de nitrogênio, também focam na melho-
ria do produto para o consumidor final, em que 
reconhecemos ser o foco de todos os empresá-
rios desse ramo, assim como conquistar, agradar, 
cativar e manter esse relacionamento com sua 
ponta da cadeia”, detalha.
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ESPECiaL NordEStE

apresenta:

ESPECIAL
NORDESTE MOVIMENTO PRÓ-PERNAMBuCO:

a união faz a força e vence barreiras
Iniciativa que nasceu da solidariedade em meio aos percalços da atual 
pandemia de Covid-19 ganhou força e vem ajudando muitos empresários, 
incluindo os do ramo food service na região Nordeste do Brasil

FOOD SERVICE NORDESTINO:
um mercado que vem dando aula de 
como vencer os obstáculos impostos 
pela atual pandemia de Covid-19
Com 17 mil CNPJs de alimentação fora do lar cadastrados, Estado de 
Pernambuco se destaca por meio do trabalho da Abrasel-PE e parceiros 
que, juntos, estão provando o tão quanto a união de um setor faz toda 
a diferença e desmitifica o falso senso comum de que tudo no Brasil só 
acontece nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo
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FOOD SERVICE 
NORDESTINO:

um mercado que vem 
dando aula de como 
vencer os obstáculos 
impostos pela atual 

pandemia de Covid-19

com 17 mil cnpjs de alimentação fora do lar cadastrados, 
estado de pernambuco se destaca por meio do trabalho da 

abrasel-pe e parceiros que, juntos, estão provando o tão quanto 
a união de um setor faz toda a diferença e desmitifica o falso 

senso comum de que tudo no Brasil só acontece nas cidades do 
rio de janeiro e são paulo
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apesar da continuidade da pandemia de covid-19, no primeiro semestre deste ano de 2021, o número 
de novos negócios do ramo de alimentação fora do lar abertos no Brasil foi maior do que no mesmo 
período de 2019, antes do começo da doença, conforme dados apurados e divulgados recentemen-

a abrasel-Pe

com atuais 250 associados, a abrasel-pe tem 
como propósito “estimular o empreendedorismo, pois 
é desse segmento que iniciamos a base de susten-
tação e formação das pessoas para a coordenação 
de novas empresas, em que o mercado food service 
desempenha um papel relevante, tanto para impul-
sionar a comercialização dos produtos, como para a 
geração de empregos. e é dessa fonte, que envolve 
muito planejamento, que a entidade procura estabe-
lecer um bom ambiente de negócios por meio de um 
canal de comunicação junto ao poder público, como 
a discussão de projetos de lei nas casas legislativas 
e no poder executivo. a interação desses fatores nos 
faz crer que protege o nosso setor e direciona políti-
cas públicas mais adequadas para toda a cadeia pro-
dutiva”, relata andré Luiz Vieira de araújo, de 59 anos, 
empresário do ramo de alimentação, entretenimento 
e lazer, além de Diretor do formosa praia Bar & even-
tos e atual presidente da abrasel-pe.

em entrevista exclusiva à nossa reportagem, 
araújo revela que “o advento da pandemia de co-
vid-19 nos deixa um legado de lutas e sofrimen-
to por tantas baixas e a nossa participação, como 
forma de contribuição social, começou na monta-
gem dos protocolos sanitários junto ao Governo 
estadual e na abertura gratuita do site abrasel para 
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André Luiz Vieira de Araújo, atual Presidente da Abrasel-PE

te pelo instituto Brasileiro de pesquisa Tributária 
(iBpT). 

Segundo o iBpT, que levou em consideração os 
dados públicos da receita federal do Brasil, foi re-
gistrada a abertura total de 16.659 novos restau-
rantes, lanchonetes, casas de suco e similares em 
todo o país de janeiro a junho de 2021, sendo que, 
em 2019, foram inaugurados 13.326 novos negó-
cios e, em 2020, 10.939.

frente a esse cenário de expansão que vai de 
encontro com o grande número de fechamento de 
empresas food service ao longo do começo da pan-
demia que, segundo entidades representativas do 
setor, ficou entre três a quatro em cada dez esta-
belecimentos, a região Nordeste do Brasil e seus 
respectivos empresários e entidades representati-
vas veem dando aula de como vencer os obstáculos 
impostos pela crise social e econômica desenca-
deada pelo Novo coronavírus. assim como, com 17 
mil cNpJs de alimentação fora do lar cadastrados, 
o estado de pernambuco se destaca por meio do 
trabalho da associação Brasileira de Bares e res-
taurantes de pernambuco (abrasel-pe) e parceiros 
que, juntos, estão provando o tão quanto a união de 
um setor faz toda a diferença e desmitifica o falso 
senso comum de que tudo no Brasil só acontece 
nas cidades do rio de Janeiro e São paulo.

por tabata martins
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esclarecimentos no tocante ao uso inteligente do 
cardápio, do fluxo de caixa, do estoque, das ques-
tões trabalhistas. enfim, nos voltamos não apenas 
aos associados, mas sim para todo o setor”, afirma.

o presidente da associação ressalta que é in-
tegrante da abrasel-pe “desde 2002, inicialmente, 
participando das reuniões internas da entidade. e, 
ao longo dessa trajetória de quase vinte anos, re-
presentei a mesma junto ao trade turístico, órgãos 
públicos ligados ao turismo e ajudei com o pla-
nejamento de festivais gastronômicos, cursos de 
qualificação profissional e eventos do setor de afL.  
a atual representatividade da abrasel foi construí-
da, ao longo desses trinta e cinco anos, visando a 
união do setor em prol do crescimento sustentável 
e da organização dos bares e restaurantes perante 
à sociedade. É certo que temos o reconhecimento 
como legítima representante da alimentação fora 
do lar no Brasil, o que nos torna credenciados para 
orientar, debater, questionar, exigir novas regras 
que tragam soluções para oferecermos um padrão 
de serviços à altura do, cada vez mais, exigente 
consumidor, formando o conceito de trabalho cole-
tivo junto às operações de food service. e não para 
aí, pois temos alguns eixos permanentes de diálogo 
em várias frentes, tais como uma política tributá-
ria mais justa; linhas de crédito compatíveis com a 

nossa capacidade de pagamento; e desburocrati-
zação das licenças sanitárias e alvarás. enfim, uma 
série de pautas que determinam, ou não, a sobrevi-
vência dos negócios”, pontua.

araújo complementa que, hoje, “as grandes re-
des e as operações que se destacam no setor food 
service em pernambuco fazem parte do conselho 
de administração da abrasel, demonstrando que os 
empresários possuem a consciência de que a re-
presentatividade tem um grande peso na tomada 
de decisões dos Governos estadual e Municipal, em 
que a entidade demonstra a sua força na articula-
ção política, no debate em defesa do setor e na sua 
voz por meio de centenas e milhares de empreen-
dedores no que diz respeito às suas reinvindica-
ções e pleitos”, explica.

Projetos abrasel-Pe

campanha de conscientização
com o objetivo de conscientizar os consumido-

res em bares e restaurantes de forma descontraída 
e bem-humorada, a abrasel-pe criou e lançou uma 
campanha juntamente com a liberação da música 
ao vivo no estado de pernambuco, uma vez que 
considerou importante evitar qualquer retrocesso 
nas flexibilizações já autorizadas até então.
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DADOS ABIS

intitulada de ‘#sejaconsciente em pernam-
buquês’, a ação foi realizada por meio de fases, 
sendo que a primeira misturou o famoso dialeto 
“pernambuquês” com os protocolos vigentes do 
estado. Na segunda fase, o recado foi transmiti-
do ao público food service por meio da tradicional 
arte do repente, com o repentista e cordelista Toi-
nho Mendes. Já a terceira etapa teve o apoio das 
‘amigas do Brega’, um grupo popular na cidade de 
pernambuco, com o propósito de repassar o reca-
do ao público.  “Já fizemos várias campanhas in-
formativas para os empresários. agora, com essa 
campanha, o nosso foco é nos comunicar direta-
mente com o consumidor. É importante estarmos 
com o discurso alinhado com o público para que 
todos entendam as regras que precisamos seguir 
e nos ajudem a progredir do quadro atual”, escla-
rece araújo.

rhaíssa Soares, Diretora-executiva da abra-
sel-pe, por sua vez, partilha que “estamos em um 
momento que precisamos da conscientização das 
pessoas, pois sabemos que a normalidade virá aos 
poucos e precisamos ser vigilantes com os cuida-
dos. a campanha tem objetivo de chegar aos ouvi-
dos da população com humor e frases ‘chicletes’ 
para o público entender bem o recado”, reforça.

até o fechamento desta matéria, a campanha ‘#se-
jaconsciente’ já tinha tido um bom um apelo midiá-
tico, sendo comentada em jornais e canais de tele-
visão, além de somar mais de três mil visualizações 
e trezentos compartilhamentos no instagram. além 
disso, o presidente da abrasel-pe partilha que, de 
autoria de vereador recifense, Marco aurélio filho, a 
campanha ainda recebeu voto de aplauso pela câma-
ra Municipal da cidade. “foi um importante feito para 
a associação. os recados bem-humorados, cheios de 
arte e cultura pernambucana reforçam a necessidade 
do uso das máscaras nos momentos sem consumo, a 
proibição do uso da pista de dança e a circulação de 
pessoas sem máscaras, o distanciamento social em 
filas e entre as mesas, o respeito aos horários de fun-
cionamento, a compreensão, caso haja fila de espera 
por respeito, a capacidade máxima liberada e o limite 
de pessoas por mesa”, relata.

abertura de núcleo em caruaru
outro recente projeto da abrasel-pe é a abertu-

ra de um núcleo em caruaru. Na inauguração, em 
julho deste ano, araújo participou do momento de 
abertura oficial durante reunião com o empresa-
riado local. assim como, o encontro contou com a 
presença dos empresários do ramo de alimentação 
fora do lar que atuam em caruaru, sendo que Deyse 
cintra, proprietária do alameda caruaru, foi a indi-
cada para ser a líder do núcleo. 

o núcleo é um formato idealizado, recentemen-
te, pela abrasel Nacional. No entanto, cabe ressal-
tar que caruaru foi a primeira cidade do Nordeste 
a ser contemplada em decorrência de um convite 
feito pela câmara Municipal de caruaru, por meio 
do presidente Bruno Lambreta, em atendimento 
aos pedidos feitos por empresários da região que 
querem se engajar e somar esforços na defesa que 

a abrasel-pe vem fazendo em prol do setor de ali-
mentação fora do lar da região. “o convite e a insta-
lação do núcleo provam que a crise provocada pela 
pandemia do Novo coronavírus fez o empresariado 
entender melhor a importância do associativismo, 
além de destacar as entidades que seguem lutando 
pela sobrevivência dos seus respectivos setores”, 
diz araújo.

movimento pró-pernambuco
a abrasel-pe também participa do Movimento 

pró-pernambuco (Mpp), uma iniciativa que nasceu 
da solidariedade em meio aos percalços da atual 
pandemia de covid-19, ganhou força e vem ajudan-
do muitos empresários, incluindo os do ramo food 
service na região Nordeste do Brasil.

com o propósito principal de unir o setor produ-
tivo de pernambuco em torno da retomada das ati-
vidades econômicas, o Mpp “é um movimento em-
presarial que surgiu para contribuir com iniciativas 
e protocolos e, assim, garantir a reabertura de diver-
sos negócios durante a pandemia de covid-19, com 
segurança e responsabilidade. Hoje, com mais de 
um ano de atividades, a entidade tem atuado em prol 
do interesse do empresariado, funcionando como 
um canal de interlocução com o poder público. além 
disso, preocupado com o desenvolvimento urbano, 
que entende ser fundamental para o crescimen-
to das atividades econômicas, o Mpp tem atuado 
também no planejamento urbano”, apresenta avelar 
de castro Loureiro filho, de 55 anos, engenheiro e 
economista de formação, proprietário da construto-
ra acLf e do paulista North Way Shopping, além de 
ocupar o cargo de presidente do Mpp.

semana da criança 
De 4 a 9 de outubro deste ano, a abrasel -pe 

inda irá realizar a 19ª edição da Semana da crian-
ça, um projeto que promove inclusão social e in-
tegração para milhares de crianças de escolas, 
orfanatos, creches e abrigos públicos da região 
Nordeste do Brasil.

até o momento, o planejado é que, durante toda 
essa semana, os estabelecimentos associados e 
apoiadores da associação irão receber as crianças 
“com uma programação exclusiva, que inclui refei-
ções especiais, atividades recreativas, visitas às in-
fraestruturas dos restaurantes e lanchonetes, além 
de possibilitar que os pequenos participantes pre-
senciem o trabalho prático de chefs, garçons e ou-
tros profissionais do setor de alimentação fora do 
lar. em 2019, a ação ganhou força com o apoio do 
Game Station, Secretaria de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade, com passeio no parque Dois irmãos; 
a Secretaria de Turismo do estado, com passeio no 
Museu cais do Sertão; e a parceria da Secretaria 
de políticas de prevenção à Violência e às Drogas, 
indicando instituições assistidas por eles. os Sho-
ppings plaza, recife e rioMar também participaram 
da ação, envolvendo seus institutos sociais, espa-
ço recreativo e praça de alimentação. No ano de 
2019, a mesma campanha, mas no âmbito nacional, 
contou com participação de 500 estabelecimentos 

Rhaíssa Soares, Diretora-Executiva da Abrasel-PE
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e cerca de 13 mil crianças atendidas. em pernam-
buco, aproximadamente 600 meninos e meninas 
foram beneficiados, com a participação de 20 res-
taurantes e 16 instituições”, enumera a assessoria 
de imprensa da associação.

para araújo, esse projeto da abrasel-pe traz bene-
fícios para todos os envolvidos: crianças, sociedade e 
empresários. “a ação social é um sucesso, o projeto é 
motivo de orgulho nacionalmente, pois reflete o nosso 
compromisso com a sociedade. este ano, queremos 
atender o máximo de crianças participantes. as crian-
ças amam a experiência, sentem como um presente, e 
os funcionários e empresários se sentem recompen-
sados e emocionados por possibilitarem essa expe-
riência às crianças. assim, lado a lado, o espírito de 
comunidade e de pertencimento é estimulado”, afirma.

gourmet experience
Já nos dias 3, 4 e 5 de novembro, das 15h às 21h, a 

abrasel-pe, em parceria com a rede food Service, Sebra-
e-pe e ad Diper (agência de Desenvolvimento econômico 
de pernambuco), irá promover a terceira edição da Gour-

met experience (Ge), que será a primeira feira food service 
pós-pandemia no formato presencial realizada no país.

o evento irá ocorrer no HfN - Hotel & food Nor-
deste, com expectativa de público de cerca de 20 
mil pessoas. “o espaço será destinado para nove 
palestras exclusivas com foco no empresário gestor 
do negócio de alimentação e ministradas por gran-
des especialistas do mercado. irão participar, pre-
sencialmente, mais de 300 empresários do setor e 
o evento contará ainda com transmissão online por 
meio do YouTube do Sebrae-pe. em breve, os ingres-
sos presenciais estarão disponíveis para venda no 
site oficial da feira pelo valor de r$ 70, com 50% de 
desconto para associados da abrasel de todo o Bra-
sil”, informa a assessoria de imprensa da feira.

em relação à programação do evento, durante 
todo a Ge, serão abordados temas como “apro-
prie-Se Do SeU DeLiVerY”, com cesar Lima, ceo 
da relp!; “NeGÓcioS SUSTeNTÁVeiS”, com renata 
cohen, consultora e mentora em inteligência de ne-
gócios; “NoVa eNGeNHaria Do carDÁpio”, com 
reynaldo rey Zani, profissional do food service há 
30 anos e um dos Diretores da rede food Service; “a 
TecNoLoGia e o reSTaUraNTe”, com cláudio pas-
tor, Diretor Geral da rational Brasil; “fooD SerVice 
e MarKeTiNG DiGiTaL”, abordado por rafael perei-
ra, especialista em usabilidade, aplicativos e busi-
ness intelligence; e “TeNDÊNciaS para o SeTor 
Na prÁTica”, com andré de Botton, que trabalha há 
30 anos para aumentar a recorrência de vendas de 
negócios de alimentação e indústrias. “com cases 
de sucesso, terá depoimentos do clayton rodrigues, 
ceo e Social Média da Delikata e projeto sustentável 
Mundo Limpo da aSa indústria. o evento também 
contará com a presença dos debatedores locais ra-
fael abaht (Hangus pizzaria), alexandre Brohl (Laça 
Burguer), Tony Souza (cia do chopp), Leonardo La-
martine (Bonaparte), rose Guareshi (Grupo Julietto) 
e Mario Jorge carvalheira (Mc Donalds)”, destaca a 
assessoria.

conforme araújo, o evento vai proporcionar um 
momento de novos conhecimentos para a reto-
mada das atividades na região Nordeste do Brasil. 
“essa é uma oportunidade incrível para a capaci-
tação do setor. os bares e restaurantes sofreram 
muito durante a pandemia de covid-19 e tiveram 
que se reinventar. agora, com a flexibilização das 
atividades, há um aumento na procura e precisa-
mos estar preparados para continuar prezando pela 
qualidade dos serviços”, acredita.

como participar da ge?
para participar da Ge é preciso, primeira-

mente, fazer o devido cadastro no seguinte site: 
www.hfne.com.br. participe!

Mais Que associados da abrasel-Pe, 
Parceiros de verdade!

 WaYnes Burger star
Manuella Duque, de 39 anos, é administrado-

ra por formação e proprietária da Wayne’s Burger 
Star “uma hamburgueria que nasceu da paixão pelo 
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cinema e pelos hamburgueres, sendo temática da 
decoração até os nomes dos burgers”, apresenta.

a Wayne’s Burger Star está localizada na rua 
Doná Magina pontual, número 28, bairro de Boa 
Viagem, em recife, e Duque conta que o negócio é 
associado à abrasel-pe “desde que abrimos a ham-
burgueria, em 2015. e, nesses seis anos, a temos 
como uma grande parceira. a abrasel pernambuco 

é ativa e próxima, uma entidade de fácil acesso e 
com diretores que procuram integrar com o setor. 
antes da pandemia de covid-19, por exemplo, pro-
movia eventos direcionados sempre muito alinha-
dos com os interesses do momento e, durante a 
pandemia, foi peça chave para o direcionamento de 
ações que mantiveram os negócios vivos em meio 
a um momento caótico, em que fomos impedidos 
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Manuella Duque, proprietária da Wayne’s Burger Star 

Carlos Alberto Santos, proprietário da BS Produções
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de funcionar. com certeza, a abrasel pernambuco 
foi meu porto seguro nos piores momentos, sempre 
com informações atualizadas sobre pacotes de so-
corro ao setor e disponível para ajudar caso a caso, 
sentar com o associado e auxiliar a traçar um plano 
de sobrevivência”, divide.  

Bs produçÕes
carlos alberto Santos, de 56 anos, é publicitá-

rio e gastrônomo por formação e proprietário da 
BS produções, uma empresa especializada em 
entretenimento gastronômico com forte atua-
ção na região Nordeste do Brasil. “a abrasel-pe 
sempre apoia os meus festivais, incluindo o re-
cife Love Burger, um dos festivais de hambúrguer 
mais aguardados de pernambuco. por isso, a sua 
parceria é muito importante por ser uma entidade 
reconhecida nacionalmente e de credibilidade. É 
muito valioso ter parceiros de peso, dando aval ao 
nosso trabalho”, avalia.

Segundo Santos, desde o começo do período de 
pandemia de covid-19, “a abrasel- pe esteve junto 
ao mercado de hambúrguer. Todas as informações, 
negociações e esforços eram divididos com o mer-
cado a todo momento e isso serviu para tranquilizar 
o pessoal diante de um momento difícil, de desco-
nhecido até então”, sinaliza.

com o apoio da abrasel-pe, o evento gastronô-
mico recife Love Burger foi realizado por Santos de 
9 de julho a 1º de agosto deste ano, com 23 ca-
sas participantes distribuídas entre recife, olinda, 
Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata e 
porto de Galinhas. “o festival foi pensado para mo-
vimentar as hamburguerias da região Metropolita-
na e, como novidade, organizamos duas edições do 
festival, uma já ocorrida e a segunda marcada para 
o final deste ano. a ideia de promover duas edições 
no mesmo ano veio como uma forma de incentivar 
a recuperação do setor de alimentação fora do lar, 
que viu suas vendas caírem bastante durante um 
longo período de restrições. para atrair o público, 
as casas participantes apostam na criatividade das 
novas receitas de hambúrgueres. Tudo está sendo 
preparado com muito sabor e capricho para o pú-
blico. além disso, estamos atentos e seguindo com 
rigor os protocolos de segurança em todas as ca-
sas participantes”, garante o empresário

restaurante e pousada do zÉ maria
José Maria coelho Sultanum, de 65 anos, é em-

presário e proprietário do restaurante e pousada 
Zé Meria, entre outros negócios relacionados ao 
mercado food service. “antes, eu trabalhava com 
supermercados e atacados em recife. Mas, fui 
convidado por Miguel arraes e roberto pandolfi 
para colocar um mercadinho em fernando de No-
ronha há exatamente 32 anos. e, depois, surgiu o 
restaurante e pousada Zé Maria e outros negó-
cios. Hoje, tenho várias pequenas empresas, que 
reúnem mais de 400 empregos diretos. os nossos 
clientes são da mais diversa tendência. o que me 
inspira é a necessidade do negócio e o foco que 
coloco em meus objetivos relacionados à culi-
nária juntamente com pesca, que são as minhas 
paixões”, relata.

Sultanum já foi Diretor da abrasel-pe, “mas, 
sem tempo para me dedicar, tive que me afas-
tar da diretoria. porém, tenho o maior carinho e 
apreço por todos os participantes, principalmen-
te, pela nossa atuante diretoria. a abrasel-pe tem 
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José Maria Coelho Sultanum proprietário do Restaurante e Pousada Zé Meria

Henrique Seixas, Manoela Castro,  Henrique Lima e Cláudia Ferraz
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uma importância fundamental em meus negócios 
por ser uma instituição que defende, com brilhan-
tismo, os nossos interesses”, reforça.

porpino recife
Henrique Lima, de 42 anos, é administrador por 

formação e sócio-proprietário da porpino recife, 
“que faz parte de um grande sonho dos irmãos igor 
porpino e Vítor porpino, loucos, viciados em ham-
búrgueres, que já frequentaram muitas hamburgue-
rias pelos eUa e mundo a fora. e, diante de muitas 
experiências, tiveram o sonho de criar sua própria 
hamburgueria, do jeito que eles imaginavam ser 
perfeita. Tudo que mais agradaram os irmãos está 
reunido em um só lugar: sabores, equipe, atendi-
mento, arquitetura e todo o conceito. eu, morando 
em Belém do pará, onde era sócio e operava quatro 
restaurantes iang chao, uma rede pernambucana 
de culinária oriental, conheci, em 2015, a porpino 
Burger. Lugar muito agradável, com atendimento 
diferenciado dos demais e excelentes hambúrgue-
res, uma experiência maravilhosa. foi quando eu e 

minha esposa, cláudia, que trabalha comigo, co-
nhecemos os irmãos porpino. Desde então, come-
çamos a pensar sobre a possibilidade de voltarmos 
para a nossa terra natal, recife, trazendo para a ci-
dade uma hamburgueria diferenciada das outras. e, 
assim, independentemente de trazer ou não a por-
pino para recife, no final de 2017, decidimos voltar 
e vender nossas operações em Belém. No fim de 
2018, recebemos um contato de igor dizendo que 
a porpino queria chegar a recife e perguntando se 
nós estávamos dispostos a fazer parte da entrevis-
ta para sermos franqueados. prontamente, respon-
demos que sim e, ali, começava nossa história no 
hambúrguer. No fim de 2019, juntamente com mi-
nha irmã (sócia), Manoela castro, assinamos con-
trato com a franquia e, em fevereiro de 2020, aluga-
mos o ponto no bairro de Boa Viagem, onde hoje é a 
porpino Burger recife. em março, veio a pandemia 
e ficamos paralisados, até agosto do mesmo ano, 
quando, então, foi permitido obras e demos início 
à nossa casa. em 29 de dezembro de 2020, abri-
mos e, depois de mais um período muito difícil de 
lockdown (março a junho de 2020), estamos come-
çando a conquistar nosso espaço em recife, com 
casa cheia e filas de espera nos finais de semana, 
público de todas as idades, vários elogios e reco-
mendações dos clientes. como devemos sempre 
extrair coisas boas das dificuldades, durante a se-
gunda onda da pandemia, tivemos a oportunidade 
de implantar e fazer as correções necessárias em 
nosso delivery, mantendo as características mar-
cantes de quem come no nosso estabelecimento 
(pontualidade, sabor e apresentação). assim, hoje, 
operamos com nosso salão e com entregas”, relata 
o empresário.

Lima conhece a abrasel-pe “desde 2003, quando 
comecei a trabalhar com o setor. Hoje, fico muito 
feliz com a maneira que eles conduzem tudo. Nos 
mantém informados sobre pontos relevantes do 
nosso setor e estão sempre prontos para atender. 
Sempre que precisamos, temos respostas rápidas. 
a rhaíssa é a pessoa que trata com os associados 
e ela está sempre pronta para nos ajudar a escla-
recer dúvidas, além de suporte no que for necessá-
rio. por isso, abrasel-pe tem grande importância no 
meu negócio, pois nos transmite segurança! Saber 
que podemos contar com ajuda, orientação, bene-
fícios e, principalmente, unir para fortalecer a voz 
do nosso segmento. e, mais do que nunca, nesse 
período em que vivemos de pandemia, a abrasel-pe 
foi fundamental no processo de negociação junto 
aos órgãos públicos, prefeituras e Governo estadu-
al, orientando com palestras, reuniões e ligações, 
esclarecendo, nos informando e brigando para mi-
nimizar os danos ao nosso setor”, salienta.

asa
flávia Moura, de 54 anos, é química por formação 

e Gerente de responsabilidade Socioambiental da 
aSa, empresa “responsável pela produção de mar-
cas líderes em suas categorias e que chegam na 
casa de milhares de famílias brasileiras. Mas, essa 
história não é de hoje. a história da aSa começou 
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lá em 1996, com o início da produção do sabão em 
barra Bem – te – vi e do detergente em pó invic-
to. pouco tempo depois, nos anos 2000, tivemos o 
lançamento das fraldas Baby&Baby e realizamos 
a aquisição das fábricas palmeiron e Vitamilho, 
diversificando nosso portfólio de produtos e che-
gando, cada vez mais, perto dos nossos clientes”, 
apresenta.

Desde 2008, a aSa possui o programa “Mundo 
Limpo Vida Melhor, com objetivo de coletar óleo 
de fritura em substituição à borra de soja, uma das 
matérias-primas do Sabão amarelo, nossa marca 
mais antiga e também a mais premiada. a borra 
de soja tinha entrado no programa de biodiesel 
do Governo federal e ficamos seis meses sem 
produzir o Sabão amarelo. o presidente da aSa, 
eduardo Henrique, com seu espírito empreende-
dor decidiu, então, coletar óleo de fritura e via-
bilizar sua reciclagem e reutilização no processo 
de fabricação do sabão em barra em substituição 
à borra. Nesse mesmo período, a aSa, entre ou-
tras empresas, colaborou com a restauração do 
Hospital centenário o pedro ii, que passa a fa-
zer parte do complexo hospitalar iMip, instituto 
de Medicina integral professor fernando figueira, 

primeiro hospital do Brasil a receber o título de 
‘Hospital amigo da criança’ concedido pela oMS/
UNicef/Ministério da Saúde. Uma instituição que 
presta serviço de saúde humanizado para popu-
lação menos favorecida no estado de pernambu-
co e que precisava de doações para apoiar seu 
funcionamento. assim, nasceu o programa de 
responsabilidade socioambiental Mundo Lim-
po Vida Melho, que, em uma parceria estratégia 
com o iMip, cada litro de óleo coletado corres-
ponde à um valor financeiro doado ao projeto de 
humanização da saúde. em 2009, fechamos ou-
tra parceria de grande importância, a coMpeSa, 
companhia pernambucana de Saneamento. e, há 
pouco tempo, iniciamos ainda o projeto Mundo 
educação, levando educação ambiental a todos 
os atores, ajudando na construção da cidadania, 
incentivando esses atores a mudar seus hábitos 
e não mais jogar o óleo usado na pia. por meio do 
Mundo educação, fomos conquistando extensão 
geográfica, saindo de recife até o agreste, levan-
do a coleta solidária de óleo aos 53 municípios e 
a ilha de fernando de Noronha, gerando acessibi-
lidade com mais de 500 ecopontos e 150 mil pes-
soas sensibilizadas. e, devido a esse contato com 

Flávia Moura, Gerente de Responsabilidade Socioambiental da Asa

Chef César Santos
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tantos atores, surgiu a necessidade de multiplicar 
o conceito de economia circular. assim, estende-
mos a ideia para Mundo circular, onde todos os 
resíduos gerados na coleta e processo de recicla-
gem do óleo de fritura devem ganhar novos ciclos 
produtivos, numa grande rede colaborativa. até o 
momento, 75% já foram transformados em maté-
ria-prima e a busca pelos 25% continua”, detalha.

conforme Moura, a parceria da aSa com a abra-
sel-pe é recente, apesar de “há muito tempo, pro-
curávamos fazer uma parceria com a abrasel e, 
com a chegada de rhaíssa, a atual à Diretoria-exe-
cutiva, a parceria foi firmada com um encontro de 
propósitos de levar soluções ambientais com o 
viés social para a gestão do resíduo, óleo de fri-
tura, ao mercado food service. Hoje, cerca de 55% 
dos estabelecimentos parceiros do programa são 
da rede de alimentação fora do lar, um segmento 
que gera o maior volume de óleo. e a abrasel-pe 
possibilitou as conexões estabelecidas entre os 
associados, a aSa e o iMip, levando a coleta so-
lidária de óleo de fritura ao estabelecimento afL, 
que dá um destino ambientalmente correto ao seu 
resíduo, contribuindo com a doação financeira ao 
serviço de humanização da saúde prestado pelo 
iMip. a abrasel-pe é fundamental para nós, uma 
vez que presta um serviço em suas redes sociais 
lembrando aos estabelecimentos de delivery de 
que a coleta solidária de óleo de fritura está em 
pleno funcionamento desde o começo da pande-
mia, o que possibilitou e possibilita até hoje o des-
carte correto desse resíduo”, agradece.

oficina do saBor
Josevaldo césar dos Santos, de 55 anos, é cozi-

nheiro por formação e chef-proprietário do restau-
rante oficina do Sabor, que é localizado em olinda. 
“Meu restaurante oficina do Sabor foi inaugurado 
em novembro de 1992, na rua do amparo, 335, em 
amparo, olinda, como consequência de um traba-
lho desenvolvido na década de 1980 que era volta-
do para um serviço mais elaborado, com eventos 
e banquetes no estado de pernambuco. atento às 
oportunidades, apostei em concentrar os meus 
esforços em um restaurante que está prestes a 
completar 29 anos. Me inspiro em nossas raízes 
nordestinas, valorizando sempre os insumos re-
gionais, seguindo o conceito da cozinha brasilei-
ra com técnicas internacionais. o menu é varia-
do, com entradas, pratos principais, sobremesas e 
drinks, muitos deles autorais. a especialidade do 
restaurante é o Jerimum recheado, contando com 
várias opções com frutos do mar, peixes e carnes. 
empresários, jornalistas, publicitários, artistas e 
turistas fazem o perfil dos frequentadores”, con-
vida o empresário.

conforme Santos, a sua “relação com a abrasel
-pe é de total parceria. Já recebi o prêmio recife 
Sabor, promovido pela associação, por três anos 
consecutivos e, inclusive, já fui Diretor da asso-
ciação Brasileira de Bares e restaurantes de per-
nambuco. Lá, eu fiz uma excelente gestão, sempre 
apoiando esse setor que eu amo e que tanto precisa 
de apoio. Hoje, a importância da abrasel-pe para 
o meu negócio food service, sem dúvida, é total. 
Ter o apoio de uma associação parceira que está 
sempre ali para ajudar faz toda a diferença no dia a 
dia, pois ter um negócio próprio nessa área é muito 
prazeroso, mas encontramos dificuldades ao longo 
do caminho. por isso, esse apoio e direcionamen-
to é importante para fortalecer o empreendedor e o 
empreendimento. o período do começo da pande-
mia de covid-19, por exemplo, foi muito difícil para 
toda a sociedade. para nós, que trabalhamos com 
restaurante, foi triste e incerto. perdemos o conta-
to presencial com os nossos clientes, mas tivemos 
que nos reinventar. e, para isso, contamos com 
todo o apoio da abrasel-pe, que foi fundamental, 
também, na retomada dos restaurantes, solicitando 
a reabertura e a flexibilização dos horários de fun-
cionamento. Sem essa parceria, com certeza, tudo 
seria mais complicado”, revela.

e você? Também é um empresário do ramo food 
service no estado de pernambuco e ainda não é um 
associado da abrasel-pe? então, não perca tempo 
e mude já a sua história por meio de uma parceria 
de verdade!

para associar-se à abrasel-pe, basta acessar: 
https://pe.abrasel.com.br/associe-se/

Fachada Oficina do Sabor

D
iv

ul
ga

çã
o

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



Movimento
Pró-Pernambuco:

a união faz a força e 
vence barreiras

ESPECiaL NordEStE
por tabata martins
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iniciativa que nasceu da 
solidariedade em meio aos 
percalços da atual pandemia de 
covid-19 ganhou força e vem 
ajudando muitos empresários, 
incluindo os do ramo food service 
na região nordeste do Brasil

como diz o ditado popular, a união faz a força 
e vence barreiras. e é exatamente essa po-
sitiva tradição do bem de grande parte dos 
brasileiros que motivou a criação do Movi-

mento pró-pernambuco (Mpp), uma iniciativa que 
nasceu da solidariedade em meio aos percalços da 
atual pandemia de covid-19, ganhou força nos úl-
timos meses e vem ajudando muitos empresários, 
incluindo os do ramo food service na região Nor-
deste do Brasil.

com o propósito principal de unir o setor produ-
tivo de pernambuco em torno da retomada das ati-
vidades econômicas, o Mpp “é um movimento em-
presarial que surgiu para contribuir com iniciativas 
e protocolos e, assim, garantir a reabertura de diver-
sos negócios durante a pandemia de covid-19, com 
segurança e responsabilidade. Hoje, com mais de 
um ano de atividades, a entidade tem atuado em prol 
do interesse do empresariado, funcionando como 
um canal de interlocução com o poder público. além 
disso, preocupado com o desenvolvimento urbano, 
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que entende ser fundamental para o crescimen-
to das atividades econômicas, o Mpp tem atuado 
também no planejamento urbano”, apresenta avelar 
de castro Loureiro filho, de 55 anos, engenheiro e 
economista de formação, proprietário da construto-
ra acLf e do paulista North Way Shopping, além de 
ocupar o cargo de presidente do Mpp.

em entrevista exclusiva à rede food Service, fi-
lho conta que “o Movimento pró-pernambuco (Mpp) 
nasceu da solidariedade. em um momento em que a 
sociedade enfrentava grandes necessidades provo-

DADOS ABIS

da fecomércio-pe e da federação dos clubes de Di-
rigentes Lojistas (fcDL), dando início ao Movimento 
pró-pernambuco. Um mês depois, mais de 30 entida-
des de classe somavam esforços para promover a rá-
pida e segura retomada da economia pernambucana, 
lutando para preservar empresas e empregos.  e, em 
comum acordo com o Governo de pernambuco e dos 
municípios, o Movimento pró-pernambuco contribuiu 
com iniciativas e protocolos para garantir a reabertu-
ra de diversos negócios, com segurança e responsa-
bilidade”, detalha.

coMPosição e teMas de interesse do MPP

atualmente, “o Mpp não está aberto para pesso-
as físicas ou jurídicas. ele envolve apenas entida-
des. então, quem for filiado à alguma das entidades 
que nos compõe estará diretamente participando e 
se beneficiando do movimento, explica filho.

a composição do Mpp é formada pela asso-
ciação Brasileira de Bares e restaurantes Sec-
cional pernambuco (aBraSeL-pe); associação 
Brasileira de empresas de eventos - estadual 
pernambuco (aBeoc-pe); associação Brasilei-
ra da indústria de Hotéis de pernambuco (aBiH
-pe); associação comercial e empresarial de 
caruaru (acic); associação comercial de per-
nambuco (acp -pe), associação das empresa 
do Mercado imobiliário de pernambuco (aDeMi
-pe);  associação de Lojistas de Shoppings de 
pernambuco (aLoSHop); câmara americana de 
comércio do recife (aMcHaM recife);  associa-
ção pernambucana de Supermercados (apeS); 
associação pernambucana de Shopping centers 
(apeSce); associação pernambucana de ataca-
distas e Distribuidores (aSpa); associação per-
nambucana dos controladores de pragas (aS-
pec); câmara de Dirigentes Lojistas do recife 
(cDL recife); centros das indústrias do estado 
de pernambuco (ciepe); federação das associa-
ções comerciais e empresariais de pernambuco 
(facep); federação das câmaras de Dirigentes 
Lojistas de pernambuco (fcDL); federação do 
comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado 
de pernambuco (fecoMÉrcio-pe); federação 
Nacional da Distribuição de Veículos automoto-
res (feNaBraVe); federação das indústrias do 
estado de pernambuco (fiepe); fÓrUM eNer-
Gia; instituto de pesquisas estratégicas em 
relações internacionais e Diplomacia (iperiD); 
Grupo de Líderes empresariais de pernambuco 
(LiDe-pe); ordem dos advogados do Brasil - Se-
ção pernambuco (oaB-pe); Sindicato das em-
presas de asseio e conservação do estado de 
pernambuco (Seac-pe);  Sindicato das agências 
de propaganda de pernambuco (SiNapro-pe); 
Sindicato dos concessionários e Distribuidores 
de Veículos do estado de pernambuco (SiNco-
DiV-pe); Sindicato das empresas de Segurança 
privada do estado de pernambuco (SiNDeSp
-pe); Sindicato dos Hospitais, clínicas casas de 
Saúde e Laboratórios de pesquisa e análises clí-
nicas do estado de pernambuco (SiNDHoSpe); 
Sindicato do comércio Varejista de Derivados de 
petróleo de pernambuco (SiNDicoMBUSTÍVeiS); 
Sindicato dos Lojistas do comercio de Bens e 
Serviços do recife (SiNDiLoJaS recife); Sindi-
cato da indústria da construção civil no estado 
de pernambuco (SiNDUScoN/pe); e Sindicato 
das empresas de Transporte de passageiros do 
estado de pernambuco (UrBaNa-pe).

Já os seus temas de interesse são três. “Hoje, 
trabalhamos com três temas de interesse: Go-
vernança Metropolitana, planejamento Metropo-
litano (pDUi) e coordenação Metropolitana das 

cadas pela dramática pandemia do Novo coronavírus, 
diversas empresas e entidades decidiram ajudar do-
ando respiradores, equipamentos de proteção, álcool 
gel e dinheiro. Logo, um grupo de empresários perce-
beu que essa atitude das empresas junto às pessoas 
poderia se transformar em uma solidariedade empre-
sarial. assim, a associação dos Shoppings centers 
(apesce) iniciou, então, a articulação que viria unir o 
setor produtivo de pernambuco em torno da retoma-
da das atividades econômicas. o marco foi o dia 18 
de maio de 2020, quando a iniciativa ganhou a adesão 

Avelar de Castro Loureiro Filho, 
Presidente do MPP.
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Ricardo Essinger, Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE)
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prefeituras/fidem. Trabalhar fortemente para o 
desenvolvimento integrado da região Metropo-
litana do recife, sem esquecer nosso papel de 
interlocutor junto ao poder público, sempre que 
houver temas de interesses das entidades a se-
rem tratados, é o nosso foco”, afirma filho.

aMPla e diversificada atuação

pelo fato de ser composto por entidades de dife-
rentes nichos, a atuação do Mpp também é bastan-
te ampla e diversificada, assim como seus resulta-
dos. “o Mpp funciona como um fórum, em que os 
empresários colocam suas preocupações, anseios 
e suas propostas. Dessa forma, o Mpp age no en-
caminhamento desses pleitos, na articulação dos 
diálogos e entendimentos, buscando sempre so-
luções. assim, hoje, além dos diversos protocolos 
implantados em variados setores e da negociação 
caso a caso para a retomada de cada um deles du-
rante a pandemia de covid-19, o Mpp ainda tem 
atuado nas negociações em torno de temas tribu-
tários e legislativos de interesse das entidades e no 
planejamento urbano da região Metropolitana do 
recife”, partilha filho.

o presidente do Mpp revela também que, es-
pecificamente sobre o nicho food service, “o Mpp 
teve importante papel no apoio da causa da abra-

sel-pe, entidade que trabalhou ativamente pela 
retomada de seus associados do nicho food ser-
vice. atuamos de forma conjunta, pois, assim, so-
mos mais fortes.  Temos um relacionamento de 
total parceria e a abrasel-pe foi, inclusive, uma 
das primeiras a integrar o Mpp. Sabemos que a 
abrasel-pe detém do conhecimento e da cultura 
desse setor e a soma dessas expertises é impor-
tante em momentos como o que vivemos nos úl-
timos meses”, destaca.

MPP PlanejaMento

ainda conforme filho, “o Movimento pró-per-
nambuco entende que esta pandemia nos impõe 
uma nova forma de olhar para a vida, nos cha-
mando à união, à solidariedade e à luta pela pre-
servação da saúde e dos meios que permitem a 
milhares de pessoas viverem com dignidade e 
esperança. por isso, agora, com o retorno gradu-
al das atividades, o Mpp tem atuado em prol do 
planejamento urbano e, para isso, criou o braço 
MMp planejamento, que visa atuar sobre a inte-
gração da região Metropolitana do recife, bus-
cando alternativas e soluções para os problemas 
que afligem as cidades, como transporte público 
e habitação que travam o desenvolvimento eco-
nômico”, pontua. 

Tatiana Marques,  Presidente da Abeoc-PE
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QueM inteGra o MPP, teM orGulHo e 
aGradece!

aBeoc-pe

Tatiana Marques, de 61 anos, é Biomédica 
por formação, organizadora de eventos com 
a certificação de Qualidade pela abnt/abeoc/
Sebrae e, atualmente, trabalha com consultoria 
e organização de eventos, sendo a presidente 
da associação Brasileira de empresas de even-
tos - estadual pernambuco (abeoc-pe) e Vice
-presidente Nacional da abeoc Brasil/projetos 
Nordeste. “a abeoc integra o Mpp em uma re-
lação de significativa intimidade face a ser um 
movimento integrativo e propositivo, além de 
comprometido em fortalecer e fomentar a inter-
relação entre as cadeias produtivas, sendo voz 
autônoma e colaborativa junto ao poder públi-
co”, relata.

Na avaliação de Marques “o Mpp exerce um 
papel único em nossa sociedade. o movimento é 
amplo na sua composição e um gigante no ‘ouvir’ 
e ‘sentir’ a interferência e o ponto de tangência de 
todos para com todos. possui uma postura rara de 
visão, de equilíbrio e isso é precioso para qualquer 
comunidade e, sobretudo, com as características 
de formação econômica e social de pernambuco. 
o Mpp nasceu em meio à uma pandemia na saú-
de e seus fundadores enxergaram, desde sempre, 
que ela formaria um triângulo com a economia e, 
consequente, significativa perda de qualidade de 
vida. o nosso negócio, da organização de eventos 
e de toda a cadeia produtiva, foi e ainda é direta-
mente afetado. e fazer gerar negócios entre todos 
os segmentos por meio de espaços de conheci-
mento e oportunidades de boa convivência é mui-
to importante. os eventos são salas de bem-estar 
que oportunizam os melhores entendimentos, pro-
porcionam laços e trocas. assim, o Mpp tem sido 
imprescindível para que esses setores tão ‘amas-
sados’ pela pandemia passassem a ser vistos e 
considerados. a iniciativa é imprescindível como 
gerador de empregos e de renda, além do fomento 
do turismo.  o Mpp também alerta para o papel 
de serem setores de influência direta no equilíbrio 
emocional e psíquico das pessoas e, consequen-
temente, de tudo”, salienta.

para a presidente da abeoc-pe, o Mpp tem sido 
o grande ‘salvador’ dos empresários nas áreas que 
atua, pois “é um pilar de sustentação a partir do 
apoio mútuo. abre espaço de diálogo entre cadeias 
econômicas, identificando pontos comuns, mas 
também os pontos singulares de cada um e cuidan-
do de ser elo de todos e o poder público. a abeoc-pe, 
por exemplo, foi, desde o início, acolhida e vista no 
seu papel propulsor de negócios e de desenvolvi-
mento pelo movimento. foi entendida e tendo es-
paços fundamentais de diálogo abertos pelo Mpp, 
dentro e fora dele. e, por isso, a nossa vontade é de 
sempre fortalecer o movimento”, agradece.

fiepe

ricardo essinger, de 80 anos, é economista por 
formação e, atualmente, é o presidente da federa-
ção das indústrias do estado de pernambuco (fie-
pe) e o Diretor da Óxidos do Nordeste (oxinor), que 
fabrica óxido de ferro e pigmentos para indústrias 
da construção, de borracha e de tintas. ele partilha 
que “a federação das indústrias do estado de per-
nambuco (fiepe) foi uma das entidades criadoras 
e mantenedoras do Movimento pró-pernambuco, 
que, desde a sua fundação, nasceu com a finalida-
de de sempre contribuir para o desenvolvimento de 
pernambuco e da região Nordeste. Nos meses mais 
críticos da pandemia de covid-19, sobretudo no co-
meço – quando tudo ainda estava bastante indefi-
nido –, o grupo buscava atuar de forma multisse-
torial, de modo a defender uma agenda transversal 
que visasse discutir, articular e sugerir proposições 
em prol do mercado naquele momento do ápice da 
crise”, frisa.

Segundo essinger, o Mpp é importante para 
a fiepe “porque reúne a força dos empresários 
de vários segmentos em estreito contato com 
o poder público. com isso, pautas que, antes 
eram únicas de um setor, se tornaram de todos. 
a criação do grupo contribuiu para aumentar o 
engajamento dos empresários com a sociedade, 
assinalando o compromisso com a vida, a saúde 
e a manutenção dos empregos. com certeza, a 
união dos grupos já rendeu bons frutos e foi es-
sencial para que o avanço das atividades econô-
micas acontecesse em momentos importantes 
para o setor produtivo. em meio a tantos pro-
blemas trazidos pela pandemia, a instituição do 
grupo pelas entidades, entre elas a fiepe, foi im-
portante porque reuniu demandas transversais 
aos setores industrial, de comércio e serviço e 
buscou diálogo com poder executivo estadual, 
a fim de minimizar os impactos sociais e eco-
nômicos trazidos pela pandemia de covid-19. 
Juntos, atuamos para implantar os protocolos 
e discutir os impactos das medidas restritivas, 
que penalizavam a manutenção dos negócios e 
dos empregos”, considera.

especificamente sobre a ação do Mpp junto ao 
nicho food service, o presidente da fiepe avalia que 
“o Movimento pró-pernambuco é um projeto trans-
versal e multissetorial. então, todas as iniciativas 
voltadas para a reabertura do mercado de food ser-
vice foram importantes para a economia como um 
todo. a nossa defesa, como fundador e mantenedor 
do grupo, sempre foi para que restaurantes, hotéis e 
eventos de negócios acontecessem, respeitando as 
normas de segurança sanitária contra p covid-19. 
afinal de contas, para que a atividade produtiva gi-
rasse, o funcionamento de todos os setores era e é 
primordial”, ressalta.    

ficou interessado (a) em acompanhar o Mpp e 
suas ações? então, comece a seguir o movimento e 
suas ações nas mídias sociais: @movimentoprope. 

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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Fazer compras para o seu 
negócio food service de 

maneira digital traz diversos 
benefícios

Especialistas afirmam que uma das principais vantagens é o 
ganho de tempo tão essencial nos tempos atuais
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pram digitalmente. Nós, como pioneiros no setor, 
quebramos muito paradigmas. acredito, inclusi-
ve, que a pandemia de covid-19 vem fortalecendo 
muito o modelo de compra digital, pois os pro-
prietários e gestores de food service perceberam 
que precisam investir mais tempo em como ge-
renciam seu negócio e como conquistam e man-
tém clientes. Muitos deles investiam muito tempo 
antes da pandemia na compra e menos tempo em 
criar soluções de delivery, em entender e se rela-
cionar com seus clientes, em adaptar seus menus 
para outras ocasiões de consumo de seus clien-
tes. o compra food service e os modelos digitais 
da Unilever têm o propósito de facilitar e econo-
mizar tempo no processo de compra para que os 
empresários foquem nessas outras dimensões do 
negócio”, apresenta.

o Diretor de Vendas e e-commerce da Unilever 
complementa também que “o compra food Servi-
ce foi criado em 2017 e o go live para o mercado 
foi em 2018. portanto, estamos há 4 anos atenden-
do digitalmente os operadores e transformadores 
de alimentos, que são os donos de restaurantes, 
lanchonetes, padarias, etc. o propósito do compra 
food Service é melhorar o dia a dia dos operadores, 
atender às suas dores, colaborando para que com-
prem melhor e vendam melhor. Somos a solução 
completa, one stop shop”, garante.

Uma pesquisa intitulada de ‘experiência 
do consumidor Brasileiro’ e realizada em 
agosto deste ano pela opinion Box aponta 
que metade dos brasileiros prefere com-

prar em lojas online, enquanto 29% preferem as 
lojas físicas e 21% têm preferência igual entre as 
lojas online e físicas. esse estudo, por meio do qual 
foram entrevistadas mais de 2.100 pessoas em 
todo o país, vai ao encontro de outro levantamento 
feito pela Social Miner | all iN, novamente a opinion 
Box e a etus, que foi batizado de ‘Social commerce’ 
e desvenda que 74% dos consumidores já utilizam 
as redes sociais para fazer compras. além disso, 
desse total, 37% já inseriram em sua rotina mensal 
as compras digitais.

e no universo do negócios? Será que os empre-
sários brasileiros, incluindo os do ramo food servi-
ce, também já fazem as compras dos insumos du-
rante a administração dos seus estabelecimentos 
sem sair de casa e/ou do trabalho?

em entrevista exclusiva à rede food Service, 
Luiz Henrique Dente, administrador de formação 
e Diretor de Vendas e e-commerce da Unilever, 
uma das maiores fabricantes de bens de consu-
mo do mundo, garante que o atual “mundo é di-
gital. as pessoas estão 100% conectadas em seu 
dia a dia e não é diferente com os empresários/
operadores. eles também estão plugados, com-



70 | REDE FOOD SERVICE REDE FOOD SERVICE | 71

GEStÃo i

Vanderlei eduardo Bertoletti Junior, administra-
dor por formação e fundador e ceo da cotaBest 
Solutions, plataforma digital de compras para esta-
belecimentos comerciais que está no mercado des-
de 2016, concorda com Dente e acrescenta que “a 
cotaBest tem mais de cinco anos e, hoje, é a princi-
pal plataforma de marketplace de atacado do país. 
Nós temos também uma recorrência de 90%, o que 
mostra que estamos mais do que consolidados e 
trabalhando com eficiência. Hoje, o setor de food 
service tem diversas dores que podem ser solucio-
nadas pela tecnologia, agregando mais valor para o 
setor. No momento em que o food service foi cas-
tigado pela pandemia da covid-19, por exemplo, o 
foco dos empresários tem que ser atender bem os 
clientes e justamente poder automatizar algumas 
funções, como a de realizar cotação e comprar com 
o menor preço, são importantes para que o foco do 
setor seja a qualidade do atendimento”, sinaliza.

coMo coMPrar online os insuMos do 
seu neGócio?

a compra de insumos para os negócios de ali-
mentação fora do lar pode ser feita de maneira 
bem simples e prática como qualquer outro tipo de 
aquisição de produtos de forma digital. No entan-
to, o mercado já possui algumas plataformas es-
pecializadas no setor food service, como é o caso 
da compra food Service, da Unilever. “Hoje, temos 
21 sellers plugados no compra food Service, ofe-
recendo, assim, um mix de produtos diversificado 
entre mercearia seca, proteínas, utensílios, com 30 
mil cNpJs na base. crescemos 60% entre 2019 e 
2020. os nossos principais diferenciais são o fato 
de que somos um Shopping center, em que cada lo-
jista/seller tem sua loja própria, com seu modelo de 
negócio, com sua tabela de preço, prazo de entre-
ga, limite de crédito e sortimento. estamos em 12 

estados brasileiros com os melhores distribuidores 
de food service do Brasil, que são conhecidos pelos 
operadores. Trabalhamos com as principais indús-
trias de alimentos, bebidas, embalagens, etc. além 
disso, contamos com um atendimento integrado ao 
cliente por meio de nossa assistente virtual Manu e 
nosso time de Telebussiness, que faz todo o atendi-
mento e apoio ao cliente”, detalha Dente.

Já o cotaBest Solution, aqui representado por 
Junior, tem “quase dois milhões de acessos men-
sais dentro do ecossistema cotaBest. Na nossa 
base de marketplace, temos mais de 250 mil clien-
tes cadastrados. a situação que o mercado, espe-
cialmente o varejo, vivenciou com a pandemia de 
covid-19, acelerou o crescimento e a aceitação 
(uso) dessas plataformas. Deixou de ser uma op-
ção e se tornou a solução do setor. Nós somos a 
única empresa do mercado com SKU’s únicos e 
padronizados e isso gera mais segurança na hora 
de comprar e também possibilita a comparação de 
preços que, vale ressaltar, é único no mercado! esse 
sistema de cotação de um mesmo produto entre 
vários fornecedores é uma tecnologia desenvolvida 
por nós. a cotaBest também é a única que oferece 
a possibilidade de múltiplos carrinhos, múltiplos 
checkouts, lista de compras e repique de compras 
(repetir o mesmo pedido)”, ressalta o ceo.

Quais são as vantaGens eM coMPrar 
os insuMos do seu neGócio de forMa 
online?

em relação às vantagens de comprar insumos 
dos negócios food service de maneira online, Den-
te aponta o “limite de crédito, comprar a hora que 
quiser de onde quiser, receber seu pedido rápido na 
porta do seu restaurante, promoções exclusivas e 
competitivas” como as principais delas. porém, o 
Diretor de Vendas e e-commerce da Unilever acres-

Luiz Henrique Dente, Diretor de Vendas 
e E-Commerce da Unilever
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centa que “mais do que nunca, os operadores/em-
presários estão precisando de tempo, melhor pre-
ço e serviço eficiente. e, poder comprar tudo o que 
precisa, contratar serviços, sem perda de tempo, ou 
seja, em um único lugar, é muito benefício. comprar 
os insumos de um negócio food service em uma 
plataforma digital em vez de ir até um atacadista é 
melhor devido ao sortimento dos sellers plugados 
no compra food Service, por exemplo. É imensa-
mente maior que um atacadista, porque, na nossa 
plataforma digital, ele pode comprar com boleto fa-
turado (com o limite de crédito aprovado) e na hora 
que puder, 24×7, além de receber em seu restauran-
te sem precisar se deslocar. Normalmente, os ata-
cadistas não têm o estoque completo que precisam 
por uma questão também de espaço e o pagamento 
não é facilitado”, compara.

Junior, por sua vez, afirma que “comprar onli-
ne traz, principalmente, uma economia de tempo. 
No caso da cotaBest, especificamente, isso se 
traduz em uma maior eficiência no processo por 
meio da nossa principal ferramenta que realiza 
a cotação entre vários atacadistas em um único 
lugar, eliminando aquele contato com um repre-
sentante de cada empresa na busca pelo melhor 
preço. além disso, ao comprar online, as formas 
de pagamento são ampliadas em relação ao mer-
cado tradicional. assim, a principal vantagem de 
comprar os insumos de um negócio food service 
em uma plataforma digital em vez de ir até um 
atacadista é a economia de tempo. além disso, 
não há a preocupação com o frete ou ter que tirar 
um dia para ir buscar os produtos em uma loja 
física. o estoque dos produtos é online. então, o 
que é exibido está disponível. Há também a atua-
lização constante de preços e uma diversidade de 
formas de pagamento”, elenca.

dicas Para coMPrar os insuMos do 
seu neGócio de forMa diGital

Por fim, os dois entrevistados fizeram questão de 
deixar dicas de como comprar os insumos do seu ne-
gócio de alimentação fora do lar da melhor maneira 
possível. “Nosso propósito enquanto Unilever foods 
Solutions é apoiar, inspirar e transformar o food servi-
ce. Nada é mais importante para nós do que oferecer 
soluções, como a plataforma digital, que os deixe mais 
competitivos e nosso modelo de negócio conjunto seja 
sustentável e com sucesso crescente. com isso, na 
hora de fazer compras online para os negócios, aconse-
lho ter uma boa internet, assim como uma lista de com-
pras em mãos. pesquise os distribuidores, os sellers 
que atendem a sua região. Veja o que tem o sortimento 
mais completo para o seu pedido e selecione os itens. 
Por fim, coloque no carrinho e siga o passo a passo de 
entrega e pagamento. e não esqueça de manter o cNpJ 
em mãos para o devido cadastro”, aconselha Dente.

para Junior, “em toda compra por meio de uma 
plataforma digital, o fator mais importante que tem 
de ser verificado é a procedência e segurança: saber 
quais empresas vendem nessa plataforma, fazer um 
double check em sites de busca. Verificar em ferra-
mentas, como reclame aqui e até no procon, se não 
existem reclamações. checar as redes sociais para 
saber há quanto tempo estão no mercado, se há re-
clamações em comentários, etc. outro ponto impor-
tante é verificar se a empresa está dentro da Lei Ge-
ral de proteção de Dados (LGpD), se faz a checagem 
da aceitação de cookies no primeiro acesso. assim 
como, se tem uma central de atendimento e, nesse 
caso, vale a pena entrar em contato e ver se tem um 
atendimento pessoal. Tudo isso garante que você 
não corra o risco de sofrer um golpe ou então de fi-
car sem o produto por algum motivo”, aconselha.

Vanderlei Bertoletti Junior, fundador e 
CEO da CotaBest Solutions
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Hamburguinho: uma das 
mais tradicionais e famosas 

lanchonetes da capital paulista
negócio criado em 1974 se repaginou e aposta no delivery 

como forma de continuar a sua história

No Brasil, é comum ver empresas formadas 
por famílias. Segundo dados do institu-
to Brasileiro de Geografia e estatísticas 
(iBGe), 90% das empresas têm o perfil fa-

miliar, representando 65% do piB. São aquelas ad-
ministradas pela família e com possibilidade de 
passarem de pais para filhos. e é justamente essa 
a história do Hamburguinho 1974, uma das mais 
tradicionais lanchonetes de São paulo, capital, que, 
atualmente, está em um processo de reinvenção 
para seguir sendo uma das principais hamburgue-
rias da capital paulista, assim como superar as di-
ficuldades impostas pela pandemia de covid-19 e 
sua decorrente crise social e econômica.

para falar sobre o Hamburguinho, porém, é ne-
cessário voltar em algumas décadas. a hambur-
gueria começou suas atividades em 1974, quando 
o senhor Décio cecílio da Silva (1924-2011), então, 
Técnico em contabilidade e funcionário da extinta 
Mappin – uma loja de departamentos fundada em 
1913 -, saiu da empresa e resolveu empreender im-
pulsionado pelo desejo de um filho que queria ter 
um comércio voltado para o ramo de fast-food. a 
partir daí, Silva abriu o Hamburguinho, na avenida 
Brigadeiro faria Lima, na região central da capital 
paulista. a ideia inicial era o formato balcão e ban-
quetas.

como a antiga frase já diz, ‘por trás de todo gran-
de homem, existe uma grande mulher’, na história 
do Hamburguinho não é diferente. Dona creusa, es-
posa de Silva, foi quem criou a maionese caseira 
usada até hoje nos lanches feitos pela casa, além 
de outras receitas.

o negócio cresceu e teve sucesso logo nos pri-
meiros meses. assim, passou a ser referência do 
setor na capital paulista, com receitas que davam a 
diferença em relação às marcas grandes que come-
çavam a chegar no mercado brasileiro, como Bob ‘s 
e McDonald’ s.

NUdES i

atual HaMburGuinHo 1974

No decorrer dos anos, o negócio foi ampliando 
e melhorando a sua maneira de trabalhar, passan-
do, inclusive, a investir na modernidade e, sobretu-
do, a inovar para enfrentar a crise ocasionada pela 
pandemia de covid-19. com isso, tendo em vista 
a percepção de crescimento do modelo delivery, a 
empresa, atualmente, já possui uma unidade volta-
da exclusivamente para entregas em domicílio.

o Hamburguinho 1974 possui atualmente três 
unidades, cada uma administrada por um neto do Sr. 
Décio e 20 colaboradores. “cada loja carrega o nos-
so selo, a nossa identidade. elas são administradas 
pelos netos, mas todas dentro da família”, destaca 
Daniela Branco, Diretora de Marketing da empresa.

novo noMe

com a marca Hamburguinho já estabelecida en-
tre os paulistas, foi necessário buscar toda a his-
tória que a marca carrega. Diante disso, os netos 
do Senhor Décio decidiram incluir na assinatura o 
ano de criação da empresa e, com isso, passou a 
se chamar Hamburguinho 1974. “a ideia é trazer 
elementos mais modernos, aliados à tecnologia. 
Sempre pensando em resgatar a marca e apostan-
do na nostalgia para potencializar a experiência do 
cliente ao comer os nossos lanches. Temos origi-
nalidade. a gente mantém as receitas desde 1974 e 
a qualidade dos lanches. com isso, damos um gos-
tinho de nostalgia, carregado pela maionese, nossa 
primeira e mais antiga receita”, conta Branco.

HaMburGuinHo 1974 rePaGinado

De 2020 em diante, o mundo mudou. como gos-
tam de dizer, o “novo normal” chegou com a pan-
demia do Novo coronavírus. e o Hamburguinho 
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também precisou se adequar ao mundo que estava 
por vir. assim, os netos do senhor Décio se uniram 
para fazer as alterações necessárias. “estamos 
trazendo elementos mais modernos e trabalhan-
do aliados à tecnologia, mas sempre resgatando 
a história da marca, apostando na nostalgia para 
potencializar a experiência de comer no Hambur-
guinho 1974”, explica Branco.

a Diretora de Marketing esclarece ainda que a 
repaginação da empresa, incluindo a entrada dela 
e de seus primos no negócio, não foi simplesmente 
para ser mais uma no mercado, mas para utilizar 
os seus diferenciais, além da história já existente. 
“Não entramos no negócio para criar apenas mais 
uma hamburgueria. Temos tradição e originalida-
de. carregamos a nostalgia e decidimos atualizar a 
nossa história”, argumenta.

caio freire, outro herdeiro da marca Hambur-
guinho 1974, por sua vez, conta que já trabalha no 
ramo food service há bastante tempo, sempre com 
cafeterias ou outras lojas de alimentação. Todavia, 
há 10 anos, apoiado pela mãe, resolveu abrir a sua 
unidade da Hamburguinho. “a marca é de família. 
Meu avô e meu pai criaram. Meu pai chegou a ter 
nove unidades. Hamburguinho está no meu sangue. 
eu como Hamburguinho desde a barriga da minha 
mãe”, brinca.

freire reconhece que a pandemia atrapalhou um 
pouco os negócios, porém, vê a situação ser recu-
perada aos poucos. Todavia, o covid-19 deu a eles 
novas possibilidades. “com essa pandemia, o volu-
me de vendas caiu consideravelmente, mas o nos-
so delivery melhorou. as coisas estão voltando ao 
normal, as pessoas ainda estão com medo de sair 
de casa, mas, aos poucos, vai melhorando. Mas, o 
nosso delivery cresceu”, partilha.

ainda conforme citado por freire, os dados do 
setor de delivery mostram crescimento de 155% 
no número de usuários de março a abril de 2020, 
quando a expectativa era de 30%. Já o número de 
pedidos também acompanhou a ampliação sobre 
o número de usuários, chegando a 975%. Segundo 
números da Statista, empresa responsável por le-
vantamento de dados de mercado e consumidores, 
o Brasil é destaque no segmento delivery na améri-
ca Latina, com 48,77%, quase a metade. Nosso país 
é seguido por México e argentina, com 27,07% e 
11,85%, respectivamente.

além da unidade principal criada pelo avô – fe-
chada em março de 2020 – o Hamburguinho, agora, 
já tem filiais na Vila Leopoldina, Jundiaí e Vinhedo. 
além disso, uma loja especial, no Brooklin foi criada 
especialmente para delivery e Take away – quando 
o lanche é preparado e retirado no balcão para ser 

Sr. Décio e Dona Creusa
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consumido em outro local.  “essa unidade inaugu-
rada em março somente para delivery é justamente 
para levar a marca para outro patamar. Já tínhamos 
essa vontade de fazer o delivery e a pandemia só 
cravou o caminho, com todos os números de de-
livery em crescimento. Já é o primeiro passo ten-
tando a modernização e olhar contínuo para novas 
possibilidades”, relata Branco.

Branco ressalta, inclusive, que observou que o 
avô já fez o mais difícil com o Hamburguinho, que 
é construir uma marca com tradição e qualidade. 
“como profissional de marketing, já tive essa per-
cepção. a gente quer trazer novos negócios”.

neGócio PreMiado

em 2010, a lanchonete foi eleita, por voto popu-
lar, a melhor da cidade pelo prêmio paladar, do jor-
nal o estado de São paulo. Também ganhou três 
prêmios da revista Veja como o melhor x-Salada 
da cidade.

o ramo de hamburguerias só cresceu desde 
então. Segundo levantamento feito pelo instituto 
de Gastronomia, entre 1994 a 2014, período ana-
lisado na pesquisa, o consumo de hambúrgueres 

no Brasil aumentou 575%. Já uma pesquisa feita 
pelo instituto Brasileiro de Geografia e estatísti-
cas (iBGe), em 2019, do total das despesas das 
famílias brasileiras com alimentação, 32,8% é de-
dicado a refeições fora do domicílio, incluindo os 
famosos hamburgueres.

vale a Pena conHecer

Depois de ler essa matéria você, provavelmente, 
ficou com vontade de se deliciar com um Hambur-
guinho 1974, não é mesmo? então, você tem algu-
mas possibilidades: pedir o delivery e comer em 
casa ou ir em uma das unidades do Hamburguinho 
1974 – caso seja de São paulo. Se for de outro lu-
gar do Brasil, compre logo sua passagem para a 
capital paulista, pois valerá a pena. em todas essas 
opções, você terá o famoso e quentinho hambur-
guer, queijo derretendo e alface fresquinha, mas o 
principal é ter a maionese criada pela Dona creuza.

Se você pensa em ter um negócio como esse, o 
momento do mercado de delivery e de hamburgue-
rias é propício e nada melhor do que conhecer his-
tórias inspiradoras e produtos de sucesso como do 
Hamburguinho 1974.

Delicias do Hambur-
guinho embaladas 

para Delivery
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Sommelier de vinho: profissão 
ganhou ainda mais valor nos 

últimos dois anos
O aumento do consumo de vinho pelos brasileiros intensificou a 

importância do Sommelier Profissional no mercado

REDE FOOD SERVICE | 79

Você sabia que, em 2020, o Brasil consumiu a 
marca histórica de 501 milhões de litros de vinho? 
pois é! esse relevante dado é fruto de uma pesquisa 
realizada pela plataforma cupomValido, que reuniu 
números das empresas de pesquisas Statisticas, 
euromonitor e Nielsen em relação ao consumo de 
vinho no mundo.

De acordo com o estudo em questão, duran-
te todo o ano passado, cada brasileiro consumiu 
aproximadamente de 2,78 litros, o que representa 
um crescimento de mais de 30%.

frente a esse expressivo crescimento do con-
sumo de vinho pelos brasileiros mesmo em meio à 
crise social e econômica desencadeada pela pan-
demia de covid-19, a profissão sommelier de vinho 
valorizou e muito no mercado nacional, o que só 

vem intensificando a importância deste profissio-
nal no mercado food service. para Wesley Moreira, 
Sommelier internacional e fundador e Diretor-Geral 
da Sommelier School – centro de formação pro-
fissional de Sommelier, “o Brasil é o mais novo e 
promissor mercado de vinhos em expansão do 
mundo, com crescimento superior a 30% ao ano. o 
surgimento de novas áreas de cultivo e produção de 
vinhos finos no Brasil está atraindo mais investido-
res, que estão de olho neste nicho e o mercado de 
trabalho já sente falta de profissionais sommeliers 
bem qualificados e preparados para atuar no mer-
cado brasileiro de vinhos”, afirma.

 renato archanjo da costa, Sommelier profis-
sional, um dos fundadores da academia Brasileira 
da cachaça de alambique, consultor de Vinhos da 

importadora Grand cru e atual presidente da as-
sociação Brasileira de Sommeliers Secção Minas 
Gerais (aBS MG), completa que “com o aumento 
exponencial no consumo do vinho, a necessidade 
de apresentação dos produtos ao público se faz 
necessária a presença de um profissional e isso 
significa um aumento sobre a busca desses pro-
fissionais. Hoje, as redes de supermercado estão 
investindo muito na venda de vinhos. com isso, se 
faz necessária a presença de um sommelier nos 
estabelecimentos. além disso, as importadoras 
buscam profissionais que possam transmitir aos 
clientes segurança nas escolhas. e indicações de 
harmonizações dos vinhos com os alimentos são 
atributos que os sommeliers possuem”, pontua.

fabiana aguinsky, Sommelier internacional, cria-
dora do Método Wine Share e ceo da amo Vinho, por 
sua vez, explica que “com a pandemia de covid-19, 
aumentou, a passos agigantados, a presença do 
sommelier online.  Muitas empresas se adequaram 
ao novo formato de venda de vinhos, com curado-
rias especiais dos profissionais do vinho.  assim, 
o mercado do vinho está em expansão intensa no 
Brasil. Tem ocorrido, inclusive, grande interesse da 
população em aprender mais sobre a bebida e in-
cluí-la no seu cardápio. e, como em qualquer outro 
segmento, sempre há lugar para profissionais que 
se destaquem”, garante.

o Que é Preciso Para tornar-se uM 
soMMelier de vinHo?

Tornar-se um sommeliar de vinho, assim como 
outra qualquer profissional, exige, acima de tudo, 
estudo e dedicação. por isso, os especialistas in-
dicam que fazer os cursos de formação na área é o 
melhor caminho para quem quer passar a exercer 
essa profissão com seriedade e, assim, usufruir de 
um mercado em franca expansão. “para ser som-
melier, é preciso, antes de mais nada, ser um apre-
ciador de vinhos, ser comunicativo e ter um conhe-
cimento básico e evolutivo para iniciar a formação 
acadêmica. o conhecimento do profissional do vi-
nho é sempre na teoria acompanhada da prática. Se 
não degustar e colocar os sentidos no vinho, não há 
aprendizado”, alerta aguinsky, da amo Vinho.

Segundo costa, da aBS MG, para tornar-se um 
sommelier de vinhos é “preciso ter vontade, pois 
são técnicas e experiências que irão aprender no 
decorrer do curso. a formação em si vem com a 
prática e a dedicação do aluno. Mesmo aquele que 
não tem o conhecimento ou afinidade com o vinho, 
aprenderá a reconhecê-lo e apreciá- lo. e, fazen-
do um curso, você adquire o aprendizado de vários 
profissionais, cada um em um assunto específico: 
café, azeite, coquetelaria, harmonização, cada país 
produtor, sua geografia, cultura, etc. São diversos 
assuntos que moldam um profissional e é isso que 
o torna excelente”, indica.

Moreira, da Sommelier School, entende que é 
necessário “apenas gostar de vinhos. Não é ne-
cessário nenhum pré-requisito ou conhecimento 
prévio para se inscrever no curso, que, com toda a 

certeza, é um diferencial. o vinho é uma importante 
ferramenta no impulsionamento das vendas e como 
atrativo para novos clientes. os alunos que se for-
mam na Sommelier School, por exemplo, adqui-
rem amplo conhecimento sobre o comportamento 
de consumo de vinhos dos brasileiros e, com isso, 
conseguem se destacar, alcançando excelentes re-
sultados”, assegura.

coMo são os cursos de soMMelier de 
vinHo?

atualmente, existem várias escolas e respecti-
vos cursos de sommelier de vinho no Brasil e no 
exterior. Moreira, da Sommelier School, conta que 
“a escola que representa foi fundada em 2013, em 
São paulo, capital, e, hoje, estamos presentes em 
oito estados brasileiros e 14 cidades. as capitais 
são São paulo, rio de Janeiro, Brasília, porto ale-
gre, Belo Horizonte, Salvador, fortaleza e Goiânia. 
o curso de formação profissional de sommelier 
é composto por três módulos complementares, 
sendo que os alunos aprovados nos módulos 1 e 
2, chamados de fpS 1 e fpS2, recebem o certifi-
cado de conclusão do módulo e, concluído os três 
módulos, recebem o diploma de Sommelier pro-
fissional mais botton de lapela que o identifica 
como profissional. Todos os certificados, assim 
como o diploma, são reconhecidos internacio-
nalmente em mais de cinquenta países. Hoje em 

D
iv

ul
ga

çã
o

Renato A. da Costa, Pres. da Associação Brasileira de Sommeliers MG
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dia, a Sommelier School oferece aos seus alunos 
livros e apostilas próprios, que são atualizados 
todos os anos, seguindo todas as atualizações de 
órgãos internacionais, como o international or-
ganisation of Vine and Wine (o.i.V) e o nacional. 
a escola possui o maior e mais atualizado acervo 
didático sobre a vitivinicultura brasileira e inter-
nacional. os vinhos utilizados em nossas aulas 
são uma extensão do nosso material didático, 
pois oferecemos a maior diversidade de vinhos 
degustados por aula e todos são selecionados de 
acordo com o conteúdo que será aplicado. Des-
sa forma, otimizamos o aprendizado dos nossos 
alunos, que conseguem unir o conteúdo didático 
a experiência gustativa. os nossos alunos con-
tam ainda com central tira dúvidas com os pro-
fessores e grupo de estudos exclusivo da sua 
turma pelo Whatsapp, canal no YouTube e redes 
sociais, com conteúdo complementares toda se-
mana. Temos também o suporte para iniciar seu 
próprio negócio e banco de empregos”, detalha.

a aBS MG também oferece formações em 
sommelier de vinho, sendo “uma associação 
sem fins lucrativos composta por uma diretoria 
de doze membros, que é eleita por seus asso-
ciados. o nosso objetivo é a formação de pro-
fissionais na área do vinho, cerveja, cachaça e a 
divulgação da cultura das mesmas por meio de 
degustações, palestras e convidados renoma-
dos. assim, o objetivo inicial da aBS era formar 
profissionais na área do vinho, mas, hoje, am-
pliamos para a cerveja e a cachaça, sendo que 
o curso de vinho tem duas modalidades. a pri-
meira trata-se de um curso para amadores, com 
duração de seis meses. e a segunda uma forma-
ção profissional, com dois anos de duração. São 
aulas teóricas com professores especializados 
em cada disciplina, análises sensoriais, degus-
tações diárias e visitas técnicas. Já os demais 
cursos sempre são de seis meses e acontecem 
duas vezes por ano”, apresenta costa.

aguinsky, da amo Vinho, também dá cursos de 
sommelier de vinhos e relata que trabalha “há 30 
anos no segmento do vinho. atualmente, tenho 
uma curadoria dentro da empresa amo Vinho, 
em que também comercializo uma imensa gama 
de vinhos e espumantes por meio da loja virtual 
do site. além disso, faço eventos de experiência 
por meio do vinho com degustações dirigidas e 
jantares harmonizados. os encontros são reali-
zados em um charmoso espaço que alugo para 
as harmonizações. em meu site, é possível co-
nhecer mais detalhes e informações para quem 
tiver interesse em realizar seu evento conosco. 
Tenho também uma consultoria com a qual ajudo 
empreendedores a iniciar os seus negócios den-
tro do universo do vinho. possuo dois formatos 
de cursos. Um para iniciantes, com educação do 
vinho, e outro para pessoas que desejem aplicar 
o método Wine Share e rentabilizar. São aulas on-
line em uma plataforma e encontros ao vivo, com 
convidados especiais do mundo do vinho. o méto-

do Wine Share consiste em um plano de negócios 
para padronizar eventos de experiência por meio 
do vinho com uma metodologia eficaz, aliando 
parceiros e fazendo disso um negócio constante 
em uma residência sem necessidades de investi-
mentos.  recentemente, por exemplo, fechei uma 
turma que terá a oportunidade de mergulhar no 
estudo dessa bebida milenar por 30 dias junto 
comigo e com convidados especiais. Tenho rea-
lizado um trabalho muito expressivo nas minhas 
redes sociais também. No meu instagram (@
fabi.aguinsky), eu ofereço, diariamente, conteú-
dos gratuitos e dicas ótimas para quem curte o 
vinho como hobby e para quem deseja trabalhar 
nesse mercado. compartilho muitas informações 
nos meus stories e feed de notícias e minha equi-
pe está sempre à disposição para quem quiser 
buscar mais informações sobre o meu trabalho. 
aproveito a oportunidade para convidar a todos 
para acompanhar o meu trabalho por lá”, divulga.

custos Para tornar-se soMMelier de 
vinHo e reMuneração Média

conforme os entrevistados, assim como as 
modalidades, os custos para tornar-se um som-
melier de vinhos também varia muito. No entanto, 
eles garantem que é algo acessível e que, prin-
cipalmente, vale a pena pela remuneração média 
da profissão. “o público também é muito variado. 
Nós, por exemplo, temos alunos que são profis-
sionais da área a&B, donos de lojas, restauran-
tes, produtores de vinhos e até pessoas querem 
aprender mais sobre o assunto para começar um 
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novo negócio ou simplesmente melhorar as suas 
experiências com a bebida. os valores dos módu-
los são condizentes com o mercado de trabalho 
e com a renda média dos brasileiros. para con-
cluir o primeiro módulo, o aluno investe apenas r$ 
1.890, que pode ser parcelado em até seis vezes 
sem juros no cartão de crédito. ou seja, no par-
celamento, o valor do curso é de apenas r$ 10,50 
por dia durante os seis meses. além disso, a nossa 
escola ainda disponibiliza descontos e formas de 
pagamento promocionais nas redes sociais, com 
descontos que podem chegar até a 20%. Já o valor 
da remuneração média sofre mais variação ainda, 
pois depende da área de atuação do profissional. 
Um sommelier que trabalha em restaurantes, lojas, 
supermercados e hotéis, por exemplo, costuma ter 
um salário médio de r$ 5.000 ao mês, o que é di-
ferente de um sommelier que atua no setor de ven-
das de uma importadora ou vinícola, em que o seu 
salário pode ultrapassar os r$ 7.000 mês”, divide 
Moreira, da Sommelier School.

aguinsky, da amo Vinho, esclarece que “o sa-
lário base do sommelier é de r$ 2.500, podendo 
também efetuar eventos autônomos e cobrar in-
dividualmente. por isso, vale a pena fazer o curso 
para aumentar o nível de conhecimento. porém, o 
sommelier sempre deverá estar atualizando-se em 
capacitação de novos cursos para ampliar as suas 
possibilidades”, aconselha.

Já costa, da aBS MG, acrescenta que “a média 
salarial de um sommelier é relativa com o desem-
penho e a área de atuação do profissional. existem 
os que trabalham em salões de restaurantes, tem 
os sommeliers de supermercado, os de importado-
ras, os de lojas especializadas e os que desenvol-
vem um trabalho remoto. Hoje, tem até degusta-
ções e aulas online. cada um desses profissionais 
assume perfis diferenciados e, com isso, remune-
rações diferenciadas. Mas, resumindo, vale a pena 
o investimento, pois o mercado hoje absorve toda 
essa mão de obra”, reforça.

Áreas de atuação do soMMelier de 
vinHo

assim como o seu mercado, remuneração e for-
mação, as áreas de atuação para o profissional som-
melier de vinho também são bastante diversificadas. 
com isso, os especialistas enfatizam que há espaço 
para todo mundo que deseja se aventurar de verdade 
nessa promissora profissão. “Dependendo da gradu-
ação e conhecimento do sommelier, há possibilidades 
incríveis de trabalho no segmento de restaurantes, 
lojas especializadas e órgãos de educação do vinho. 
Hoje, os profissionais da área são, constantemente, 
solicitados para confecção de cartas harmonizadas e 
participações especiais em eventos de degustações”, 
exemplifica Aguinsky, da Amo Vinho.

por fim, Moreira, da Sommelier School, orienta 
que “o profissional sommelier pode atuar em dife-
rentes frentes. Um dos seguimentos que mais cres-
ceu nos últimos três anos foi o de criador de con-
teúdo para redes sociais, blogs, revistas e jornais. 
outro seguimento que está em alta é das consulto-
rias, pois, com a falta de profissionais qualificados, 
muitos sommeliers profissionais formados por nós 
estão prestando consultoria para restaurantes, lojas 
físicas e virtuais que buscam aumento no fatura-
mento mensal, na seleção de novos rótulos, prepa-
ração e treinamento para equipes de vendas, além 
do trabalho na parte de serviço direto ao consumidor 
em restaurantes, hotéis, vinícolas, importadoras, re-
des de supermercado e e-commerce. antes da atual 
pandemia de covid-19, um nicho que estava muito 
aquecido era o das viagens enogastronômicas e das 
feiras de vinhos. e, agora, com a reabertura do co-
mércio em vários estados, esse nicho está voltando 
aos poucos, mas com foco nas regiões produtoras 
de vinho aqui do Brasil, principalmente, as novas re-
giões, como o Sul de Minas Gerias e o interior de São 
paulo. para esse último exemplo, é primordial que o 
profissional conheça a fundo sobre a vitivinicultura 
brasileira”, recomenda.
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Dia da Cachaça: alvo de 
preconceitos, bebida ganha 

status com rótulos elaborados 
que custam mais de R$4 mil

mesmo com a ascensão de bebidas como gin e vinho, a cachaça 
segue em expansão no país

No dia 13 de setembro de 1661, a cachaça foi 
liberada pela coroa portuguesa para venda 
e fabricação no Brasil. a rebelião conheci-
da como a revolta da cachaça aconteceu 

no rio de Janeiro, e legalizou a bebida proibida até 
então. como uma forma de homenagear esse acon-
tecimento histórico, o instituto Brasileiro de estu-
dos de concorrência, consumo e comércio inter-
nacional (ibrac) criou o Dia da cachaça em 2009, 
comemorado no dia 13 de setembro. Mesmo com 
a ascensão de bebidas como Gin e vinho no país, a 
cachaça segue em expansão no país.

o número de estabelecimentos produtores de 
cachaça e aguardente registrados no Ministério 
da agricultura, pecuária e abastecimento (Mapa), 
registrou crescimento de 4,14 % no último ano. o 
número no ano passado foi de 1.131 e em 2019, de 
1.086. apesar da bebida ainda se manter no topo 
como uma das mais consumidas e populares no 
país, o preconceito e os julgamentos precipitados 
ainda fazem parte de sua história. “Muita gente 

imagina que a cachaça é uma bebida barata, com 
teor alcoólico altíssimo e de qualidade duvidosa”, 
afirma o empreendedor rafael araújo, criador da 
startup cachaçaria Nacional, maior loja de cacha-
ças online do mundo, para a rede food Service.

Bacharel em direito, araújo queria provar para to-
dos que a cachaça é uma bebida rica em histórias, 
elaborada com ingredientes selecionados e capaz 
de surpreender o paladar dos consumidores. Sendo 
assim, mesmo com a desconfiança de muitos quan-
do o empreendedor decidiu largar a carreira para se 
aventurar no ramo de bebidas, ele seguiu em frente 
com o seu objetivo. “Decidi viajar por quase todos os 
estados produtores e experimentei mais de 2 mil ró-
tulos para conseguir entender tudo sobre o universo 
das cachaças”, ressalta o empreendedor.

foi então que ele constatou durante essa sua 
empreitada que muitas pessoas diziam que torciam 
o nariz para a cachaça justamente por imaginar que 
as únicas opções no mercado eram aquelas bebi-
das industrializadas e vendidas no mercado por 

Rafael Araújo, criador da startup Cachaçaria Nacional, maior loja de cachaças online do mundo
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preços abaixo de r$10. Sendo assim, em 2010, jun-
to com o empreendedor Marcos paolinelli, araújo 
criou a startup cachaçaria Nacional.

a intenção era dar espaço para os produtores 
que até então não conseguiam divulgar suas bebi-
das em pDVs e possibilitar que os consumidores 
em todo o país tivessem um canal exclusivo e se-
guro para encontrar diferentes cachaças. “o inves-
timento inicial da loja foi de r$5 mil, e nós dois fa-
zíamos tudo durante o nosso horário de almoço, até 
que o negócio foi crescendo e eu decidi largar meu 
emprego para me dedicar apenas ao negócio. Hoje, 
a loja conta com mais de 2.000 rótulos disponíveis, 
além do maior clube de assinaturas de cachaças do 
mundo, o clubecN”, diz araújo.

No site é possível encontrar preços democrá-
ticos, mas o que mais chama atenção são as be-
bidas premium e com valores que ultrapassam 
r$4 mil, um enorme contraste com as bebidas in-
dustrializadas vendidas em empórios e mercados 
cujo valor não ultrapassa r$10. após experimen-
tar diversos rótulos e descobrir infinitas receitas, 
araújo também decidiu criar sua própria cachaça 
esse ano. Disponível no site de sua loja, a bebida 
custa r$237,00. o rótulo da bebida já chama aten-
ção por vir em uma caixa preta, além de uma ilus-
tração elaborada com diversas características que 
fazem parte da vida do empreendedor. ela foi ar-
mazenada por quatro anos em barris de carvalho 
americano de primeiro uso e com uma graduação 
alcóolica de 40%.

outro rótulo que atrai bastante atenção pelo pre-
ço é a cachaça Havana. armazenada por 12 anos 
em barris de bálsamo, madeira típica da região 
de Salinas, Minas Gerais, cada garrafa recebe um 
número único, que garante a legitimidade da be-
bida. a garrafa de 750 ml pode ser adquirida por 
r$4.900,00. “como se trata de uma bebida numera-
da, acaba sendo um item de colecionador, por isso 
ela possui esse preço”, explica o empreendedor.

Já a empresa Weber Haus, localizada no rio 
Grande do Sul, possui uma cachaça extra premium 
envelhecida por 12 anos em barris de bálsamo e 
carvalho francês vendida por r$ 2.715,00. apenas 
2.000 garrafas foram produzidas, sendo todas nu-
meradas, envazadas e exclusivas com detalhes or-
namentais banhados em ouro. a de número um será 
reservada para futuro leilão e a de número 2.000, 
ficará na coleção da própria empresa.

algumas bebidas da loja, além de chamarem 
atenção pelo preço, desperta a curiosidade nos 
consumidores, como é o caso da cachaça mineira 
24. a ideia é uma bebida com a identidade LGBT-
Qia+, além dos valores de inclusão, do amor e da 
diversidade. além do número 24 ter sido escolhido 
propositalmente, o símbolo da bebida é um veado, 
figuras que por muito tempo foram usadas para 
atacar a comunidade e a causa. a garrafa de 750ml 
sai por r$389,00.

Já a cachaça Século xViii prata Safra 2002 é pro-
duzida pelo engenho Boa Vista, considerado o mais 
antigo engenho de cachaça em atividade do Brasil. 
construído em 1775, reza a lenda que o alambique 

funcionava na fazenda do irmão mais velho de Ti-
radentes, padre Domingos da Silva xavier. aproxi-
madamente 30 anos o engenho produz cachaça de 
maneira tradicional que a família carregou durante 
sete gerações. a garrafa de 670ml custa r$390,00.

“independentemente do preço, o mais importan-
te é que as pessoas explorem o universo da cacha-
ça e entendam o quão rica ela é de história e sua 
importância para o nosso país”, finaliza araújo.

sobre a cacHaçaria nacional

a cachaçaria Nacional é a maior loja de cacha-
ças online do Mundo e oferece mais de 2000 ró-
tulos de cachaças artesanais de alambiques das 
principais regiões produtoras do Brasil, além de 
acessórios para degustação, barris/dornas, linha 
gourmet, dentre outros. a loja foi fundada em 25 
de janeiro de 2010 por Marcos paolinelli e rafael 
araújo com o objetivo de venda direta de cachaças 
ao consumidor. os amigos identificaram um gap no 
mercado para a comercialização de cachaças em 
todo território nacional.
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Delivery de comida fitness: um 
mercado totalmente alinhado 

com os novos hábitos dos 
brasileiros em meio aos efeitos 
da atual pandemia de Covid-19

por

Papila Fresh oferece bowls e saladas exclusivamente pelo serviço de Delivery
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na contramão de outros ramos, 
novas oportunidades surgiram 

para quem trabalha com 
produção e entrega em domicílio 

de comida saudável desde a 
chegada da doença ao país
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pesquisa realizada pela federação das in-
dústrias do estado de São paulo (fiesp) 
aponta que, desde o começo da atual pan-
demia de covid-19, 80% dos brasileiros 

passaram a buscar uma alimentação mais saudá-
vel e, assim, consumir produtos frescos e nutricio-
nalmente ricos.

frente à essa intensificação da chamada ‘onda de 
saudabilidade’ entre os brasileiros durante o perío-
do pandêmico somada às restrições de circulação e 
do comércio, o mercado delivery de comida fitness, 
ou só fit com muitos apelidaram o ramo, também 
vem apresentando significativo crescimento. con-
forme recente estudo divulgado pela confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (cNDL) e do Servi-
ço de proteção ao crédito (Spc Brasil), comida por 
delivery e supermercados são as duas categorias 
que mais crescem desde a chegada do Novo co-
ronavírus ao país. o estudo, feito em parceria com 
a offer Wise entre os dias 30 de março e 7 de abril 
deste ano com 958 internautas de todas as clas-
ses econômicas, indica, inclusive, que o número de 
brasileiros que realizaram ao menos uma compra 
de comida por delivery nos últimos 12 meses pra-
ticamente dobrou na comparação com 2019, pas-
sando de 30% para 55%. Já sobre as compras de 
supermercado, o percentual saltou de 9% para 30%, 
sendo válido ressaltar que essa categoria é a que 
possui maior peso no varejo brasileiro.

em meio a esse novo cenário em que pedir comi-
da usando canais digitais com o auxílio da internet 
tornou-se mais do que um hábito entre uma po-
pulação bastante preocupada com a saúde, novas 
oportunidades surgiram para quem trabalha com o 
chamado popularmente ‘delivery fit’, como é o caso 
de cintia Neres Mariani, empresária formada em 
administração e contabilidade e que, atualmente, é 
proprietária e ceo da franquia de alimentação sau-
dável Br fitness.

Mariani conta que começou a trabalhar no mer-
cado de comida fit em setembro de 2018, antes 
da pandemia, quando foi a primeira a abrir uma 
loja franqueada da marca que, até então, não era 
sua. No entanto, devido à sua bem-sucedida ges-
tão, tornou-se uma liderança da empresa e, desde 
2020, já pós-pandemia, trabalha em prol da fortifi-
cação da marca, que já possui 11 franquias espa-
lhadas pelo país, sendo todas seguindo o modelo 
da sua unidade inicial.  “Trabalhamos com uma 
alimentação 100% saudável sem conservantes 
e agrotóxicos. Nossa produção é diária até três 
vezes ao dia. então, nossa comida está sempre 
fresquinha. Nossa famosa lasanha de abobrinha e 
patinho moído e os sucos detox, especialmente o 
detox de ameixa, são os nossos produtos carro-
chefe”, apresenta.

para a empresária, a pandemia de covid-19 e o 
consecutivo amadurecimento do mercado de entre-
ga em domicílio foram fundamentais para o cresci-
mento do seu negócio, o qual ela entende com uma 
solução para o momento. “No começo, as pessoas 
estavam enclausuradas e só comendo besteiras.  e 
a nossa opção delivery é 100% saudável e veio para 
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trazer saúde com sabor para as pessoas. 
produzir e entregar comida fitness não 
é uma moda. pelo contrário! É saúde e, a 
cada dia mais, as pessoas estão se cons-
cientizando que a alimentação é tudo para 
o bom funcionamento da sua máquina, o 
corpo humano. assim, cada dia mais, as 
pessoas estão aderindo à vida saudável”, 
garante.

alex Lewkowicz, formado em adminis-
tração, é Sócio-fundador da papila Deli 
e responsável pela área de Marketing e 
Novos Negócios da empresa. ele também 
avalia que o período pandêmico só somou 
ao mercado de comida fitness, com ênfa-
se no sistema de entrega em domicílio. “o 
delivery teve um papel importantíssimo 
desde o início da pandemia. crescemos 
400% no primeiro semestre de 2021 com-
parado ao primeiro semestre de 2020. po-
demos dar duas óticas para isso. primei-
ro, a pessoa que pede um delivery como 
um gesto de indulgência e segunda a 
pessoa que pede um delivery como forma 
de autocuidado. Nunca se discutiu tanto 
sobre saúde e bem-estar e a alimentação 
é um pilar indissociável disso. a papila 
Deli nasceu em 2019, com o propósito de 
revolucionar o delivery e entendemos que 
isso só é possível se oferecermos produ-
tos de qualidade, com uma entrega rápi-
da e um preço justo para um consumidor, 
cada vez mais, exigente, consciente, que 
busca conveniência, variedade, saúde e 
sabor sem que uma coisa exclua a outra. 
e é por isso que temos diferentes culi-
nárias, como a papila poke, que oferece 
pokes havaianos, e a papila fresh, com 
bowls e saladas. as duas culinárias têm 
um alto índice de recorrência, o que mos-
tra que o cliente não só gosta do produto, 
como repete a compra e indica aos ami-
gos.  especificamente na papila fresh, te-
mos o Bowl de penne integral e a Salada 
Mediterrânea como alguns dos produtos 
de maior saída”, detalha.

assim como Mariani, Lewkowicz avalia 
que o mercado delivery de comida fitness 
no atual momento da pandemia de covid-19 
não é mais só uma tendência. “É algo fun-
damental para qualquer negócio na gastro-
nomia. as pessoas estão, cada vez mais, 
informadas e preocupadas com a quali-
dade do que consomem e os restaurantes 
precisam estar atentos a isso, oferecendo 
um cardápio que seja saboroso e saudável, 
sem que uma coisa exclua a outra de forma 
inclusiva e abrangente. podemos fazer um 
paralelo com o vegetarianismo. Se pensar-Cintia Neres Mariani

BR Fitness, alimentação saudável sem conservantes e agrotóxicos
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mos anos atrás, os menus não tinham mui-
tas opções para esse público e ofereciam 
‘tirar a carne’ como alternativa. Do que te-
nho observado, cada vez mais, tem novas 
opções pensadas cuidadosamente para 
esse público. Na papila fresh, por exemplo, 
temos algumas saladas sem proteína ani-
mal, além da opção do consumidor montar 
a sua salada com os ingredientes que qui-
ser”, exemplifica.

boas PrÁticas

Sobre as melhores práticas para atu-
ar no mercado delivery de comida fitness, 
Lewkowicz divide que “na papila Deli, te-
mos cinco nutricionistas que fazem o con-
trole de qualidade e nos ajudam a encontrar 
o equilíbrio entre os ingredientes. Nós en-
tendemos que uma alimentação saudável 
não precisa ser restritiva e estamos sempre 
disponíveis para tirar dúvidas dos clientes 
que tenham alguma restrição alimentar, por 
exemplo”, relata.

o empresário relata ainda que é preciso 
“levar em conta que uma comida fit, como 
as saladas da papila fresh, precisam chegar 
em bom estado e em boa temperatura até a 
casa do cliente. Nesse sentido, temos em-
balagens que têm um custo mais alto justa-
mente para garantir a qualidade do produto 
até o destino final, além de separamos in-
gredientes secos e crocantes dos ingredien-
tes úmidos. Nós somos uma marca 100% 
digital. assim, funcionamos apenas por de-
livery. então, toda nossa estratégia acaba 
sendo diferente da estratégia de um restau-
rante com salão para consumo no local. Te-
mos o instagram como principal plataforma 
e, nele, tentamos mostrar desde os nossos 
produtos e lançamentos até um pouco dos 
nossos bastidores”, pontua.

bons resultados

por fim, Lewkowicz reforça que atuar no 
mercado delivery de comida fitness traz 
bons resultados e, portanto, “vale a pena! 
estamos falando de produtos frescos e de 
alta qualidade que o consumidor pode pe-
dir e receber onde estiver em minutos. Um 
ponto interessante de se observar é que, na 
papila Deli, um mesmo ingrediente pode ser 
usado em diferentes pratos, o que nos dá 
uma taxa baixíssima de desperdício e um 
poder de negociação bom com os fornece-
dores. além disso, a fidelidade dos nossos 
clientes e o alto índice de recorrência falam 
por si só”, conclui. Uma das receitas exclsuivas de Salada do Papila Fresh

Alex Lewkowicz
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Nutty Friends: conheça a marca de pastas 
de amendoim criada por jornalista 

brasileiro e economista americano que 
deve crescer 500% até o final de 2021

negócio surgiu em meio à pandemia, com investimento inicial de r$ 
60 mil e foco em suprir a carência de mercado relacionada ao produto

investimento inicial de em torno de 60 mil reais e 
uma vontade singular de suprir uma carência do 
mercado brasileiro na oferta de bons produtos 
na categoria. esses são os ingredientes-chave 

que deram origem à Nutty friends, uma marca de 
pastas de amendoim criada pelo jornalista e in-
fluenciador digital brasileiro Kadu Dantas, de 39 
anos, e seu companheiro peter Zawel, de 31, ameri-
cano e economista de formação.

atualmente, o casal se considera empreendedor 
do ramo de alimentação e, em entrevista exclusiva à 
rede food Service, conta que “quando iniciamos nos-
sa jornada no empreendedorismo, tínhamos o pro-
pósito de trazer ao Brasil produtos para suprir uma 
carência que enxergávamos no mercado. por isso, 
lançamos as pastas de amendoim Nutty friends, que 
têm um grande foco em qualidade e são fabricadas 
sem a adição de açúcar ou conservantes, garantindo 
uma oferta de sabor e benefícios nutricionais. Neste 
momento, avançamos mais um passo na construção 

NUdES ii

da marca, apresentando novas embalagens com va-
lores mais atrativos para aqueles que buscam opções 
saudáveis, democratizando o acesso. além disso, 
também temos uma grande preocupação com o meio 
ambiente e, para neutralizar o impacto ambiental da 
produção das novas embalagens plásticas, por exem-
plo, firmamos uma parceria com a Eureciclo, empresa 
especializada na logística reversa de embalagens e, 
assim, reciclamos o mesmo volume de plástico que 
comercializamos”, destacam os empresários.

A Nutty Friends foi lançada oficialmente em agosto 
de 2020, em meio à crise social e econômica desen-
cadeada pela pandemia de covid-19 não só no Brasil, 
mas em todo o mundo. “a marca foi criada durante a 
pandemia, em agosto de 2020. Durante três meses, 
elaboramos todo o projeto junto com uma agência 
de identidade visual. estávamos em um período bem 
difícil, no início da pandemia. Mas, mesmo assim, re-
solvemos criar um produto alegre, indo na contramão 
do momento, mostrando que era possível ter um mo-
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mento feliz no seu dia. iniciamos com a venda direta 
para consumidores finais, pois não tínhamos outra 
alternativa. e, para isso, desenvolvemos uma estraté-
gia de entrega rápida para todo o Brasil. além disso, 
focamos no trabalho com os influenciadores digitais 
mais importantes do país. Mas, passado esse mo-
mento mais difícil, iniciamos o trabalho com reven-
dedores e grandes redes de supermercados, já que 
temos um grande material que mostra a aceitação e 
venda de nossos produtos. o resultado é que, logo em 
breve, estaremos vendendo nossos produtos em uma 
grande rede que conta com mais de 100 lojas no Bra-
sil”, revelam Dantas e Zawel.

PrinciPais insPirações e caracterís-
ticas do neGócio

De acordo com os empresários, as principais 
inspirações de criação da Nutty friends “estão na 
década de 1970, pois é uma época marcada pelo 
movimento de direitos civis, assim como pelo direi-
to das mulheres e direitos ambientais. a quarentena 
nos ajudou a desacelerar e a perceber a importân-
cia dos produtos e a energia que estávamos colo-
cando no mundo. Nós temos uma missão de tornar 
o Brasil um lugar mais ‘amigável’, pois acreditamos 
que, quando você come de forma ‘amigável, com o 
meio ambiente e seu corpo, você se sente melhor. 
Quando você é gentil com seu corpo, você é gentil 
com os outros também”, afirmam Dantas e Zawel.

Já sobre as características de destaque do negó-
cio, Zawel pontua que “nosso sabor reflete o verdadei-
ro gosto da pasta de amendoim. como um americano, 
eu cresci comendo pasta de amendoim todos os dias. 
Mas, quando me mudei para o Brasil, não consegui 
encontrar um único produto no mercado que refletis-
se o verdadeiro gosto. essa foi a principal razão para 
criarmos nossa pasta de amendoim”, divide.

os empresários complementam ainda que, na 
Nutty friends, “qualidade e sabor andam de mãos 
dadas. Nós usamos um blend especial de amendoins 
premium, que proporciona à nossa pasta um gosto 
único. Todos os nossos amendoins são provenien-
tes de fazendas brasileiras locais, onde cuidamos da 
terra, do meio ambiente e do agricultor. Somos mui-
to conscientes dos produtos que comemos e nunca 
lançaríamos um produto que não comeríamos. afi-
nal, hoje em dia, os consumidores estão começando 
a se conscientizar mais sobre de onde, como e de 
quem os produtos vêm. Nós esperamos que essa 
tendência continue na medida que mais e mais con-
sumidores se conscientizam do que estão colocan-
do para dentro de seus corpos. Nós acreditamos que 
comer de forma ‘limpa’ veio para ficar. por isso, nos-
so objetivo sempre foi tornar a alimentação saudável 
mais acessível para os brasileiros por meio do aces-
so a produtos feitos a partir de alimentos integrais e 
reais, com a qualidade e densidade nutricional úni-
cas do amendoim. essa é a razão pela qual nosso 
preço de mercado é tão importante para a gente”, 
ressaltam Dantas e Zawel.

eQuiPe e Portfólio

atualmente, Dantas e Zawel contam com o tra-
balho de quatro funcionários para administrarem 
a Nutty friends, que eles reforçam que “foi criada 
pelo fato de ambos terem o propósito de trazer 
para o Brasil um produto que refletisse o verdadeiro 
gosto da pasta de amendoim e que fosse acessível 
a uma grande parcela de consumidores. a marca 
surgiu para suprir uma carência do mercado e seu 
grande foco é a qualidade dos produtos, que são 
fabricados sem a adição de açúcares ou conser-
vantes, garantindo uma oferta de sabor e benefícios 
nutricionais. Hoje, temos uma equipe que nos ajuda 
a posicionar a marca no mercado, além de traba-
lharmos com uma assessoria do ramo alimentício, 
que é a responsável pela criação de novos produtos 
e sabores”, explicam.

Sobre o portfólio da marca, hoje em dia, as pas-
tas de amendoim da Nutty friends estão disponí-
veis nas opções tradicional e crocante, sendo em 
dois tamanhos: 160 gramas e 500 gramas. entre-
tanto, os empreendedores partilham que, em breve, 
irão lançar novos produtos “para pessoas que se 
preocupam com os produtos que estão consumin-
do e seus impactos na sua saúde, mente e espírito. 
Nós acreditamos na inovação e não em seguir um 
status quo. Hoje, quando você procura uma pas-
ta de amendoim no supermercado, você encontra 
sempre o mesmo sabor. Você tem a opção cookies 
n cream ou algum outro sabor artificial. esse é o 
motivo de estarmos, constantemente, pesquisan-
do tendências e diferentes mercados por região. 
Nós estamos muito animados para o lançamento. 
Será algo que o mercado nunca viu antes. No mo-
mento, podemos dizer que estamos focados em 
expandir nossa linha de produtos principais para 
mais lojas. estamos muito animados para o lan-
çamento dos novos sabores, algo que o mercado 
nunca viu antes”, adiantam.

vendas e PersPectiva de cresciMento

conforme Dantas e Zawel, “desde o lançamento, 
em agosto de 2020, a nossa marca alcançou um fa-
turamento total de r$ 250 mil, com uma produção 
média de 2.300 potes por mês. Mas, com o novo po-
sicionamento, projetamos um crescimento de 500% 
até o fim de 2021”, esperam.

seGredo do sucesso no Mercado 
food service

por fim, os empresários aconselham que o se-
gredo para alcançar o sucesso no atual mercado 
food service está diretamente atrelado ao fato do 
empreendedor ter “paciência e persistência! Nada 
acontece da noite para o dia. Você tem que acre-
ditar de verdade nos seus produtos para os outros 
acreditarem em você”, indicam.
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Energia solar no food service? 
Com certeza e para ontem!

saiba como a adoção desse tipo de energia limpa pode somar à saúde 
do meio ambiente e do seu bolso ao mesmo tempo como empresário

Você sabia que o Brasil ocupa a 9ª colocação no 
ranking mundial de fonte solar fotovoltaica? e que 
São paulo é o segundo estado brasileiro maior pro-
dutor dessa fonte, sendo São José do rio preto, no 
interior paulista, a 4ª cidade colocada com o maior 
número de sistemas de geração distribuída instala-
dos no país?

pois é! esses dados são da associação Brasi-
leira de energia Solar fotovoltaica (absolar) e da 
agência Nacional de energia elétrica (aneel), res-
pectivamente, e nos trazem a seguinte indagação: 
energia solar no food service?

para responder a essa pergunta, a nossa re-
portagem entrevistou roberto Zerkowski, atual 
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a GreenYellow atua hoje em dia como um parcei-
ro completo em energia solar. Somos responsá-
veis por todo o processo da implantação de uma 
fazenda solar fotovoltaica: desde o desenho técni-
co-financeiro do projeto, construção da usina, até 
a operação dela, após sua conexão. além disso, 
independentemente da modalidade, buscamos fir-
mar parcerias de venda de energia de longo prazo 
em que o investimento inicial e gestão da usina é 
feito pela GreenYellow. Nesse modelo, o cliente se 
beneficia de um custo de energia mais barato, por 
10-20 anos, sem ter o investimento inicial e gestão 
da usina solar”, apresenta.

conforme Zerkowski, a adoção desse tipo de 
energia limpa pode somar e muito à saúde do meio 
ambiente e do bolso dos empresários do ramo food 
service. e tudo isso ao mesmo tempo. “existem dois 
benefícios principais: redução do custo de energia 
e uso de energia limpa, mostrando o compromisso 
da empresa com políticas sustentáveis. Um pro-
jeto realizado corretamente irá gerar um custo de 
r$/MWh mais barato do que o valor pago hoje à 
concessionária de energia, variando entre 15-25% 
a menos, a depender da região do país e da tarifa 
atual do cliente. além disso, não podemos deixar 
de mencionar o impacto ambiental. o uso de ener-
gia renovável ajuda a reduzir a pegada de carbono 
das empresas e, em meio ao aumento na adoção 
das políticas eSG pelas companhias, esse benefício 
tem se tornado, cada vez mais, relevante. Muitas 
das empresas que atuamos hoje se utilizam de pro-
jetos de energia solar como um dos pilares de suas 
iniciativas sustentáveis. assim, atualmente, não 
enxergamos malefícios, apenas entendemos que 
há uma barreira de conhecimento sobre o tema e o 
mercado de energia, o que pode trazer um receio de 
investimento por certas empresas. por isso, somos 
muito transparentes com nossos clientes e possu-
ímos especialistas que atuam em todo processo de 
negociação para trazer tranquilidade”, explica.

o Diretor-presidente da GreenYellow Brasil 
acrescenta ainda que “a GreenYellow já ajudou 
muitos players a ingressarem nesse mercado. por 
isso, possuímos know-how para ajudar empresas 
que ainda não sabem como começar ou avaliar fi-
nanceiramente os projetos. Temos um time robusto 
para avaliação dos consumos das unidades para 
entendermos qual a melhor modalidade e desenho 
de parceira que trará maiores ganhos e rentabilida-
de. para nós, a transição energética deve ser real, 
eficiente e lucrativa para o cliente”, garante.

coMo coMeçar a utilizar enerGia 
solar o seu neGócio?

Sobre como o empresário do ramo de alimenta-
ção pode começar a fazer uso de energia solar no 
seu negócio, Zerkowski esclarece que “o primeiro 
passo é conhecer o perfil de consumo e modalida-
de tarifárias de suas unidades, consolidando da-
dos de faturas de pelo menos dois anos, dado que 
o ano de 2020 foi atípico em função da pandemia 
de covid-19. com esses dados, empresas como a 

Diretor-presidente da GreenYellow Brasil, empre-
sa especializada em eficiência energética, energia 
solar, comercialização e gestão de energia de ori-
gem francesa e que tem operações em oito países, 
com mais de 3 mil projetos de eficiência energética 
implementados em todo o mundo, sendo mais de 
1400 deles no Brasil, onde opera desde 2013. “a 
GreenYellow atua hoje em duas modalidades prin-
cipais com energia solar: a geração distribuída e 
geração centralizada para venda no mercado livre 
de energia. a primeira se aplica a unidades com 
consumo menor e em baixa tensão, que estão no 
mercado cativo, ou seja, sua energia é regulada e 
paga diretamente à concessionária de energia. por 
outro lado, a geração centralizada é direcionada a 
grandes consumidores de energia que podem mi-
grar para o mercado livre, ambiente em que é pos-
sível adquirir a energia diretamente dos geradores 
ou comercializadores de energia. Nesses cenários, 

Restaurante na cidade de Nova Iorque, utilizando paineis de energia solar
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GreenYellow podem dimensionar e avaliar a via-
bilidade de implantação de usinas solares para 
abastecimento das unidades para cada uma das 
concessionárias de energia. Hoje, a geração solar 
se aplica a qualquer varejista, independentemente 
do tipo de serviço prestado, uma vez que o impor-
tante é a modalidade tarifária atual”, ressalta.

custo de iMPlantação de enerGia 
solar no seu neGócio

Já em relação aos custos de implantação de 
energia solar nos estabelecimentos food service, 
o Diretor-presidente da GreenYellow enfatiza que 
“há diversos fatores que impactam o investimen-
to, como o tamanho da usina, uma vez que certos 
custos podem ser diluídos em função de sua capa-
cidade instalada, como tipo de instalação (fazen-
da solar ou telhado) e localização. Hoje, é possível 
encontrar no mercado diversos players atuando 
com energia solar. porém, nem todos possuem a 
robustez de entregar e operar corretamente a usi-
na de forma a obter a redução de custo e retor-
no esperados. Sendo assim, a nossa sugestão é 
não comparar somente valor total do investimen-
to, mas também o modelo de negócio oferecido, 
capacidade de operação da usina, o desconto ga-
rantido em contrato e o portfólio em operação das 
empresas”, indica.

Gustavo Nassiff, engenheiro eletricista da ener-
gy Brasil, maior rede de energia solar do Brasil com 
mais de 400 franquias, por sua vez, destaca que o 
custo depende diretamente do sistema de ener-
gia solar escolhido pelo empresário food service. 

inclusive, ele alerta que já se sabe que a energia 
solar pode economizar até 95% da conta de luz. 
entretanto, o que pouco se fala é que ela pode ser 
compartilhada. “o compartilhamento permite a 
utilização do ‘saldo de energia’ não usado no mês 
para diminuir a conta de luz da outra residência ou 
comércio”, sinaliza.

Marcelo Macri, Sócio-Diretor da energy Brasil, 
enfatiza ainda que a instalação dos painéis solares 
em residências ou comércios é rápida. “em média 
30 dias entre a compra a instalação. além disso, os 
sistemas não fazem barulho e são 100% confiáveis. 
o investimento parte de r$ 10 mil para residências 
(inclusa instalação e os equipamentos) e o retorno 
é calculado entre quatro e seis anos. Hoje, temos 
ótimos financiamentos específicos para a energia 
solar”, pontua.

aMbev teM Projeto de enerGia solar 
Para bares e restaurantes

a ambev, empresa brasileira dedicada à produ-
ção de bebidas e atual maior cervejaria do mundo, 
desenvolveu em parceria com a Lemon energia, um 
projeto exclusivo para bares e restaurantes.

Segundo a assessoria de imprensa da compa-
nhia, “desde 2018, estamos acelerando os nossos 
investimentos nos projetos de sustentabilidade, 
alinhados às nossas metas para 2025, em energia 
renovável, redução de emissão de co2 em toda 
a cadeia, segurança hídrica, agricultura susten-
tável e economia circular. pensando na nossa 
matriz energética, temos um projeto para abas-
tecer 100% dos nossos centros de Distribuição 

Restaurante da Rede Mc Donald´s nos EUA
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com energia renovável (serão 43 usinas solares 
em operação, em diferentes estados). com esse 
projeto interno endereçado, passamos a buscar 
soluções para nosso ecossistema de bares e res-
taurantes. e, em 2020, firmamos uma parceria 
com a Lemon energia, que permite que bares e 
restaurantes integrantes da nossa base possam 
comprar energia renovável de miniprodutores 
e sem a necessidade de obras ou recursos ex-
ternos. assim, eles se conectam à geradores de 
energia renovável e passam a receber créditos de 
energia renovável, além de reduzir seus custos 
com eletricidade”, informa.

atualmente, esse projeto da ambev, em parceria 
com a Lemon energia, tem atuação focada apenas 
nos estados de Minas Gerais e pernambuco. No 
entanto, a assessoria revela que há planos de es-
tender a ação sustentável para outras localidades. 
“a Lemon está atuando em Minas Gerais e per-
nambuco, mas ainda este ano deve chegar no es-
tado de São paulo. Já temos cerca de 1.000 bares 
e restaurantes conectados e recebendo energia 
renovável e mais barata. até 2023, a gente espe-
ra que mais de 50 mil estabelecimentos possam 
aderir à iniciativa, gerando uma economia de apro-
ximadamente r$ 90 milhões aos nossos clientes, 
bares e restaurantes, com redução nos custos de 
eletricidade.  após o projeto piloto realizado em 
Minas Gerais, enxergamos um grande potencial 
nessa frente e decidimos investir na Lemon, por 
meio da Z-Tech, hub de inovação da companhia. 

a escolha pelo mercado de food service foi natu-
ral, pois essa é a nossa grande base de clientes e 
parceiros e, visando atender nossas metas de sus-
tentabilidade e fortalecer os pequenos negócios, 
fez todo o sentido. Nosso papel nesse modelo é 
ser um grande agente catalisador no contato entre 
nossos pontos de vendas e a Lemon, utilizando a 
força de nosso ecossistema, potencializando os 
nossos esforços para incentivar o uso de energia 
renovável.  os donos de bares e restaurantes que 
aderem ao serviço não precisam investir em equi-
pamentos ou outros recursos para ter acesso à 
energia renovável e ainda têm o benefício de uma 
conta de luz mais barata. essa solução traz mais 
equilíbrio financeiro aos estabelecimentos, essen-
cial para os pequenos negócios, além de ser uma 
opção sustentável de energia, que contribui com o 
meio ambiente”, detalha.

coMo ParticiPar do Projeto aMbev e 
leMon enerGia?

para participar do projeto de energia solar da 
ambev com a Lemon energia é bem simples. Basta 
“acessar o site www.energialemon.com.br/ambev e 
realizar o cadastro anexando uma conta de luz. o 
processo é 100% digital e a Lemon já retorna com 
uma estimativa de economia e um termo de adesão 
para assinatura digital. Dessa forma, o estabele-
cimento já entra no processo de conexão à usina 
solar”, informa.

Um dos carrinhos de comida da cidade de Nova Iorque, que utiliza energia sola
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Vida de chef em dose dupla?
É com Roberto Almeida!

além de exercer o cargo de segundo chef no clube atlético monte 
líbano, em são paulo, capital, chef também possui negócio food 

service voltado ao serviço delivery

Vida de chef em dose dupla. essa é a atual 
realidade profissional de roberto almeida, 
de 52 anos, o Segundo chef no clube atlé-
tico Monte Líbano, em São paulo, capital, e 

proprietário da cHeffeZ, negócio food service vol-
tado ao serviço delivery que foi lançado em meio 
aos percalços oriundos da pandemia de covid-19. 
“Meu atual trabalho no clube é uma verdadeira 
adrenalina. Trabalhamos com um grande público 
exigente, que aprecia uma boa comida e não abre 
mão essencialmente da qualidade. além disso, há 
pouco tempo, nasceu em mim o sonho de ser um 
empreendedor. assim, bem no ano em que muitas 
pessoas estavam fechando as portas dos seus ne-
gócios devido à pandemia de covid-19, eu estava 
abrindo o meu food service no formato de delivery. 
Hoje, o meu sonho e objetivo é estender a marca 
cHeffeZ como uma das maiores franquias que o 
mundo já ouviu falar do ramo fast-food e/ou food 
service. assim, juntamente com meu filho renner, 
criamos a nossa empresa, que tem o imenso prazer 
de trazer o que há de melhor do food service, com 
muitas novidades e englobando todos que já exis-

por

tem em um único lugar. Na cHeffeZ, sempre tem 
um verdadeiro chef de cozinha à sua disposição. É 
onde o cliente sai satisfeito e realizado”, ressalta o 
chef em entrevista exclusiva à rede food Service.

QueM é roberto alMeida?

casado com rozângela e pai de três filhos, al-
meida se considera “uma pessoa de um coração 
imenso, sem maldade com o próximo. eu posso 
até ficar bravo, mas sempre é uma coisa de mo-
mento. eu não guardo rancor, sou alegre educado 
e nunca desfaço de ninguém. Trato o semelhante 
como se fosse meu irmão, nascido no mesmo ven-
tre. Sou uma pessoa que está sempre à disposição 
para servir os amigos. Não sou o conselheiro per-
feito, mas me esforço para agradar aquele que me 
deu o privilégio da vida e muita garra para ser um 
vencedor, que é Jesus. Hoje, como pai de família e 
um administrador, minha vida é corrida devido aos 
vários compromissos, mas tendo sempre conciliar 
meu tempo com a minha família”, se apresenta.

estritamente sobre o seu lado profissional, o chef 
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forMação e rotina

apesar da sua verdadeira paixão e vocação ser 
a gastronomia, almeida chegou a fazer o curso de 
Técnico em contabilidade na escola estadual João 
Kopek. entretanto, ele sempre atuou no ramo da ali-
mentação. “eu nasci para cozinhar”, reforça.

a dupla rotina como chef de almeida não é fá-
cil. ele relata que a sua vida profissional é marcada 
pelo “atual desafio de fazer com que as  pessoas 
se sintam realizadas no food service ao oferecer o  
que tem de melhor. No clube atlético Monte Líbano, 
temos um restaurante para os funcionários e tam-
bém fazemos eventos. atendemos pessoas que va-
lorizam e exigem um glamour nas suas refeições. a 
vida de chef de cozinha não é fácil na minha atual 
realidade. preciso saber e fazer aquilo que o públi-
co exige, principalmente, onde eu trabalho, em que 
há cobrança e muita pressão. É a famosa e verda-
deira cozinha sobre pressão (risos)”, relata.

insPirações de carreira

para almeida, uma de suas maiores inspirações 
de carreira é o chef Laurent Suaudeau, o mais reno-

partilha que é “muito exigente. eu cozinho como se 
fosse para mim mesmo comer. por isso, sou mui-
to perfeccionista nos detalhes e não aceito erros. 
Meu lema é o nosso cliente exige o nosso melhor. 
o que me caracteriza e define como chef é ser uma 
pessoa comprometida com o meu trabalho e amar 
o que faço. Sempre procuro estar aprendendo e me 
desafiando. o meu estilo de cozinha hoje em dia é 
contemporâneo francês e estou me aperfeiçoando 
também nos clássicos italianos”, detalha.

cHef desde a infância

a vida de chef de almeida começou muito cedo, 
pois, ainda criança, ele já se arriscava na cozinha. 
“eu comecei a minha vida na gastronomia aos 7 
anos de idade, vendo minha mãe cozinhar. foi dis-
so que adquiri o grande amor que tenho pela gas-
tronomia. para se ter uma ideia, quando a minha 
mãe ia para o seu trabalho, eu, sabendo que ela 
iria chegar cansada, preparava algumas surpresas 
para ela na cozinha. Tinha algumas vezes que eu 
lia o jornal informativo com algumas notícias de 
receitas e, a partir daí, eu preparava um bolo, por 
exemplo. Lembro que o meu primeiro bolo foi um 
de cenoura, mas pensa em um bolo que minava 
óleo (risos). Na época, eu fiquei muito preocupado 
e comecei a secar aquele óleo do bolo (risos). e, 
por fim, minha mãe chegou e ficou muito surpresa. 
Lembro ainda que ouvi falar em algodão doce e pe-
guei para fazer, mas coloquei açúcar na frigideira 
(risos). essa experiência foi a minha vontade de 
crescer na gastronomia”, brinca.

Eu nasci para 
cozinhar
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mado chef de cozinha francesa atuante hoje em dia 
no Brasil, fundador e proprietário da escola Laurent 
Suaudeau, criada em São paulo, capital, no ano de 
2000. “Suaudeau me marcou muito na experiência 
que tive de trabalhar com ele. foi como ter um pai 
na alta gastronomia. como chef executivo que as-
sinava o cardápio do clube atlético Monte Líbano, 
ele confiou em minhas mãos para executar os seus 
cardápios franceses. com isso, eu pude mostrar a 
minha capacitada como chef atuante. além disso, 
ele me marcou ainda mais por meio de homenagem 
feita a mim em sua biografia, em que me citou e 
agradeceu pelo meu trabalho de poder representá
-lo. Mas, eu também não posso deixar de citar que, 
hoje, eu trabalho com o renomado chef Marcelo 
Magaldi, que foi chef do Grupo fasano e que é um 
gigante na gastronomia italiana. Trabalhar com ele 
também está sendo uma grande experiência para 
mim. por isso, sou um chef realizado e confiante 
naquilo que faço”, divide.

visão de Mercado

conforme almeida, o atual mercado de alimen-
tação fora do lar não é simples de se trabalhar, 
principalmente, devido aos efeitos da pandemia de 
covid-19 no setor. “o atual mercado de food servi-
ce, no ano que vivemos hoje e devido à pandemia 

de covid-19, está mais exigente, pois as pessoas 
querem receber seus produtos em casa como se 
elas estivessem presencialmente nos restaurantes. 
estamos vivendo um período de muito tumulto no 
mundo em geral, mas uma coisa que eu posso dizer 
é que a alimentação para as pessoas hoje em dia já 
tem um outro conceito. a grande maioria valoriza o 
que paga em uma boa alimentação e aquilo que se 
faz de melhor para que o seu desejo seja atendido, 
assim como o seu apetite”, avalia.

dica do cHef

por fim, almeida aconselha que quem quer ser 
um chef de cozinha como ele, com diferentes expe-
riências, precisa “ser uma pessoa dedicada, se em-
penhar ao máximo, ler muitos livros da alta gastro-
nomia, ser curiosa, não ter medo de errar e desafiar 
você mesmo na sua capacitação profissional. indi-
co nunca dizer que você é melhor do que ninguém. 
Deixe que as pessoas enxergam isso em você! Um 
conselho que vai lhe abrir as portas também se 
chama a porta da humildade. com ela, você apren-
de muitas vezes até com um auxiliar de cozinha ou 
mesmo com uma dona de casa. Seja educado com 
todos sem fazer diferenciação de ninguém. afinal, 
a gastronomia nasceu para todos! assim, agrade a 
gregos e a troianos”, indica.

por
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Conheça 6 castas de uva do 
Alentejo

maior região de portugal é responsável pela produção de vinhos 
inesquecíveis e destino cobiçado dos amantes do ‘enoturismo’

os vinhos portugueses são famosos no 
mundo todo por sua qualidade. e o alen-
tejo, maior região de portugal, é respon-
sável por produzir alguns dos vinhos 

mais marcantes do país. Não é só a geografia, o 
relevo e o clima que contribuem para isso, mas 
também as técnicas utilizadas na produção e no 
cultivo e, claro, as castas de uvas selecionadas 
para cada bebida.

as castas nada mais são que as espécies de vi-
deiras. cada tipo de uva afeta sabor, cor, aroma, do-
çura e outras características do vinho.

Quem visita a região portuguesa pode não ape-
nas provar diversos vinhos, como também conhe-
cer mais sobre as uvas utilizadas, como os vinhos 
são feitos e até os segredos dos produtores de al-
guns dos melhores vinhos do mundo. Tudo isso em 
visitas guiadas às vinícolas, com direito a degus-
tações acompanhadas dos tradicionais queijos e 
embutidos alentejanos.

Durante as vindimas, período em que as uvas 
são colhidas que acontece tradicionalmente en-
tre agosto e setembro, algumas vinícolas têm 
programas turísticos imperdíveis – como a pos-
sibilidade de participar da colheita ou mesmo da 
pisa das uvas.

conHeça seis castas Muito usadas 
no alentejo

tintas

alicante Bouschet
embora não seja oficialmente portuguesa, esta 

casta é tão parte da cultura vitivinícola do alentejo 
que já é vista como alentejana. a alicante Bouschet 
proporciona vinhos intensos e carregados de cor e, 
quando combinada com outras castas nos chama-
dos blends, acrescenta cor, vigor e volume. Na ver-
dade, é uma casta que combina tão bem com outras 
que raramente é engarrafada sozinha.

touriga nacional
esta é, talvez, a casta mais icônica de portugal. É 

a variedade portuguesa que mais viaja e provavel-
mente a mais elogiada e desejada entre as portu-
guesas. Seus vinhos têm cores densas e profundas, 
além de aromas primários sempre intensos.

trincadeira
a trincadeira é uma variedade perfeitamente 

adaptada à secura do alentejo, dando corpo a vi-
nhos aromáticos e frutados, muitas vezes florais, 

Prova de Vinhos na Quinta 
do Quetzal 
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além de possuir elevada acidez natural. os produ-
tores a consideram uma uva temperamental, mas 
indispensável à vitivinicultura alentejana.

brancas

antão vaz
amada por enólogos e enófilos, a antão Vaz é o 

orgulho e a alma dos melhores vinhos brancos do 
alentejo, que costumam ser perfumados, estrutu-
rados, firmes e encorpados. Quando colhida cedo, 
esta uva dá origem a vinhos vibrantes na acidez, 
exóticos no aroma e firmes na boca.

arinto
Muito tradicional no alentejo, as uvas da casta 

arinto oferecem vinhos tensos e vibrantes, de ele-
vada acidez natural e perfil mineral. ela é conhecida 
por sua acidez inflexível, e seus vinhos são frescos 
e têm bom potencial de guarda.

roupeiro
impossível não falar da casta branca mais plan-

tada no alentejo. além de ser muito produzida, mar-
ca os vinhos com aromas primários entusiasman-
tes e notas perfumadas de frutos cítricos, como 
laranja, limão e pêssego.

sobre o alentejo

considerado o destino mais genuíno de por-
tugal, o alentejo é a maior região do país. privi-
legiando um lifestyle tranquilo em que a expe-
riência de viver bem dá o tom, conta com belas 
praias intocadas e cidades repletas de atrações 
ímpares, como castelos e monumentos históri-
cos. Detentor de cinco títulos da UNeSco e di-
versos outros prêmios e reconhecimentos inter-
nacionais no setor do turismo, o alentejo oferece 
opções para todos os tipos de viajantes, sejam 
famílias, casais em lua de mel ou aventureiros. 
a promoção turística internacional do alente-
jo é co-financiada pelo alentejo 2020, portugal 
2020 e pelo fundo europeu de Desenvolvimento 
regional (feDer). para mais informações, visite 
www.turismodoalentejo.com.br.

Enoturismo – Esporão – Alentejo

Prova de Vinhos – Herdade dos Grous 

Experiência da vindima para turistas – Casa de Campo Vila Galé – Adega Santa Vitória

Enoturismo – Centro Historico – Herdade do Esporão
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Levantamento divulgado pela Wise Guy reports 
indica que o mercado global de confeitarias e 
doces deve apresentar crescimento e chegar 
em uma avaliação de US$ 2.5 bilhões até o fi-

nal de 2025. Sendo válido ressaltar que, conforme a 
mesma pesquisa, em 2018, o mesmo ramo foi ava-
liado em mais de US$ 1.9 bilhão. ou seja, tal nicho 
considerado mão na massa do mercado food service 
vem apresentando constante evolução, mesmo em 
meio aos efeitos sociais e econômicos desencadea-
dos pela recente pandemia de covid-19.

Pasta americana é coisa do 
passado? Muito pelo contrário!
apesar de ter sido criada em 1556, nos eua, especialistas garantem 
que a pasta americana nunca saiu de moda e, inclusive, está em alta 

no atual mercado nacional de confeitaria

atualmente, o mercado de confeitaria é bastante 
diverso. No entanto, há um produto que, há bons 
anos, não deixa de ser utilizado, principalmente, pe-
los profissionais que trabalham com bolos decora-
dos e personalizados. esse produto é a conhecida 
pasta americana, que também é conhecida como 
pasta de açúcar e, apesar de ter sido criada em 
1556, nos estados Unidos, os especialistas garan-
tem que nunca saiu de moda, mesmo sendo alvo de 
várias críticas, como a de que não serve para comer 
e a de que altera o gosto dos bolos, por exemplo.
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andares, 3D esculpidos. ou seja, um bolo criado 
no formato e no modelo projeto que o cliente de-
sejar, assim como bolos com bonequinhos de per-
sonagens de açúcar (com pasta americana), flores 
de açúcar, etc. Na minha opinião, pasta americana 
ainda não foi totalmente difundida e divulgada aqui 
no Brasil. ainda há muitas crenças de que o bolo 
de pasta só é bonito por fora, que não tem sabor ou 
recheio, que é seco, etc. Mas, muito pelo contrário! 
É um bolo com uma massa especial, amanteigada 
e que contém umidade e estrutura para aguentar 
o peso da pasta por meio de recheios cremosos e 
saborosos, frescos, com uma gama infinita de op-
ções. inclusive, nos sabores de frutas, podem ser 
usadas não somente as secas, como as frescas, 
como morango, abacaxi. Sim, tais frutas podem sim 
ser usadas nos bolos de pasta americana, respei-
tando, claro, a técnica correta de utilização. enten-
do que o que atrapalhou muito a popularização dos 
bolos de pasta americana no Brasil foi a chegada 
dos bolos fake cenográficos de isopor, que tiraram 
totalmente aquela tradição do bolo ter sua primeira 
fatia cortada ali em frente aos convidados, princi-
palmente, nos casamentos. porém, o que sinto é 
que essa cultura está, aos poucos, sendo modifica-
da, conforme vão aumentando o conhecimento por 
parte do público geral em relação a conhecer o bolo 
de pasta americana por dentro e vendo que ele não 
é só incrível por fora, mas lá dentro ele tem uma 
massa saborosa e com bastante recheio, além de 
contar com uma cobertura de chocolate antes da 
pasta, que é a blindagem de chocolate feita no bolo 
para deixá-lo retinho, lisinho e perfeito para receber 
a pasta americana”, explica.

Já elaine de castro ferreira, de São paulo, ca-
pital, começou a trabalhar com confeiteira, como 
cake designer em decoração de bolos com pasta 
americana, no ano passado e, mesmo estando há 
pouco tempo no ramo, avalia que, durante o acom-
panhando dos seus perfis em mídias sociais, perce-
be “que a pasta americana nunca saiu de moda. eu 
acredito que, com a entrada de outros profissionais 
que trabalham com pasta americana em muitas 
regiões do Brasil, o valor deve ter se tornado mais 
acessível para muitos clientes. Sem contar que há 
grandes nomes da confeitaria que trabalham com 
pasta americana há muito tempo e vivem desse ofí-
cio. ou seja, ela sempre foi muito relevante e está 
se tornando, cada vez mais, popular com os pro-
gramas de televisão de bolos, como Bake off Brasil, 
cake Boss, Batalha dos confeiteiros, entre outros. 
eu comecei a trabalhar com pasta americana exa-
tamente no dia 8 de abril de 2020. eu cobri um bolo 
de fake de isopor e fiquei desempregada em junho 
de 2019 e, desde então, mesmo enviando currículo, 
não consegui retornar ao mercado de trabalho cLT. 
com a pandemia de covid-19, o cenário do desem-
prego foi ficando pior e, então, num belo dia, acordei 
do nada e comecei a ver vídeos e fotos sobre pasta 
americana. eu sempre fui apaixonada por decora-
ção, designer de festas, casa, cenografia. Tanto que 
também estudei uns dois anos cinema, pois sempre 
adorei essa magia de criar, brincar com o imaginá-

Por isso, Hoje, nós da rede food ser-
vice QuereMos saber: Pasta aMerica-
na é coisa do Passado?

para patrícia prado, especialista em pasta ame-
ricana e confeitaria artística de foz do iguaçu, no 
paraná, não e “muito pelo contrário, pois as técni-
cas para se trabalhar com a pasta americana, hoje 
em dia, são muito mais evoluídas. o que faz com 
que a gente consiga trazer, além da beleza, mui-
to sabor. eu trabalho com pasta americana desde 
2015, com bolos e doces personalizados. pasta 
americana é uma ferramenta para um artista, pois, 
com ela, podemos criar trabalhos incríveis. ela é 
indicada para uma infinidade de trabalhos, como 
as modelagens, flores, pintura, doces decorados e 
muito mais”, salienta.

Graziella da Silva capassi Schweter é cake de-
signer em Jardinópolis, no interior de São paulo, e 
trabalha “com pasta americana desde 2015 para 
criação de bolos para aniversários, casamentos, ba-
tizados, chás de bebê, entre outras comemorações. 
faço bolos em formatos redondos, quadrados, de 
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rio. Sempre amei roteiro, direção de arte, enfim, o 
universo das artes plásticas, audiovisual, fotografia 
e dança me encantam”, conta.

Quais são as vantaGens eM traba-
lHar coM Pasta aMericana?

Vista como um produto atemporal pelos profissio-
nais do ramo da confeitaria, a pasta americana, natural-
mente, apresenta algumas vantagens para se trabalhar 
com ela. Mas, na prática, quais são esses benefícios?

Segundo prado, “a vantagem para se trabalhar 
com a pasta americana é que podemos fazer traba-
lhos 100% personalizados e únicos, o que faz com 
que esse trabalho seja extremamente valorizado, 
tendo, assim, uma lucratividade maior. por isso, su-
per vale a pena trabalhar com a pasta americana 
hoje em dia e eu faço questão de ensinar para as 
minhas alunas que o trabalho com a pasta ameri-
cana tem sido, cada vez mais, conhecido no Brasil 
e, com as suas novas técnicas, os bolos tem sido 
mais saborosos. Dessa forma, o mito de que o bolo 
de pasta americana tem que ser seco e duro vem 
sendo esquecido e os clientes cada vez mais adep-
tos dessa cobertura”, garante.

Schweter, “reforça que um bolo feito em pas-
ta americana já é decoração e sobremesa juntos. 
assim, impacta as crianças e os adultos também, 
representando uma experiência única no mundo 
gastronômico. o bolo com pasta americana não 
precisa de geladeira para armazená-lo, pois fica 
em temperatura ambiente. além disso, possibili-
ta infinitas criações e qualquer ideia é possível de 
ser feita e realizada em um bolo de pasta america-
na. Já as desvantagens são que a matéria-prima, 
tanto para comprar a pasta industrializada, quanto 
para produzi-la, tem um custo bastante alto, as-
sim como as ferramentas, como estacas, corta-
dores, moldes, rolos, tábuas. Tudo relacionado a 

bolo artístico tem um valor bem alto. No entanto, 
trabalhar com pasta americana hoje em dia vale 
muito a pena, pois, com esse trabalho, você vai 
estar criando um projeto totalmente personalizado 
para seu cliente, com todas as decorações que ele 
escolher e na altura de andares que ele desejar. ou 
seja, você vai estar criando um sonho em forma de 
bolo de verdade. Mas, cada projeto precisa de bas-
tante antecedência para ser criado. Tudo necessi-
ta ser planejado e colocado em prática. e, quanto 
maior o nível de detalhamento de arte em um bolo, 
maior o valor a ser cobrado por ele”, afirma.

para ferreira, as vantagens em trabalhar com 
pasta americana “é que você pode adiantar mo-
delagens dias antes da entrega, fazer um trabalho 
lindo, impactante, impecável, o que sua criatividade 
e técnicas mandarem. Hoje em dia, até as desvan-
tagens de antigamente de não poder levar o bolo 
de pasta americana para a geladeira ou de conter 
em sua composição ingredientes de origem animal 
já estão resolvidos, pois há no mercado da confei-
taria esse tipo de pasta já para comprar. Um bom 
exemplo é que a pasta americana goma ice, que 
aceita refrigeração, congelamento e ainda é vega-
na. embora eu ainda não tenha usado esse produto, 
é bom saber que a indústria cria formas de ajudar o 
consumidor e, por outro lado, o profissional que faz 
também. Sendo assim, vale a pena trabalhar com 
pasta americana, mas se você gosta e tem paciên-
cia, pois é um trabalho de execução demorada, de-
talhista. e o mais importante é não buscar trabalhar 
com pasta americana somente pelo dinheiro, pois 
esse é um dos fatores pelos quais muitos desistem. 
Muitas pessoas não conhecem o valor agregado ao 
trabalho com pasta americana, acham caro. Mas, o 
importante é não desistir, pois também há clientes 
que sabem do valor de uma obra de arte feita com 
pasta americana, do tempo que se gasta em cada 
detalhe do doce ou de um bolo, fora os insumos que 

Elaine Castro Ferreira
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não são nada baratos e o tempo e investimentos 
financeiro em estudos”, aponta.

Pasta aMericana antiGa X atual

Mesmo sendo um produto bastante popular e 
valorizado entre os confeiteiros, a pasta americana 
ainda é vista como algo desatualizado por grande 
parte do consumidor comum, o que vai de encontro 
com todas as evoluções que o produto passou no 
decorrer dos anos e, que, muitas vezes, são desco-
nhecidas pela maioria. “antes da criação da pasta 
americana, era usada uma pasta à base de marzi-
pan, uma massa de amêndoas. Mas, depois, ela 
surgiu como alternativa para substituir o marzipan. 
porém, na inicial pasta americana, não se utilizava 
amêndoas como ingrediente, o que alterou bastan-
te o seu sabor. Hoje, na verdade, ela tem sabor de 
açúcar, pois 90% da sua composição é açúcar, jun-
tamente com a glucose, gelatina sem sabor e gordu-
ra vegetal. assim, aos poucos, as indústrias foram 
saborizando as pastas americanas para deixá-las 
mais atrativas, com sabores de baunilha, tutti fru-
ti, chocolate branco, etc, o que melhorou bastante o 
seu sabor. Hoje, a pasta americana é indicada para 
cobrir bolos e também para decoração de doces per-
sonalizados, como pirulitos, cupcakes, pães de mel, 
etc. especificamente no bolo, por exemplo, ela é in-
dicada para massas amanteigadas, que são massas 
que são macias, porém, tem estrutura para aguentar 
o peso da pasta americana. Mas, não são indicadas 
para massas de bolo pão de ló, pois são muito le-
ves, aeradas e que não têm estrutura para aguen-
tar o peso da pasta. Hoje, em lojas de confeitaria, 
é possível adquirir ótimas pastas americanas. eu e 
minha equipe, particularmente, preferimos fabricar a 
nossa própria pasta americana devido ao sabor. em 
comparação com a industrializada, ela é muito mais 
saborosa e agradável”, esclarece Schweter.

Na visão de prado, “a pasta americana em si não 
sofreu muitas alterações no decorrer dos anos, o que 
mudou muito foram as técnicas para se trabalhar 
com ela, como, por exemplo, a blindagem do bolo, 
que é uma pré-cobertura feita com ganache que, al-
gum tempo atrás, era desconhecida. com a blinda-
gem, podemos trazer muito mais umidade e sabor 
para o bolo. Hoje, eu sou adepta da pasta americana 
industrializada e uma das melhores marcas com a 
qual trabalho é a arcolor, pois ela é uma pasta muito 
macia, o que facilita o meu trabalho”, divide.

ferreira acrescenta que a atual pasta america-
na é, normalmente, composta por “açúcar refinado 
extrafino, gordura vegetal hidrogenada, xarope de 
glucose, estabilizantes, espessantes e conservan-
tes, sendo aromatizada suavemente com aromas. e 
pode comer sim! claro que tem que tomar cuidado, 
pois, depois de um tempo, ela cristaliza e tudo fica 
duro, em especial as modelagens. então, tem que 
tomar cuidado para não danificar o dente”, brinca.

dicas de coMo trabalHar coM Pasta 
aMericana

por fim, como você já sabe, a rede food Service 
é, realmente, mão na massa. então, confira, a se-
guir, dicas de como trabalhar com pasta americana 
que as especialistas entrevistadas fizeram questão 
de compartilhar com você.

“o fundamental para se trabalhar com a pasta 
americana e, principalmente, conhecê-la, pois é 
extremamente sensível à umidade, é conhecer ela 
bem para conseguir contornar os problemas que 
aparecerão. por exemplo, o bolo de pasta ameri-
cana não pode ser levado para a geladeira devido 
à pasta americana ser sensível à umidade. então, 
não aconselho colocar frutas ou recheios que ne-
cessitem de refrigeração. Também não é indicado 
molhar o bolo com caldas perecíveis, como leite 
e refrigerante. e lembre-se: trabalhar com a pasta 
americana não se aprende assistindo uma aula e 
pronto e nem de um dia para o outro! Trabalhar com 
pasta americana se aprende trabalhando com ela. 
Tem que se praticar muito para chegar no resulta-
do. e, quanto mais trabalhar com ela, melhor ficará 
o trabalho e acabamento”, aconselha prado.

Schweter indica que, para trabalhar com pasta 
americana, é preciso “muito estudo, persistência, 
força de vontade, praticar e praticar sempre, pois 
não é de um dia para o outro que você vai conse-
guir empilhar andares num bolo ou fazer aquele per-
sonagem favorito de pasta americana. É preciso ir 
por etapas, aprender a fazer uma boa massa, pois, 
sem uma boa massa estruturada e saborosa, não 
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Detalhe de trabalho de Graziella Schweter
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é possível criar um bolo perfeito. aprender consis-
tências corretas de recheios também é importante 
para evitar que vazem ou desmoronem um bolo de 
pasta americana. assim como, aprender uma boa 
blindagem, que é fundamental para deixar o seu bolo 
seguro e as formas corretas de cobrir o bolo com a 
pasta. No início, use uma batedeira, mesmo simples, 
um forno comum e um rolo de abrir massas. eles 
são fundamentais para começar. Mas, com o tempo, 
você vai conquistando uma batedeira melhor, equi-
pamentos melhores. Tenha paciência e não desista 
na primeira falha, pois tudo serve de experiência e, 
com os erros, você vai corrigindo e aprimorando e, 
com os acertos, vai evoluindo”, reforça.

ferreira recomenda que “primeiro, não tenha 
medo. Se você não tentar uma, duas, três vezes, 
não vai conseguir. Depois, em relação a material, 
compre uns dois isopores, um pequeno de 15×10 
e um 20×10 cm, assim como adquira uns 4kgs de 
pasta americana branca, uns corantes em gel de 
cores básicas (amarelo, vermelho e azul), pois, a 
partir das cores primárias, você pode gerar cores 
secundárias, como verde, laranja e roxo. Sugiro 
comprar uma pasta preta e uma marrom também, 
pois são muito usadas. Um joguinho de estacas, 
um bisturi ou um estilete, um rolo para abrir a 
massa e, se não tiver como abrir a pasta em um 
mármore, compre uma folha de eVa. Se possível, 
adquira ainda alguns cortadores básicos, como re-
dondo, quadrado, coração e retangular. consuma 

muito conteúdo relacionado a esse universo. Há 
diversas marcas e confeiteiros que dão, de forma 
gratuita pelas redes sociais, como o YouTube, au-
las com técnicas incríveis. Um bom exemplo são 
as páginas das arcólor, Blue Star, etc. além disso, 
abra uma conta à parte da sua pessoal no insta-
gram e publique tudo que for produzindo durante 
o seu treino, mesmo que não tenha ninguém, aos 
poucos, você vai divulgando na sua conta pesso-
al e outros clientes também, aos poucos, vão te 
seguir e conhecer o seu trabalho. faça hashtag 
para que os clientes comecem a chegar até você 
como #bolodepastamericana #bolopersonalizado 
#bolosp… compre uns dois tamanhos de formas! 
pode ser até nos tamanhos dos isopores que você 
treinou, e, nos aniversários de família, datas como 
Dias das Mães e pais, treine fazendo bolos de ver-
dade. Há inúmeras receitas e recheios na internet 
que podem ser usadas. Mas, lembre-se que não 
pode ser qualquer massa ou recheio que vai com 
pasta americana. É preciso de estrutura, pois pre-
cisa aguentar o peso da pasta e das modelagens. 
portanto, pesquise, estude e pratique”, conclui.



GEStÃo ii
por Redação
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Quando o contrato de franquia 
se encerra, o franqueado pode 

trabalhar na mesma área?O 
que diz a lei sobre a não-

concorrência?
Pela redação da lei a transferência de know-how ficou mais clara 
e ajuda franqueadores e franqueados a entenderem a importância 

desse instituto para o franchising

Uma excelente boleira não necessariamen-
te é uma empresária de sucesso no acir-
rado varejo de docerias, certo? Da mesma 
forma, um dentista talentoso pode ser um 

fracasso com os negócios, sem ter qualquer noção 
de gestão empresarial. por experiências obtidas no 
mercado, ficou mais do que provado, ao longo dos 
anos, que professores de inglês não são, necessa-
riamente, os melhores donos de grandes escolas 
de inglês. Mas, e se essa boleira, esse dentista e 
esse professor de inglês adquirirem uma franquia 
e aprenderem, com a franqueadora, a gerirem seus 
negócios? e, como antes de se tornarem franquea-
dos, eles já desenvolviam suas respectivas ativida-
des a partir de suas casas, ou de forma autônoma, 
ou num consultório, como fica, para esses profis-
sionais a cláusula que proíbe a concorrência após o 
encerramento do contrato de franquia?

ao pertencerem a uma rede, eles adquirem o 
know-how daquela marca, ou seja, tudo o que o 
franqueador aprendeu na operação de suas uni-
dades próprias, formatou, transformou em sistema 
operacional, procedimentos, produtos e serviços e 
oferece em forma de treinamentos e suporte duran-
te a relação com o franqueado.

essa transferência de know-how precisa ser pro-
tegida contratualmente pelas franqueadoras para 
que os franqueados, quando acontece o término 
da relação contratual, não concorram deslealmente 
com a marca, abrindo imediatamente um negócio 
idêntico àquele que operavam. “em geral, as fran-
queadoras impõem uma cláusula de não-concor-
rência de dois até cinco anos ao ex-franqueado, 
que pode atuar no mesmo ramo depois disso”, diz 
Thaís Kurita, advogada especializada em Direito 
empresarial, com foco em franchising e varejo, só-
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cia do escritório Novoa prado advogados, para a 
rede food Service.

“Vale lembrar que trabalhar no mesmo ramo não 
significa trabalhar usando as mesmas receitas, o 
mesmo visual, os mesmos métodos de ensino, por-
que o segredo de negócio permanece protegido pelo 
sigilo em boa parte das vezes e o direito autoral tam-
bém está lá para proteção da criação”, acrescenta.

Kurita conta que já existiram muitos casos de 
ex-franqueados que recorreram à Justiça para não 
cumprirem a cláusula de não-concorrência no tér-
mino de seus contratos, alegando que já trabalha-
vam no ramo antes de comprar a franquia ou, então, 
que a atividade profissional exercida – caso de um 
dentista, por exemplo, seria seu único ganha-pão.

a lei de franquias que vigorou entre 1994 e março 
de 2020 não deixava clara a situação do franqueado 
em relação ao know-how e dava margem a interpre-
tações diversas. o artigo inciso xiV do artigo 3º da 
antiga lei dizia que a circular de oferta de franquia 
(cof) deveria explicitar o seguinte:

Xiv – situação do franQueado, aPós 
a eXPiração do contrato de fran-
Quia, eM relação a:

a) know how ou segredo de indústria a que venha 
a ter acesso em função da franquia; e

b) implantação de atividade concorrente da ativi-
dade do franqueador;

 
Já na lei atual, de número 13.966/19, que passou 

a vigorar em março de 2020, conforme explica Ku-
rita, o conceito de know-how foi melhor explicado, 
tendo prestigiado o modo de operar e o modo de 
como o negócio é administrado. “a lei elevou esse 
aprendizado da gestão do negócio que é oferecido  
a uma categoria que merece a mesma proteção que 
uma técnica de fazer a sobrancelha ou o método de 
ensino de inglês, por exemplo”, explica Thais.

diz a lei, eM seu artiGo 2º, inciso Xv:

xV – situação do franqueado, após a expiração 
do contrato de franquia, em relação a:

a) know-how da tecnologia de produto, de pro-
cesso ou de gestão, informações confidenciais e se-
gredos de indústria, comércio, finanças e negócios a 
que venha a ter acesso em função da franquia;

b) implantação de atividade concorrente à da 
franquia;

 
conforme explica a advogada, pela interpretação 

da nova lei, o modo de gerir, vender e fazer negó-
cios merece proteção, seja do sigilo ou do conceito 
do que é know-how para fins de não-concorrência. 
“isso significa dizer que se um professor formado 
em língua inglesa abrir uma escola de idiomas, ele 
pode ser impedido de exercer atividade concorrente 
de ter uma escola, ser empresário da área. ele pode 
trabalhar como professor, mas, não como empre-
sário. Um dentista poderá continuar com a sua ati-

vidade, mas se estiver escrito no contrato que ele 
não pode ter uma policlínica – com várias especia-
lidades – ele terá que se submeter a essa vedação 
quando o contrato se encerrar, independentemente 
se foi pelo término do prazo, ou se o término se deu 
por culpa dele ou da franqueadora”, elucida.

Em caso de profissões técnicas, como de esteticis-
tas, por exemplo, abrir um estabelecimento exige co-
nhecimento que vai além da estética: contratação de 
pessoal e gestão de pessoas; captação de clientes; 
gestão administrativo-financeira; marketing; geren-
ciamento de estoque, entre outros quesitos, são itens 
do know-how transferido pela franqueadora. “com a 
nova redação da lei, há o prestígio do conhecimen-
to que é repassado ao franqueado. Muitas vezes, ele 
tem um valor intangível, porque não é escrito. Mas, ele 
está lá, todos os dias, nos pequenos detalhes ou nos 
grandes acontecimentos”, pondera a advogada.

franQueados taMbéM GanHaM Mui-
to coM a Proteção do knoW-HoW da 
Marca

Quem acredita que a nova redação da lei protege 
apenas o franqueador está enganado. Thaís Kurita 
lembra que a franqueadora não é uma entidade isola-
da de sua rede franqueada. “É preciso pensar na fran-
queadora e suas franquias como uma marca única. 
Quando um ex-franqueado concorre deslealmente, 
vendendo os pratos que aprendeu a preparar graças 
ao know-how do franqueador ou oferecendo os mes-
mos serviços da marca à qual pertencia anteriormen-
te, ele está prejudicando todos os franqueados que 
continuam operando sob aquela bandeira”, alerta.

para o franqueado que está comprando uma fran-
quia, saber que um ex-franqueado não conseguirá 
acessar os mesmos fornecedores, vender produtos 
semelhantes, muitas vezes até com o mesmo nome 
e usando fotos iguais, é uma segurança de que con-
tinuará tendo a exclusividade que está adquirindo. 
“Quando eu compro uma franquia, estou investindo 
alto naquela marca. eu acredito nos produtos e servi-
ços, sei do diferencial deles e não há sentido em con-
cordar que quem sai da rede ser meu concorrente, de 
forma desleal. Neste sentido, a lei protege a marca – e 
não apenas um elo dela”, finaliza a especialista.

sobre o escritório novoa Prado ad-
voGados

o escritório Novoa prado advogados está no 
mercado há 31 anos, prestando serviços de Direi-
to empresarial, especificamente em Varejo e  fran-
chising. atua nas áreas de franquia (com expertise 
em relacionamento de redes e contencioso); Direito 
empresarial, imobiliário e Societário; Tributário e 
contencioso cível; contratos, compliance e Varejo 
e propriedade intelectual.

foi fundado por Melitha Novoa prado, e tem 
como sócia a advogada Thaís Kurita. Juntas, elas 
coordenam uma equipe dinâmica, comprometida e 
capacitada para oferecer aos clientes as melhores 
soluções jurídicas para seus negócios.





SUaS rECEitaS

COMIDAS ASIÁTICAS

leGuMes ao forno 

ingredientes:

• 2 abobrinhas médias, cortadas em rodelas grossas
• 2 berinjelas médias, cortadas em cubos
• 1/2 pimentão vermelho e 1/2 pimentão amarelo, 
cortados em cubos
• 1 cenoura grande cozida al dente, cortada em palitos
• 8 cebolas pequenas
• 8 dentes de alho grandes com casca
• 2 alhos-porós cortados ao meio no sentido do 
comprimento
• 1 xíc. (chá) de cogumelos frescos
• 1 xíc. (chá) de azeitonas pretas
• 1/2 xíc. (chá) de uvas-passas brancas
• 3 colheres (sopa) de gergelim torrado OU casta-
nha-de-caju para finalizar
• Papel laminado

molho
• 1/4 xíc. (chá) de Molho de Soja Kikkoman para 
pratos Quentes
• 1/4 xíc. (chá) de vinagre balsâmico
• 1/2 xíc. (chá) de azeite de oliva
• 2 dentes de alho micropicadinhos
• 2 col. (sopa) de orégano seco
• Pimenta a gosto

modo de preparo:
pré-aqueça o forno a 180°.
em uma tigela pequena, misture bem todos os ingre-
dientes do molho, utilizando um batedor de arame.
em um refratário ou assadeira, coloque todos os legumes.
regue com o molho, cubra com papel laminado e 
leve ao forno por 20 minutos.
retire o papel e deixe por mais 10 a 15 minutos.
Transfira delicadamente para um prato de servir, fi-
nalize com o gergelim ou castanha-de-caju.
Sirva quente ou frio com pão ou torradas.
rendimento: 4 a 6 porções
Grau de dificuldade: fácil
obs: o Molho de Soja Kikkoman já contém sal.

bolinHo de arroz 

ingredientes:

• 2 xícaras (chá) de arroz cozido
• 1 ovo
• 1 xícara (chá) de leite
meia xícara (chá) de Molho de Soja Kikkoman para 
pratos Quentes
• 2 colheres (sopa) de salsa picada
• meia xícara (chá) de farinha de trigo
• óleo para fritura de imersão
• Molho Tarê Kikkoman, a gosto

modo de preparo:
em uma tigela, coloque o arroz, o ovo, o leite, o Mo-
lho de Soja, salsa, a farinha e misture bem. reserve.
em uma panela pequena, coloque uma quantidade 
suficiente de óleo. para fritura de imersão Leve ao 
fogo médio e frite às colheradas os bolinhos, dei-
xando dourar de todos os lados. retire e escorra 
sobre papel absorvente.
Sirva em seguida companhado do Molho Tarê Ki-
kkoman.

rendimento: 6 porções
tempo de preparo: 20 minutos
Grau de dificuldade: fácil
obs: o Molho de Soja Kikkoman já contém sal.

receitas desenvolvidas Pela kikkoMan brasil

por
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PRATOS DO DIA A DIA

HaMbúrGuer ccc de cebola confita-
da e cHeddar 

ingredientes:

• Queijo Cheddar fundido 220 g
• Acém moído com gordura 1 kg
• Maionese Hellmann’s 300 g
• Limão espremido 14 g
• Cebola Roxa Caramelizada 250 g
• Pão Italiano 10 unidade
• Batata frita 600 g
• Sal 20 g
• Pimenta do Reino 5 g

modo de preparo:

Temperar a came com sal e pimenta.
Moldar em hambúrgueres.
Misturar a  Maionese Hellmann’s, dentes de alho 
sem o miolo e suco de limão no liquidificador até 
incorporar.
cortar o pão italiano em metades e torrar.
colocar o hambúrguer na chapa, dourar em ambos 
os lados até atingir o ponto desejado.
colocar no pão a maionese temperada feita 
com Hellmann’s, o hambúrguer, o queijo e a cebola 
roxa caramelizada.
Servir com batatas fritas e com a Maionese tempe-
rada como acompanhamento.

MoQueca de PeiXe 

ingredientes:

• Base de Tomate Desidratado Knorr   270 g
• Caldo Delícias do Mar Knorr   30 g
• Base Sabor Limão em Pó Knorr  15 g
• 3 kg Filé de Peixe (Pescada Amarela ou Dourada)
• 250 g Pimentão Vermelho
• 250 g Pimentão Amarelo
• 250 g Pimentão Verde
• 300 g Tomate
• Cebola branca250 g
• 1 l Leite de Coco
• 80 g Coentro
• 2 l Água
• 50 ml Azeite de Dendê

modo de preparo:
em uma panela adicione o azeite de dendê e doure 

a cebola, os pimentões em cubos (as pontas) e os to-
mates em cubos.

Em outra panela, aqueça a água e prepare a Base de 
Tomate Desidratado Knorr. reserve.

adicione a base de tomate ao refogado de verduras, 
tempere com metade do Caldo Delícias do Mar Knorr.

adicione o leite de coco e cozinhe por mais 5 mi-
nutos, processe tudo até ficar um creme homogêneo.

Tempere o peixe com a  Base Sabor Limão em 
Pó Knorr e o restante do Caldo Delícias do Mar Knorr.

Monte camadas de pimentões, cebola e tomate, in-
tercalando com os filés de peixe.

adicione todo molho processado, tampe e cozinhe 
por 20 minutos.

receitas desenvolvidas Pela unilever

*Redação
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