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entenda melhor do que se trata essa filosofia de 
vida que vem forçando importantes mudanças no 

mercado brasileiro de food service 

Em comemoração do Dia Mundial do Veganismo, celebrado em 1º de novembro, a Rede Food 
Service traz um aparato do que é o veganismo, a sua diferença com o vegetarianismo e como 

os atuantes no mercado nacional de alimentação fora do lar vem se adaptando para atender os 
clientes já adeptos desse estilo de consumo livre de tudo que seja de origem animal

VEGANISMO:
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EditoriaL
por Tabata Martins

Refeições preparadas apenas com 
recursos naturais e sem a exploração 
de animais estão tão diversificadas que 
já são um tipo de cozinha próprio e 
com o iCombi e iVario, você consegue 
aproveitar ao máximo os sabores, 
cores, texturas e nutrientes destes 
ingredientes.

Veganismo e 
suas vertentes.

Basta apontar a câmera do seu celular para o QR code ao 
lado e abrir o link ou acesse:
https://bit.ly/3nyXi5x

PARA SABER MAIS:
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EditoriaL
por Tabata Martins
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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.

Manifesto

social

curadoria

JaNES FaBrÍCio GUiMarÃES
janes@redefs.com.br
+55 (11) 98664-6698
+55 (11) 2367-4836

rEYNaLdo rEY ZaNi
zani@redefs.com.br
+55 (11) 98664-6698
+55 (11) 2367-4836

taBata MartiNS

MarCELLUS MadUrEira

GaBriELa CriStiNa SaLES ViEira
redacao@redefs.com.br

redacao1@redefs.com.br

+55 (31) 99124-2545

+55 (11) 2367-4836

redacao2@redefs.com.br

+55 (31) 98612-2099

+55 (11) 2367-4836

redacao4@redefs.com.br

+55 (31) 99234-2609

+55 (11) 2367-4836

*por Redação

riCardo SEBaStiÃo PiNto

conteúdo colaborativo

colaborador

direção

QueM faz a rede acontecer

parceiroS

parceiroS fixoS



ÍNdiCE

42 gEStãO I
CaYENa: SoLUçÃo CoMPLEta E PErSoNaLiZada dE CoMPraS 100% diGitaL Para 
CoNECtar EStaBELECiMENtoS CoM ForNECEdorES do Food SErViCE
Com o propósito de impulsionar negócios que colocam comida à mesa, a plataforma que começou com 
o nome de poupachef vem sendo trabalhada para tornar-se o melhor marketplace de compras do food 
service brasileiro

DElIVERy II

90 Box dELiVErY: SaiBa CoMo FaZEr SUaS ENtrEGaS dE 15 a 25 MiNUtoS E a PaGar 
SoMENtE Por dEMaNda
Por meio da plataforma online de intermediação de entregas especializada no mercado de 
alimentação, empresa oferece conexão com mais de 105 mil entregadores em 22 Estados 
brasileiros e Distrito Federal

mãO nA mASSA I70 CLUBE do ChoCoLatE: CoNhEça a ESCoLa oNLiNE qUE ENSiNa tUdo SoBrE a 
iGUaria qUE FaZ PartE da LiSta dE CoMPraS dE 82,6% doS LarES BraSiLEiroS
Criado pela renomada chef Dany novo, clube tem como propósito tornar as técnicas de chocolate e 
dos doces que utilizam o ingrediente mais acessíveis para quem trabalha no ramo da confeitaria

VIDA DE ChEF I26 iEda dE MatoS: a ChEF qUE rEtoMa SUa raiZ BaiaNa Por MEio dE PróPrio 
rEStaUraNtE EM SÃo PaULo
Apesar de ter se formado em Gastronomia aos 42 anos, a chef possui experiência de mais de 15 
anos no mercado de alimentação e é a prova viva de que talento e prática fazem toda a diferença
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ÍNdiCE

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

VEganiSMo: filosofia de vida que 
busca excluir todas as formas de 
exploração animal. É também uma 
postura política e social contra a 
exploração animal. 

alF: Sigla em inglês para animal 
Liberation front. em português, 
frente de Liberação animal (fLa). 

BioMaSSa DE Banana: Massa 
obtida com o cozimento de bananas 
verdes. Serve para enriquecer 
alimentos e dar textura. É utilizada 
em doces como o brigadeiro e em 
sopas e pães. 

gRãoMElEtE: omelete preparado 
sem ovos ou qualquer outro 
ingrediente de origem animal. 
Normalmente é uma massa à base 
de grão-de-bico frita no formato do 
omelete tradicional.

agaVE: Um substituto do mel com 
aparência, textura e sabor muito 

próximos, mas sua origem é o 
cacto utilizado para a produção da 

bebida tequila. 

caRnE DE jaca: Variedade de 
carne branca vegetal feita com 

a jaca verde. a fruta é cozida, 
desfiada e temperada. É utilizada 

em diferentes tipos de culinária.

toFu: alimento feito à base de 
soja que se parece com o queijo.

É utilizado como base em diversas 
receitas salgadas e doces.

aquaFaBa: É a água do cozimento 
do grão-de-bico ou de outra 

leguminosa que, após batida em 
batedeira, se transforma em uma 

espécie de clara em neve. É possível 
fazer mousses e suspiros com ela. 

GlossÁrio
rede food service

increMente seu vocabulÁrio:

o Glossário desta edição é sobre o veganismo.
Muitas dúvidas existem para os que não conhecem 

muito o assunto. Desta forma, vamos incrementar seu 
vocabulário a respeito.

por reynaldo Zani

Grfs



DE BANDEJA
Desde 1994 o dia Mundial do Veganismo 
ou do Vegano é celebrado no dia 1 
de Novembro. o movimento ganhou 
importância nos últimos anos e já é 
entendido como uma filosofia de vida e 
não apenas como um hábito alimentar. 
estudos recentes do Google indicaram 
que o assunto teve sua relevância 
incrementada em 345% nos últimos 
5 anos. o mesmo estudo indica que 
os países onde o tema possui maior 
interesse são: reino Unido, austrália, 
Nova Zelândia, canadá, irlanda, estados 
Unidos, Suécia, alemanha e países 
Baixos e Áustria. o Brasil é 0 43° no 
ranking.
Na Índia, dados da ipsos Global indicam 
que 19% da população se identifica como 
vegana. com base neste dado a Índia 
pode ser considerada o pais mais vegano 
do mundo.
como nosso negócio é food Service, a 
edição do “De Bandeja” deste mês trás 
alguma redes veganas de alimentação 
que fazem sucesso em diferentes 
mercados do mundo. 

Vale a pena conhecer!

MáS VEggiES taquERia
a rede opera somente com o serviço 
de Delivery e foi desenvolvida pela rede 
Veggie Grill de restaurantes  fast-casual. 
oferecem a gastronomia chamada de 
Tex-Mex, inspirada em pratos clássicos 
mexicanos como tacos, burritos e nachos. 
as opções são preparadas com carnitas 
de jaca desfiadas, couve-flor e peixe 
vegano crocante. a rede já está presente 
em Nova York, Seattle, Los angeles e 
pasadena.

plnt BuRgER
a rede de fast-food Vegana está presente 
na pensilvânia, Maryland, Virgínia e 
Washington, Dc. foi fundada pelo chef de 
cozinha Spike Mendelsohn — um ex-aluno 
do programa de competição culinária Top 
chef nos eUa. Serve deliciosas receitas 
de hamburguer com ingredientes como 
guacamole, queijos veganos, cogumelos 
caramelizados e jalapeños. Suas porções 
de batatas dooces fritas são famosas.

SHiFt EatERy
a rede ausraliana está muito 
presente na cidade de Sydney 
e é famosa pelo sabor e 
qualidade de seus pratos. 
atende o público em todas 
as refeições com torradas, 
saladas, sopas, sanduiches 
e uma grande variedade de 
bebidas.

VEggiE gRill
a rede fast-casual possui 
unidades em toda a califórnia 
e também em Massachusetts, 
Nova York, oregon e Washington. 
É famosa por seus deliciosos 
sanduíches, saladas e “Bowls”, 
Seus pratos veganos mais 
famosos são: o sanduíche Buffalo 
chickin’, a salada ceesar e o 
atum Melt.

coppER BRancH
É a maior rede de restaurantes 
veganos do canadá. foi fundada 
em 2014 em Montreal por um 
ex-funcionário de uma rede de 
fast-food. possui atualmente 
40 unidades e serve diferentes 
tipos de pratos e sanduiches 
preparados com ingredientes 
orgânicos plant-based.

loVing Hut
É uma das maiores redes 
veganas do mundo, 
com presença na Ásia, 
austrália, europa, américa 
do Norte e américa do Sul. 
Serve desde pratos com 
inspiração asiática como 
“pad thai” e “chow mein” 
até hambúrgueres e BLTs.

por reynaldo Zani



PETISCOS
DADINHO
DE TAPIOCA
QUEIJOS
CARNES
BRANCAS
FRUTOS
DO MAR

PERFEITO EM:

O Molho Sweet Chilli Kikkoman é perfeitamente 
balanceado para adicionar doçura e um toque de 
picância suave às preparações. 
Tradicional acompanhamento do Nama Harumaki 
(rolinho primavera), é feito à base de pimenta e do 
Shoyu Kikkoman importado, e temperado com 
vinagre, alho e outros ingredientes. 
Com sabor agridoce perfeito, tem textura encorpada 
e cor apetitosa. 
Bastante utilizado em países asiáticos como Vietnã 
e Japão, também é muito popular nos EUA, Canadá, 
Austrália e Nova Zelândia.

novo molho   sweet chilli
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Sérgio Molinari é fundador da Food Consulting, Conselheiro, Consultor, 

Mentor, Pesquisador, Produtor de conteúdo, Professor e Palestrante, com 

40 anos de significativa experiência no 

segmento de alimentação fora do lar 

no país. Formado em Administração 

de Empresas pela Pontifícia Universi-

dade Católica de São Paulo (PUC–SP), 

é um dos mais renomados profissio-

nais do Food Service na atualidade.

Sergio molinari
VoZ do CUrador

NO quE ApOStAr? prEçO MAIS bAIxO 
Ou ExpErIêNcIA SupErIOr?

nante dos clientes de nosso setor na saída de crises 
importantes é o seguinte: ele reduz a frequência de 
consumo por um bom tempo e eleva o ticket médio 
que ele gasta quando sai para comer e beber.

No final das contas, pode gastar um pouquinho a 
mais por mês ou até o mesmo que gastava antes da 
crise, mas gasta “melhor”, com mais consciência e 
raciocínio de valorização do seu dinheiro.

aliás, ele não só gasta melhor, mas ele prefere 
sair menos vezes para comer fora para poder ir a 
um lugar que entenda que seja mais bacana, mais 
legal, superior, diferenciado.

e, quando a experiência vivida bate ou supera a 
experiência esperada, o consumidor não só retorna 
como passa a dar seu aval estes estabelecimentos 
que “mereceram” a sua visita e o seu dinheiro.

e, como é isto que sempre observamos no food-
service em períodos de recuperação como o que 
vivemos, tendo a sugerir que os estabelecimentos 
QUe TÊM coMpeTÊNcia para se posicionarem 
mais no eixo da diferenciação, da experiência supe-
rior, da qualificação, o façam, mesmo que o preço 
disso possa a princípio parecer pouco competitivo.

ressalto, os que TÊM coMpeTÊNcia!
porque vejo um número enorme de estabeleci-

mentos simplesmente copiando e colando o que 
viram alguém fazer de bacana, ou introduzindo um 

ou outro elemento único e exclusivo, mas sem har-
monizar uma boa experiência para o consumidor.

e os outros estabelecimentos? Das duas, uma: 
ou eles têm a outra grande coMpeTÊNcia, que é 
entregar uma experiência honesta, por um preço 
atrativo econômico, ou estão lascados.

Mas, só voltando para recomendar que os que 
têm a coMpeTÊNcia para a diferenciação e a expe-
riência superior cuidem bem desses pontos, queria 
destacar o seguinte:

em primeiro lugar: a maior parte do tráfego deste 
mercado é formado por clientes recorrentes, fre-
quentes, não por clientes que vão a um estabeleci-
mento pela primeira vez
•Em segundo lugar: experiência superior promove 
mais recorrência e fidelização do que preço baixo
•Em terceiro lugar: os investimentos (em esforços 
como de propaganda, promoção etc.) para atrair no-
vos clientes são algumas vezes maiores do que reter 
clientes existentes – financeiramente, é melhor de-
pender de mais clientes fiéis do que de mais novatos
•Em quarto lugar: estratégias focadas em qualidade e 
experiência costumam promover margens de lucro e 
fidelização superiores às estratégias de baixo preço e 
combate, porque sua elasticidade de preços
•Em quinto lugar: os custos, a começar pelas ma-
térias-primas e ingredientes, estão muito altos e 
pressionando muito as margens; quem já opera 
com margens apertadas para brigar no preço pode 
ter mais dificuldades
•Em sexto lugar: empresas com marcas bem-posiciona-
das, reconhecidas e reputadas têm não só resultados su-
periores, mas vida média do negócio muito superior

 enfim, esta é uma mensagem genérica do tipo: 
proporcionem a melhor experiência que puderem, 
dentro das competências que têm e conseguem 
reunir, por um preço justo.

os clientes vão premiar quem fizer isso pra valer!

Sucesso e saúde a todos.

Na retomada do foodservice, a aposta certa é 
ser agressivo em preço e estimular o tráfego ime-
diato ou ser caprichoso e rigoroso na experiência 
proporcionada ao cliente?

esta discussão, central para o momento de reto-
mada do mercado de foodservice, e em linha com os 
graus crescentes de exigência, seletividade e opções 
de escolha dos consumidores, é o tema deste artigo e 
também do vídeo que publiquei recentemente no meu 
canal no YouTube – foodservice com Sergio Molinari.

Talvez a resposta mais óbvia para esta pergun-
ta seja: proporcione a melhor experiência possível, 
pelo preço mais justo possível!

errada essa resposta não é. Mas acho que é mais 
teórica do que prática.

Na prática, as marcas (sim, vou chamar um es-
tabelecimento de marca, porque é como o cliente o 
conhece e o reputa) têm estratégias e se posicionam 
predominantemente num ou em outro ponto: ou são 

mais focadas em escala, volume, custo, competitivi-
dade ou são mais focadas em diferenciação, qualifi-
cação, exclusividade, reconhecimento.

a maior parte dos casos de sucesso no nosso 
mercado está em uma destas pontas e alguns ca-
sos (menos) estão numa das pontas, mas conse-
guem uma boa solução para a outra.

por exemplos, um restaurante diferenciado que 
consegue ter muito tráfego, ou uma lanchonete de 
preço econômico que tem uma marca reconhecida 
como superior à sua própria oferta.

apenas um exemplo de deste grupo: a rede coco 
Bambu, que consegue lotar e ter espera em boa parte 
das lojas da rede, mesmo tendo um ticket médio su-
perior a r$ 80 por pessoa durante a semana.

Mas, enfim, por que me preocupo em discutir 
este tema neste vídeo?

por um motivo um tanto simples: historicamente 
e não apenas no Brasil, o comportamento predomi-
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Na rUa por

atenção, proprietários e profissionais dos seg-
mentos de pizzarias, confeitarias e/ou padarias. a 
Nestlé, empresa presente em 99% dos lares brasi-
leiros, acaba de anunciar o lançamento de dois dos 
seus mais famosos produtos, o Brigadeiro e o Doce 
de Leite MoÇa, em mais uma versão para uso pro-
fissional. em nova embalagem, os produtos, agora, 
possuem formato “tipo ‘manga’.

o Brigadeiro e Doce de Leite MoÇa no novo for-
mato “já estão prontos para uso e são ideais para 
atender professionais de pizzarias, confeitarias e 
padarias que buscam por sabor, praticidade e fa-
cilidade no momento da aplicação de recheios e 
coberturas”, informa a assessoria de imprensa da 
empresa.

os produtos já estão disponíveis para venda nos 
principais pontos de venda especializados de todo o 
Brasil, sendo que o valor sugerido do sabor Brigadeiro 
é de r$ 28,90 e o de Doce de Leite r$ 26,90.

Nestlé anuncia 
lançamento do 
brigadeiro e Doce 
de Leite Moça para 
profissionais
Em nova embalagem, produtos 
foram pensados para atender quem 
trabalha com pizzarias, confeitarias 
e padarias

Ambev anuncia 
primeira grande 
cervejaria e 
maltaria carbono 
neutro do brasil

Empório Santa 
Maria abre nova 
unidade no 
Shopping Morumbi

projeto marca o avanço da companhia 
sobre a meta de descarbonização de 
100% de sua operação

Empório gastronômico paulistano 
inaugura segunda loja em quase 30 
anos de história

a ambev, a 14ª maior empresa do Brasil em re-
ceita líquida e controladora de em torno de 68% do 
mercado nacional de cerveja, acaba de anunciar 
a primeira grande cervejaria e a primeira maltaria 
carbono neutro do Brasil.

esse projeto, realizado após a companhia atingir 
90% de redução das emissões de co2 de suas uni-
dades e a neutralização dos 10% remanescentes, 
marca o avanço da ambev sobre a meta de descar-
bonização de 100% de sua operação.

De acordo com a assessoria de imprensa, “por trás 
da complexidade desse processo, a companhia inves-
tiu, nos últimos cinco anos, r$ 137 milhões em tec-
nologia sustentável e limpa em suas operações como 
parte de um plano maior, com frentes voltadas à ação 
climática, gestão de água, agricultura inteligente e em-
balagem circular, que, desde 2018, foi reforçado com 
metas ambiciosas para serem atingidas até 2025. a 
maior cervejaria da américa Latina tem apostado em 
inovação sustentável de ponta a ponta, com redução e 
remoção de emissões de gases de efeito estufa, desde 
o plantio de insumos, como cevada e lúpulo, passando 
pela eficiência energética da produção cervejeira, lo-
gística de distribuição até os pontos de venda. No caso 
da cervejaria e da maltaria, todos os processos indus-
triais foram aperfeiçoados, incluindo, por exemplo, ins-
talação de caldeiras por biomassa, reaproveitamento 
energético do biogás, utilização de eletricidade de fon-
tes renováveis, programas de eficiência energética e 
introdução de empilhadeiras elétricas. a cervejaria de 
ponta Grossa (pr) e a Maltaria de passo fundo (rS) 
– ambas localizadas no Sul do Brasil – foram projeta-
das no conceito de baixo carbono e reduziram, ao lon-
go dos últimos 5 anos, 90% das emissões de gases de 
efeito estufa na atmosfera até atingirem sua total neu-
tralização. isso representa em torno de 9.700 tonela-
das a menos de co2 anualmente, o equivalente a 1.300 
carros a menos nas ruas do Brasil. a preparação dessa 
cervejaria e maltaria rumo a net zero faz parte de um 
plano maior de descarbonização da ambev para todas 
as suas unidades no país nos próximos anos. até o 
final de 2021, mais 4 cervejarias já serão neutras em 
emissão de carbono e a jornada continuará até alcan-
çar 100% da operação nos próximos anos. apesar da 

complexidade do processo para chegar à neutralidade 
total, de 2003 para cá, a ambev já reduziu mais de 63% 
das emissões de sua produção direta (escopo 1) e da 
energia comprada (escopo 2). Muito além da sua pró-
pria operação, a ambev está investindo para que todo 
seu ecossistema de parceiros embarque nessa trans-
formação. o olhar da companhia também está voltado 
ao maior desafio enfrentado por todas as empresas: o 
escopo 3, que representa as emissões de toda a cadeia 
de valor”, detalha.

Já rodrigo figueiredo, Vice-presidente de Sus-
tentabilidade e Suprimentos da ambev, em entrevis-
ta à rede food Service, reforçou que “não podemos 
falar de um caminho rumo ao carbono neutro e net 
zero sem que todos os parceiros e fornecedores que 
fazem parte da cadeia de grandes companhias tam-
bém estejam nessa jornada. Mais uma vez, estamos 
extrapolando as portas da ambev para promover 
uma transformação profunda e que tenha verdadei-
ro impacto positivo. alcançamos esse marco das 
primeiras unidades carbono neutro no Brasil, com a 
neutralização das emissões dos escopos 1 e 2, e ire-
mos escalar para 100% das nossas operações. Mas, 
o nosso desafio é ainda maior. estamos trabalhando 
com velocidade para ampliar essas metas aos nos-
sos parceiros, de olho no escopo 3. além de todas 
as alterações operacionais do nosso processo pro-
dutivo e logístico, que permitiram a redução de 90% 
das emissões, também investimos em projetos que 
geram créditos de carbono e compensar emissões 
residuais de nossa cadeia produtiva. esse investi-
mento em créditos de carbono representa apenas 
10% das emissões totais das duas unidades”, conta.

o empório Santa Maria, referência gastronômi-
ca em São paulo, anuncia o lançamento de uma 
nova unidade. após 28 anos de história na av. ci-
dade Jardim, o renomado empório abrirá uma filial 
no Morumbi Shopping. a nova loja terá o mesmo 
portfólio de mais de 10.000 itens e especialidades 
já conhecidas pelo público, como padaria 100% 
artesanal com ingredientes orgânicos, confeitaria, 
açougue, hortifruti direto do produtor e rotisserie 
com artigos de fabricação própria, entre outros.

com aproximadamente 1000 m², a unidade loca-
lizada no piso térreo do Shopping com acessos tan-
to pelo valet (av. chucri Zaidan) como pelo corredor 
central do Shopping, trará as novidades da padaria 
e confeitaria, que recentemente foram reformula-
das e tem uma linha de pães de fermentação natu-
ral. o empório também conta com uma vasta adega 
com mais de mil rótulos selecionados e sommeliers 
à disposição dos clientes; além de uma linha casa 
com utensílios domésticos. o público também terá 
acesso à uma seleção de queijos, presuntos e de-
mais embutidos, floricultura, produtos saudáveis, 
açougue, mercearia e importados.

a marca empório Santa Maria faz parte do Grupo 
Marche desde 2007 e carrega tradição e a experi-
ência de 28 anos de atendimento de excelência ao 
público. para Marcio ferreira, Gerente desta nova 
unidade, “o atendimento diferenciado ao cliente do 
empório Santa Maria é nossa motivação diária”.

“para essa nova loja, privilegiamos uma região 
residencial e comercial com uma demanda latente 
por algo neste padrão”  comenta Victor Leal, co-
fundador e responsável por expansão no Grupo 
Marche, para a rede food Service.

“Nós focamos em produtos de alta qualidade, sele-
cionados por nossa equipe de experts em gastronomia 
e produzidos por profissionais extremamente quali-
ficados. Além disso, nas duas unidades do Empório, 
buscamos nos diferenciar pelo atendimento próximo 
e pessoal, variedade de produtos e especialistas em 
cada departamento. entendemos que a vida pode ser 
celebrada todo dia e, desta forma, fazer compras se 
torna um momento muito mais agradável”, conta Ber-
nardo ouro preto, ceo do Grupo Marche.

aclamado restaurante japonês
o restaurante japonês será comandado pelo chef 

renato Suzuki que tem dezessete anos de experi-
ência na área e trabalha no Sushi do empório Santa 
cidade Jardim, desde 2017. o menu exclusivo con-
ta com mais de 110 opções e criações com Trufas, 
Wagyu e foie Gras. em 2020, foi recomendado pela 
Veja comer & Beber como um dos melhores Ja-
poneses de São paulo. para a loja do Morumbi, o 
restaurante comportará mais de 70 pessoas, com 
o mesmo cardápio incluindo criações exclusivas do 
Sushi bar da unidade cidade Jardim. o restaurante 
atende à lá carte no almoço e jantar, take out e en-
trega via rappi.

Serviço: Unidade Morumbi Shopping  
endereço: Morumbi Shoping, térreo – av. roque 

petroni Júnior, 1089 (piso Térreo) acesso estacio-
namento pela av. Dr. chucri Zaidan – Jardim das 
acácias, São paulo – Sp, 04707-000
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Na rUa

Banco é a única instituição financeira 
a oferecer a funcionalidade no 
aplicativo de delivery

Sem a adição de leite, novo produto 
é o primeiro lançamento plant-based 
da marca

por

agora ficou mais fácil pagar os pedidos no ifood 
com pix. o itaú Unibanco e a plataforma de deli-
very anunciam uma parceria para tornar mais fluida 
a experiência dos clientes que utilizam esse meio 
de pagamento no aplicativo, simplificando a jor-
nada dos consumidores. o banco, líder em volume 
transacionado via pix dentro do app, é o primeiro e 
único a oferecer a funcionalidade no ifood.

o desenvolvimento do facilitador de pagamentos 
torna a usabilidade mais rápida e simples, e prome-
te minimizar pedidos não concluídos e Qr codes 
abandonados – proporcionando também um ganho 
de eficiência operacional para as duas marcas. an-
tes, as transações exigiam que o usuário passasse 
por uma jornada extensa: copiar o código gerado no 
aplicativo do ifood, ir para o app do banco, se logar, 
seguir a rota do pix e colar o código para processar 
o pagamento. agora, será necessário apenas clicar 
no botão pague com pix e, ao ser direcionado para 
o app do itaú, digitar a senha e confirmar a opera-
ção.

“Trabalhamos muito próximos aos nossos clien-
tes para entender de que forma podemos ajudá-los 
a entregar soluções que aliem comodidade à segu-
rança. essa iniciativa com o ifood é mais um im-
portante passo que damos nesse sentido, uma vez 
que conseguimos impactar de forma contundente a 
experiência de quem está na ponta. estamos muito 
otimistas e confiantes de que essa funcionalidade 
vai, realmente, fazer a diferença para os consumi-
dores”, diz Marcos cavagnoli, diretor de cash ma-
nagement e open finance do itaú para a rede food 
Service.

Seguindo as atuais tendências de consumo, a 
KiTKaT acaba de anunciar o lançamento da versão 
vegana do chocolate.

Sem a adição de leite, o novo produto é o primeiro 
lançamento plant-based da marca, “trazendo ape-
nas ingredientes plant-based na composição, sen-
do feito para todo mundo que gosta de experimen-
tar algo novo. o produto foi lançado globalmente e, 
agora, chega ao Brasil em edição limitada. em linha 
com as premissas da Nestlé, este lançamento faz 
parte do plano da companhia para atender às cres-
centes demandas de consumidores que gostam de 
experimentar novas tendências e sabores. KiTKaT 
V tem certificado vegano e é feito de cacau 100% 
sustentável originário do Nestlé cocoa plan. o pro-
duto está à venda em varejistas selecionados e nas 
lojas e e-commerce de KiTKaT chocolatory”, infor-
ma a assessoria de imprensa da marca.

em entrevista à rede food Service, patricia Nacamu-
ta, Gerente de Marketing da KiTKaT, comentou que “sem 
dúvida, um dos pedidos mais comuns que recebemos 
pelas redes sociais é pelo KiTKaT V. ele foi desenvol-
vido por especialistas em chocolate no centro de pro-
dutos da Nestlé em York, no reino Unido, a casa origi-
nal da marca. a equipe trabalhou fortemente para fazer 
essa versão plant-based e atender às expectativas dos 
amantes de KiTKaT em todo o mundo. o ingrediente 
especial é o arroz, além de muita expertise em choco-
lates, entregando um produto saboroso que mantém a 
crocância característica de KiTKaT”, ressalta.

Itaú unibanco e iFood 
saem à frente com 
parceria que facilita o 
pagamento via pix

KItKAt lança versão 
vegana do chocolate

“como referência no setor, estamos sempre bus-
cando novas alternativas para facilitar a vida de 
todo nosso ecossistema e investindo cada vez mais 
em tecnologia. a parceria com o itaú, que compar-
tilha a mesma premissa de inovação do ifood, para 
essa nova funcionalidade, contribui com o dia a dia 
dos nossos usuários”, comenta Mauro piazza, Dire-
tor de produtos do ifood.
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cuncunmelos: conheça o negócio familiar 
de cogumelos de origem orgânica que 

iniciou como um teste para amigos 
durante a pandemia de covid-19

criada por tios e primos, atualmente, a empresa já atende uma rede de 
supermercados e alguns restaurantes do Rio grande do Sul

Dizem que tudo começa com um teste, não é 
mesmo? e quando esse teste é feito só entre 
amigos, dá muito certo e acaba virando um 
negócio de verdade? É comum? com certeza, 

não! Mas, essa é a verdadeira história da cuncunme-
los, uma empresa familiar de cogumelos de origem 
orgânica que funciona em uma chácara localizada em 
Guaíba, na Grande porto alegre, no rio Grande do Sul.

criada por quatro parentes, entre tios e primos, 
atualmente, o negócio ainda detém da curiosidade 
de ter surgido no meio da atual pandemia de co-
vid-19, um momento em que muitos empresários 
do ramo de alimentação fora do lar tiveram que 
fechar as portas em decorrência da crise social e 
econômica provocada pela doença não só no Brasil, 
mas em todo o mundo. “Nosso negócio, por incrí-

NUdES i

vel que pareça, começou e prosperou na pandemia 
de covid-19. Nós utilizamos do momento em que 
as pessoas estavam evitando sair de casa para 
entregar o nosso produto fresquinho na porta das 
residências delas e, assim, fomos conquistando e 
ganhando clientes. Mas, claro, sempre com todos 
os cuidados e respeitando todas as normas de hi-
giene e segurança relacionadas à pandemia”, conta 
Júlia carvalho, de 32 anos, publicitária de formação 
e uma das sócias da cuncunmelos.

o Que é a cuncunMelos?

Na concepção de carvalho e seus sócios, a cun-
cunmelos “é uma produção familiar de cogumelos 
de origem orgânica que iniciou como um teste ape-
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nas para amigos para ver como poderia ser feito. a 
ideia surgiu após um dos sócios ir à ‘caça de co-
gumelos’ em um parador no rio Grande do Sul. as-
sim, ele trouxe aos demais sócios, que toparam a 
experiência. e, atualmente, já fornecemos para uma 
rede de supermercados e alguns restaurantes do 
rio Grande do Sul, ultrapassando as barreiras da 
rede de amigos”, apresenta.

a publicitária partilha também que a cuncunme-
los “é uma empresa familiar cujos os sócios são 
tios e primos que foram ensinados pelo patriarca da 
família a investirem no que se tem, a dar valor para 
a terra. e foi, daí, que surgiu o nome cuncunmelos, 
que é uma homenagem a ele, o cuncun. Somos 
quatro sócios: adalberto, Bruno, Marco e eu Júlia, 
mais uma família inteira que, no início, embalou, 
vendeu, distribuiu e tentou abrir portas para o nos-
so negócio prosperar, levando sempre a premissa 
do nosso patriarca”, revela.

Produtos e Perfil de cliente

por produzir e vender um produto bastante dife-
renciado, hoje em dia, a cuncunmelos não possui 
apenas um produto considerado carro-chefe. afinal, 
carvaho explica que “nós trabalhamos com a famí-
lia pleurotus, que agrega o Shimeji, um cogumelo 
muito conhecido da culinária japonesa, assim como 
o Salmão e o citrino. os últimos dois, por exemplo, 
são bem diferentes e chamativos pelas suas cores 
rosa e amarelo, respectivamente”, ressalta.

Sendo válido ressaltar que, talvez pela falta de 
um produto principal, o perfil de cliente da empresa 
ainda não é considerado tão definido. “Não temos 
um perfil definido, pois o nosso produto é muito 
versátil. ele serve para a culinária, além de ser fon-
te de proteína em dietas vegetarianas e veganas e 
ir muito bem como acompanhamento para dietas 
ricas em carne, por exemplo”, pontua carvalho.

QueM jÁ exPeriMentou, indica!

Guilherme Balle, pós-graduado em Gestão e 
Gastronomia, é cliente da cuncunmelos desde o co-
meço do negócio e relata que “sou um consumidor 
assíduo de cogumelos pelo sabor, valor nutricional 
e versatilidade. os da cuncunmelos, particularmen-
te, são recebidos sempre muito frescos, íntegros e 
firmes.  Dá para perceber o cuidado que eles têm 
na produção. além disso, a empresa tem boa va-
riedade de espécies, o que proporciona a criação 
de diferentes pratos. assim como, presta um ótimo 
atendimento e a entrega é super ágil em domicílio. 
É um modelo de negócio de sucesso que, certamen-
te, vai crescer ainda mais e conquistar o coração de 
muitos consumidores”, acredita.

Metas e dicas Para eMPreender no 
Mercado food service

apesar da cuncunmelos ter sido inaugurada há 
pouco mais de um ano, já que sua operação foi 
iniciada exatamente em março de 2020, carvalho 

e seus sócios possuem grandes metas para o ne-
gócio de família. “estamos trabalhando para nos 
tornarmos uma empresa referência no segmento 
de cogumelos e, dessa maneira, estarmos, cada vez 
mais, presentes em mercados e lojas, tendo, assim, 
um leque de opções de onde nos encontrar”, afirma.

por fim, carvalho confessa que empreender não 
é uma tarefa fácil, mas indica que, acima de tudo, 
é preciso força de vontade e bastante persistência, 
mesmo em meio aos percalços. “Mesmo que a con-
ta ainda não feche, continue fazendo! pois, se você 
confia no que está vendendo e servindo, os outros 
pontos que formam um negócio virão”, indica.

Os Sócios Marco, Bruno e Adalberto idealizadores da Cuncunmelos
A Sócia Júlia Carvalho

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o



22 | REDE FOOD SERVICE REDE FOOD SERVICE | 23
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óleo de palma sustentável das Américas. O executivo atua há 20 anos 

na companhia, tendo passagens por várias áreas, incluindo a gerência 
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de food service e distribuição 
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por André gasparini
artiGo

A importância da análise de tendências 
na elaboração de um plano comercial

Quais são os novos hábitos de consumo no meu 
setor?. o que a minha empresa ou meus concor-
rentes fizeram durante a pandemia que gerou bons 
resultados?. estas são algumas das perguntas que 
devem obrigatoriamente serem feitas ao começar 
a trabalhar no planejamento comercial do seu ne-
gócio. a pandemia acelerou muitas tendências que 
vieram para ficar e não podemos perder isso de vis-
ta na hora de estruturar nossas futuras  estratégias. 

para começar, é importante ter um plano de ne-
gócio bem definido. ele deve descrever seus servi-
ços e objetivos de forma precisa e abranger o pro-
cesso do início ao fim, com os passos que devem 
ser dados para chegar onde se quer. Também deve 
contemplar informações importantes como quem é 
seu público-alvo, locais de atuação, quais produ-
tos ou serviços serão vendidos e a estratégia de 
marketing, entre outros.

porém, o plano de negócios não é um apanha-
do de ideias. ele é elaborado a partir de pesquisas, 
análises de mercado, informações e dados para 
que suas estratégias sejam traçadas de forma mais 
assertiva. É aí que a avaliação de tendências en-
tra como uma aliada no processo de planejamento. 
ela compõe a análise de negócios e tenta prever o 
movimento futuro de um serviço ou produto, base-
ado nos dados e estatísticas anteriores. com isso, 
é possível definir estratégias de atuação eficientes 
e personalizadas para seus objetivos e pensar em 
ações para proteger seu negócio da concorrência.

Tendências surgem a partir de necessidades de 
inovação e podem ser percebidas em contextos so-
ciais, culturais e econômicos. algumas formas de 
identificá-las são observar que tipos de assuntos 
os formadores de opinião e influenciadores do seu 
setor estão abordando. Não esqueça também do 
benchmarking, isto é, estar atento ao que a concor-
rência está fazendo e testando. 

as empresas líderes em seus setores também 
costumam colocar o cliente no centro de sua estra-
tégia. escutá-los, geralmente, é uma fonte rica de in-
formações para entender o que eles querem e quais 
são as suas expectativas. Há várias maneiras de fa-
zer isso, mas uma das mais efetivas é aplicando o 
NpS, uma metodologia criada há quase 20 anos pela 
consultoria global Bain & company. Medindo a leal-
dade do seu cliente, é possível descobrir quais são 

as experiências ou os serviços melhores avaliados 
por ele, mas, principalmente, os que necessitam ser 
aprimorados em seu plano de negócios. 

além de ouvir o seu consumidor, para o setor de 
food service é fundamental identificar rapidamen-
te mudanças de comportamento de consumo e por 
que elas aconteceram, quais foram as tecnologias 
adotadas nas diferentes etapas do negócio, o im-
pacto da sustentabilidade na cadeia, quais canais 
de venda os clientes estão utilizando, ou que es-
tratégias ou mudanças os concorrentes adotaram 
nos últimos meses que funcionou para eles. Saber 
analisar as tendências é conseguir mapear as mu-
danças no setor, identificar necessidades não aten-
didas e, como consequência, oportunidades, e sa-
ber o que se aplica a realidade do seu negócio para 
traçar um plano coerente e realista.

No processo de construção do planejamento es-
tratégico, lembre-se de dedicar tempo à análise das 
tendências e de revisitar essa etapa de tempos em 
tempos. pode ser que surjam mudanças drásticas, 
como aconteceu com a pandemia, ou que, com o 
passar do tempo, algumas alterações de cenário 
aconteçam de forma sutil e ajustes sejam neces-
sários para alcançar seus objetivos de negócio. es-
tar atento aos movimentos futuros pode, inclusive, 
proporcionar a oportunidade do seu negócio ser o 
pioneiro em uma tendência e estar um ou dois pas-
sos à frente de seu concorrente. 

Patrocínio regional:
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apesar de ter se formado em gastronomia aos 42 anos, a chef possui 
experiência de mais de 15 anos no mercado de alimentação e é a 

prova viva de que talento e prática fazem toda a diferença

por

Ieda de Matos: a chef que 
retoma sua raiz baiana por 
meio de próprio restaurante 

em São paulo

Br
un

o 
Fa

ve
ry

REDE FOOD SERVICE | 27

rua ferreira de araújo, número 841, bairro pi-
nheiros, São paulo, capital. esse é o endere-
ço do restaurante por meio do qual ieda de 
Matos Nascimento, de 49 anos, natural da 

chapada da Diamantina, na Bahia, retoma à sua raiz 
e exerce uma verdadeira vida de chef todos os dias.

chamado de casa de ieda, o restaurante é a tra-
dução clara da história de vida profissional e pes-
soal da chef, que, em entrevista exclusiva à rede 
food Service, divide como é a vida de chef de uma 
baiana em meio aos paulistas.

QueM é ieda de Matos?

 casada com ‘Zé’ e mãe de um filho, Matos é uma 
mulher “humilde, com pés no chão, passos curtos e 
bem definidos. Gosto muito de um ditado que meu 
pai sempre me falou: tudo demais é sobra! adoro 
voltar para a chapada Diamantina e acompanhar 

todos os anos o que está acontecendo por lá e 
aproveito para pisar descalça no chão e ter o con-
tato com a natureza, que me reconecta com minha 
história”, se apresenta.

Sobre o seu lado profissional, a chef relata que, 
rotineiramente, “busco melhorar meus conheci-
mentos e estar atenta às demandas do restaurante, 
mas sem abrir mão dos meus princípios e da minha 
história contada em cada prato. Hoje, o meu filho é 
o meu subchefe e já sou avó do arthur, que, sempre 
que possível, está comigo na cozinha. É difícil con-
ciliar a vida pessoal com a profissional. No entanto, 
é fundamental estar conectada e ter essa energia 
para seguir a caminhada. falo isso porque a casa 
de ieda é um empreendimento familiar. a família 
unifica e ajuda no resgate das nossas raízes e he-
ranças culturais”, esclarece.

História de vida e forMação

Matos é a prova viva de que talento e prática 
fazem toda a diferença no mercado food service. 
afinal, apesar de ter se formado em Gastronomia 
apenas aos 42 anos, a chef possui experiência 
de mais de 15 anos no ramo de alimentação. “Já 
trabalho com a venda de alimentos há mais de 15 
anos, mas meu contato mais profissional com o se-
tor se deu quando resolvi abrir um food truck em 
2013. eu sempre estudei em escolas públicas, mas 
meu maior sonho sempre foi ter formação superior. 
a luta sempre foi grande e somente com 42 anos 
coloquei a mão no diploma superior, que é o primei-
ro da minha família. além de realizar esse sonho, 
o diploma tem uma simbologia enorme para o que 
é a história socioeconômica da minha família e de 
muitos brasileiros”, comemora.

Durante sua graduação, Matos também pode ter 
uma experiência no exterior, já que o seu marido “re-
cebeu uma bolsa de estudos para fazer mestrado 
na KU Leuven, na Bélgica. aproveitei e arrumei mi-
nhas malas para viver essa experiência. assim, tive 
a oportunidade de estagiar na Bélgica, na cidade de 
Tervuren, em um pequeno restaurante local. e, já em 
Londres, pude estagiar no Tendido cuatro”, conta.

Vida de chef dona de restaurante
Matos vive uma vida de chef mais empresarial 

desde 2017, quando abriu o seu restaurante casa 
de ieda. No entanto, ela garante que só somou mais 
essa função. “Lá, eu faço um trabalho de resgate 
de ingredientes e preparos da minha terra, aliando 
tudo isso aos conhecimentos adquiridos às técni-
cas e vivências em outros estados do Brasil. a roti-
na que vivo é bem puxada, já que tenho o cuidado de 
estar presente em todos os processos. Me envolvo 
em tudo e a vida na gastronomia, pelo menos no 
meu caso, não tem nenhum glamour. faço de tudo 
e costumo dizer que um cozinheiro precisa ser or-
ganizado, saber limpar e, depois, cozinhar”, resume.

Também conforme Matos, “vida de chef é sempre 
carregada de atividades. embora você tenha profis-
sionais para te apoiar, o negócio é seu e você tem 
que fazer tudo acontecer. a alma do negócio está 
em você, já que os visitantes estão procurando uma 

A Chef Iedade Matos
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experiência, que é muito mais do que o simples ato 
de se alimentar. e para que isso aconteça é preciso 
um trabalho árduo”, garante.

exPeriências Que MarcaM

em seus mais de 15 anos de experiência no ramo 
de alimentação, Matos assegura que já vivenciou 
momentos diversos, mas que um deles te marcou 
para sempre. “Tenho experiências negativas e po-
sitivas como chef. Tento aprender com todas elas. 
Uma delas diz respeito ao preconceito racial, que 
ainda é muito presente na nossa sociedade e que 
temos que combater fortemente. Hoje, ainda recebo 
visitantes que, no final da refeição, me perguntam 
se posso agradecer a chef ieda de Matos. e, quando 
digo que sou a chef, vejo no olhar que parece que 
não poderia ser eu ocupando esse lugar. por outro 
lado, uma grande maioria se sente acolhido com 
minha comida afetiva. Um dia, recebi uma visita que 
me marcou. era uma mulher, que pediu para servir 
uma comida o mais rápido possível, pois só tinha 
vinte minutos para comer e não se importava com o 
que chegasse no prato. Mas, eu disse para ela que 
faria um prato que atendesse aos seus desejos. e, 
no final de tudo, a visitante me chamou e, na minha 
frente, chorou, porque a minha comida a fez lembrar 

profundamente da avó, inclusive, a bebida que servi 
no dia, um fermentado afrobaiano chamado aluá. 
em resumo, uma refeição que não podia passar de 
vinte minutos, durou aproximadamente uma hora e 
meia”, relembra.

sonHos e Metas

 Multitarefa, Matos partilha também que seu so-
nho “sempre foi dar luz à minha terra, a chapada 
Diamantina, bem como os produtos e produtores de 
ingredientes de origem. Nunca perco a oportunida-
de de divulgar o trabalho das cooperativas baianas 
que fazem um trabalho essencial. Venho da agri-
cultura familiar, tempos em que nem pensava em 
abrir um restaurante e trabalhar com food service. 
Na minha opinião, uma boa cozinha só pode existir 
se tiver ingredientes bons”, afirma.

Já sobre suas atuais metas, a chef revela que 
pretende “publicar um livro que fale sobre as co-
operativas baianas e que retrate a chapada Dia-
mantina, que ainda está fora dos grandes circuitos 
turísticos”, explica.

visão de Mercado

 experiente, Matos possui uma visão de merca-
do bastante apurada e acredita que o atual nicho 
food service “está sempre se adaptando aos novos 
requisitos. Hoje, a sociedade exige mudanças peri-
ódicas e estar preparado para todas as mudanças 
são desafios correntes. por esse motivo, precisa-
mos sempre estar preparados e uma forma seria 
olhar para tudo que está acontecendo, participando 
de atividades da área e buscando conhecimento. 
formação contínua é um dos caminhos para seguir 
no mercado de maneira diferenciada”, aconselha.

a chef acrescenta que a alimentação em si “vem 
transformando a maneira pela qual nos relaciona-
mos com o que comemos. Hoje, as pessoas bus-
cam, cada vez mais, saber de onde vem os ingre-
dientes que estão no seu prato. o alimento traz 
toda uma cultura e uma história, que deve ser con-
tada por meio de um cardápio, da música que toca 
no salão, do ambiente que está ao redor do comen-
sal. atualmente, tudo isso e muito mais faz toda a 
diferença no momento da refeição. experiência e 
alimentação caminham juntas para que tudo tenha 
sentido e as pessoas se sintam conectadas com 
o universo da comida e, sobretudo, entendam que 
o alimento no prato representa uma cadeia muito 
maior”, enfatiza.

adaPtações frente à PandeMia de 
covid-19

 como a maioria dos empresários do setor de ali-
mentação fora do lar, Matos também foi pega de sur-
presa pela atual pandemia de covid-19 e seus res-
pectivos efeitos sociais e econômicos. com isso, ela 
comenta que precisou fazer algumas adaptações no 
seu negócio. “Tudo mudou desde a chegada da do-
ença. primeiro, fiquei paranoica durante três meses. 
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Mas, depois, eu percebi que, se ficasse mais uma se-
mana esperando tudo normalizar, nunca mais abriria 
a porta do restaurante e meu sonho estaria com-
prometido. assim, pensei em como oferecer algo 
para minhas visitas que estavam interrompidas por 
causa da pandemia. foi, então, que pensei em fazer 
um kit acarajé e abará para tentar pagar as contas e 
seguir com o sonho. Deu muito certo já na primeira 
edição, que esgotou em poucos dias. Dessa forma, 
logo, criei um fanzine para explicar o alimento, pois 
tem muita história por trás desse alimento sagra-
do que, hoje, representa nossa herança africana. o 
restaurante ficou fechado todo esse tempo e eu só 
pretendo retornar agora com o caruru de cosme e 
Damião, uma festa que faço desde o primeiro ano 
em que abri as portas para receber cada um dos vi-
sitantes”, detalha.

dica da cHef

por fim, generosa, Matos indica a todos que 
queiram iniciar na vida de chef como ela que “co-
mecem entendendo que um chef não é aquele que 
tem um diploma na mão. a formação acadêmica é 
fundamental na minha opinião. até porque, depen-
dendo da sua origem socioeconômica, não vale 
ser autodidata. Você sempre irá precisar de papeis 
para provar sua capacidade e competência. embora 
diploma não seja tudo, é uma parte do processo. 
assim, a dica que dou é que aprenda tudo que as 
áreas da profissão possam te oferecer. Valorize to-
dos aqueles que estão envolvidos. Seja cozinheiro 
antes de tudo. Saiba organizar e limpar. conheça a 
história do seu país, os estados e suas culinárias. 
Defenda a gastronomia brasileira”, recomenda.

D
iv

ul
ga

çã
o



GENtE i
tabata martins

30 | REDE FOOD SERVICE

personalizar a formação acadêmica 
em Gastronomia é possível?

com o Ecossistema Ânima sim!
conheça o projeto que possui Rosa Moraes como embaixadora de 
turismo e Hospitalidade e já vem transformando a vida de quem 

sonha em seguir carreira no mercado food service ou deseja fomentar 
a sua atuação neste nicho
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Seguir carreira no mercado food service ou 
fomentar a sua atuação neste nicho por 
meio de estudo e prática é um dos seus 
atuais objetivos de vida? Se sim, então, 

hoje, nós da rede food Service temos o prazer de 
lhe apresentar o ecossistema Ânima de aprendiza-
gem (e2a), um projeto da Ânima educação, uma das 
maiores organizações educacionais privadas de 
ensino Superior do Brasil, que possibilita persona-
lizar a formação acadêmica em Gastronomia, assim 
como em outras áreas, e que já vem transformando 
a vida pessoal e profissional de muitas pessoas.

o Que é o ecossisteMa ÂniMa de 
aPrendizaGeM?

De acordo com rodrigo Neiva, Diretor de persona-
lização na Ânima educação e o responsável pela área 
de personalização e pelo projeto: Vida & carreira na 

Vice-presidência acadêmica da empresa educacio-
nal, o ecossistema Ânima de aprendizagem (e2a) “é 
um projeto de formação personalizada, que trabalha 
fortemente a conexão da universidade com as gran-
des questões de nossa sociedade e do mundo do tra-
balho. cada estudante pode personalizar sua trilha 
de formação acadêmica de acordo com o seu projeto 
de Vida & carreira. além disso, os alunos passam a 
ter conexão com nossas verticais do conhecimento, 
que são reconhecidas e especializadas em áreas de 
atuação como a Gastronomia (Le cordon Bleu), o Di-
reito (eBraDi), a Gestão (HSM e HSMu), a Medicina 
(inspirali) e a inovação (SingularityU Brazil e Learning 
Village). para nós, educação é muito mais do que ca-
pacitar pessoas para o mercado de trabalho. com-
partilhamos a crença que a educação transforma as 
pessoas e o mundo ao redor”, apresenta.

Neiva complementa que “o ecossistema Ânima 
de aprendizagem é fruto de uma construção cola-
borativa de todas as áreas da companhia, por mais 
de uma década. Já vínhamos trabalhando um cur-
rículo por competências, em que os ambientes pre-
senciais e digitais se integram e articulam. o inves-
timento permanente em formação de professores, o 
avanço das tecnologias educacionais e o aprendi-
zado acumulado ao longo dos anos configuram-se 
no pano de fundo para o desenvolvimento da atual 
versão do e2a, um projeto de formação personali-
zado, por competências e integrado”, ressalta.

coMo funciona o ecossisteMa ÂniMa 
de aPrendizaGeM?

Sobre o funcionamento do ecossistema Ânima 
de aprendizagem, o Diretor de personalização na 
Ânima educação explica que “nosso ecossistema 
de aprendizagem foi desenvolvido com foco na 
realização do sonho de nossos estudantes, com 
um currículo totalmente integrado, que vai além 
da sala de aula e cria soluções transformadoras. 
Logo no início do curso, os alunos fazem o compo-
nente curricular Vida & carreira, que é o encontro 
do seu sonho com o ecossistema, nosso projeto 
de formação. o estudante é levado a pensar quais 
são seus objetivos pessoais e profissionais, sua 
identidade e seu papel no mundo. isso permite 
que o aluno flexibilize parte do seu currículo, par-
ticipando de cursos e projetos que lhe aproximem 
mais de seus objetivos. Nossos currículos são or-
ganizados em Unidades curriculares que tratam os 
temas para o desenvolvimento de competências, 
aliando teoria e prática, experiências reais e si-
muladas. cada unidade curricular cursada confere 
um certificado para o aluno, que já poderá buscar 
uma colocação no mercado de trabalho. Um outro 
aspecto interessante do ecossistema é a parceria 
com as empresas para a oferta de Unidades cur-
riculares Duais. as empresas parceiras, mais de 
170 atualmente, apresentam seus problemas e fa-
zem mentoria com os alunos. Desta forma, o e2a 
também contribui para a quebra da barreira entre 
universidade e mundo do trabalho. em 2021, fo-
ram mais de 80 empresas parceiras nas Unidades D
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tária da Isa Pensky Confeitaria Artesanal está entre os 

alunos do Ecossistema Ânima de Aprendizagem
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competência técnica, sem deixar de lado o aspecto 
social da alimentação e as relações com o local. 
para nós, é uma honra poder contar com uma pro-
fissional que é referência nacional e internacional 
na área de Turismo e Hospitalidade, nos ajudando 
a construir o projeto de formação da área e inte-
grando ainda mais a universidade com o mercado”, 
afirma.

Moraes, por sua vez, relata que “recebi o con-
vite por meio da Denise campos, Vice-presidente 
acadêmica e do rodrigo Neiva, que é o Diretor res-
ponsável pela área de Turismo e Hospitalidade na 
Ânima educação. Quando eles me procuraram, eu 
fiquei imensamente feliz de ter a chance de retornar 
ao ensino Superior. passei 20 anos da minha car-
reira dedicada à educação e pude contribuir para 
a formação de qualidade de milhares de estudan-
tes. Sinto que pertenci a algo muito maior e que, 
pode, de fato, transformar vidas. e, depois de um 
ano sabático, em que eu me dediquei a outros pro-
jetos na área da gastronomia, como a Gastromo-
tiva – um projeto social que transforma vidas por 
meio da gastronomia -, fiz viagens culturais muito 
interessantes, além de importantes conexões, que 
resultaram, inclusive, em um convite para ser a pre-
sidente da região do Brasil para o Latin america’s 
50 Best restaurants e para o The World’s 50 Best 
restaurants. Sinto que tenho ainda mais a oferecer 
aos estudantes. a possibilidade de retornar para a 
educação superior em um ecossistema como a Âni-
ma educação, que reúne marcas bastante valiosas, 
principalmente, na área de Hospitalidade, me dei-
xou bastante animada”, divide.

em resumo, para Moraes, ser embaixadora do 
ecossistema Ânima representa “sem dúvida, um 
reconhecimento importante do meu trabalho de 
mais de 20 anos na educação, contribuindo para 
a formação e profissionalização do mercado de 
Hospitalidade, além da minha influência na área 
gastronômica. Trabalhar com educação e forma-
ção profissional é um desafio, é estar sempre em 
busca de evoluir e acompanhar as atualizações do 
setor para os cursos e processos educacionais e 
profissionalizantes. receber o desafio de integrar 
o mercado e a academia é motivador e, sem dúvida 
nenhuma, mais um grande marco na minha carrei-
ra. Ser embaixadora traz para mim um novo desa-
fio, de ser a ponte, o elo entre o mercado e a aca-
demia, desenvolvendo conexões importantes para 
os estudantes e também para o desenvolvimento 
dos cursos de Turismo, Hotelaria, eventos e Gas-
tronomia das instituições do ecossistema Ânima. 
ainda que eu já fizesse esse papel anteriormente, 
agora, estarei dedicada aos estudantes dessa área, 
trazendo novidades e aproximando-os à realidade 
do mercado. e já estou cheia de ideias”, garante.

benefícios do ecossisteMa ÂniMa 
de aPrendizaGeM ao Mercado food 
service

especificamente sobre a relação do ecossistema 
Ânima de aprendizagem e o mercado food service, 

pensando nos benefícios que o projeto oferece ao 
atual e futuro estudante de Gastronomia, assim 
como os já operadores deste ramo, Neiva avalia 
que a “atual pandemia de covid-19 afetou profun-
damente o mercado de food service. o momento, 
agora, é de sistematizar os aprendizados em ques-
tões importantes para toda a cadeia, como a di-
gitalização, a biossegurança e a possibilidade de 
construir experiências para além do ambiente do 
restaurante. Nesse sentido, a Ânima educação, a 
aryzta e a aGr uniram forças para criar um Núcleo 
de conhecimento em alimentação com o objetivo 
de produzir conteúdos atuais e com bastante foco 
para auxiliar os empresários e gestores a estarem 
mais preparados para este novo momento. esse é 
um bom exemplo da integração da academia com o 
setor produtivo, em que as empresas influenciam o 
currículo e o currículo também influencia as empre-
sas. os cursos livres produzidos por essa parceria 
beneficiarão alunos integrantes do ecossistema e 
o mercado de food service. além disso, os estu-
dantes, organizados em equipes multiprofissionais 
nas Uc’s Duais, desenvolvem soluções integradas 

curriculares Duais, que tiveram a participação de 
professores e envolveram cerca de 40 mil alunos 
que, no ambiente aniversário, tiveram contato com 
a realidade do mercado e puderam aprender e de-
senvolver habilidades no mundo real. No primeiro 
semestre de 2021, mais de 25 mil estudantes de 
todo o país se envolveram em quase 530 projetos 
de extensão, impactando diretamente a comunida-
de. São números expressivos que refletem a cone-
xão do estudante com o seu papel de profissional 
e cidadão”, detalha.

rosa Moraes coMo eMbaixadora de 
turisMo e HosPitalidade

outro grande diferencial do ecossistema Ânima 
de aprendizagem é o fato de ter rosa Moraes como 
a embaixadora de Turismo e Hospitalidade da Âni-
ma educação. “Tive o prazer de ter a rosa como Di-
retora enquanto era aluno de Gastronomia da Uni-
versidade anhembi Morumbi. Desde a concepção 
do primeiro curso de Gastronomia do Brasil, rosa 
é uma referência na formação de profissionais com 

Rosa Moraes

Rodrigo Neiva, Dir. de Personalização na Ânima Educação
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para o setor, que podem sinalizar novos caminhos 
e formas de atuação. Nesse momento, por exem-
plo, estamos criando o foodLab, em que alunos de 
Gastronomia, Nutrição e Tecnologia irão trabalhar 
no desenvolvimento de pesquisas e produtos para 
o setor”, revela.

Já Moraes, sinaliza que “os cursos de Gastro-
nomia das instituições da Ânima não são foca-
dos apenas em formar um profissional técnico, 
com habilidades para trabalhar na área de ali-
mentos e bebidas. eles são completos, passando 
por todas as áreas, inclusive, gestão de negócios 
gastronômicos. estar em um ecossistema tam-
bém agrega aos alunos a possibilidade de par-
ticipar de atividades extracurriculares que são 
promovidas pela rede. Lembrando que educação 
não é só o aspecto técnico, mas também tudo 
aquilo que articula e ajuda o profissional a de-
senvolver competências socioemocionais, como 

resiliência, empatia, saber trabalhar em equipe, 
ter criatividade e sensibilidade. o mercado pede 
profissionais cada vez mais completos e a edu-
cação é o caminho mais assertivo para quem 
quer se manter competitivo e trabalhar por um 
ambiente de trabalho mais estimulante”, reco-
menda.

QueM jÁ faz Parte do ecossisteMa 
ÂniMa de aPrendizaGeM, recoMenda!

isabella pensky, de 20 anos, é formada em Gas-
tronomia e proprietária da isa pensky confeitaria 
artesanal. a jovem está entre os alunos do ecos-
sistema Ânima de aprendizagem e garante que o 
projeto fez e ainda faz toda a diferença em sua vida 
tanto acadêmica, como na profissional. “Hoje, eu 
sou proprietária de uma confeitaria artesanal, que 
foi sendo idealizada e desenvolvida desde o primei-
ro semestre do curso de Gastronomia. eu entrei no 
ecossistema em 2019.  Decidi entrar na Unisociesc 
porque a instituição oferecia o curso de Gastro-
nomia em um prazo de tempo bom, que era o que 
eu queria e precisava. Desde o primeiro semestre, 
eu tive a oportunidade de exercitar a prática pro-
fissional e aprender o cenário de prática real com 
as parcerias com empresas de renome no mercado, 
como a Unidade curricular Dual, em parceria com 
a aryzta e aGr. confesso que foi uma surpresa o 
quanto ajudou na minha carreira profissional. É cla-
ro que eu esperava um bom aprendizado, mas as 
oportunidades de participar de cursos e projetos é 
que foram essenciais para mim, como competição 
gastronômica, eventos, cursos além da matriz cur-
ricular na área e em outras áreas de conhecimento, 
as experiências no mundo do trabalho e tudo mais. 
isso, com certeza, foi um diferencial que fez e ainda 
faz diferença na minha vida acadêmica e empre-
sarial. aprendi não só a cozinhar, mas a conviver 
com quem tem gostos e opiniões diferentes, ritmos 
e jeitos próprios. isso foi muito bom para o meu de-
senvolvimento”, indica.

faça Parte do ecossisteMa ÂniMa de 
aPrendizaGeM!

por fim, Neiva fez questão de fazer um con-
vite especial para que os leitores da rede food 
Service também façam parte do ecossistema 
Ânima de aprendizagem. “convidamos a todos 
os empresários do setor a fazerem parte do 
nosso ecossistema, seja por meio dos cursos 
livres que serão disponibilizados para a rede, 
seja nos mais variados cursos ofertados por 
nossas escolas ou como parceiros das unida-
des curriculares duais”, convoca.

final hoteis - 4.indd   1 28/09/2021   09:40:09



dELiVErY i
tabata martins

36 | REDE FOOD SERVICE

Mccain desenvolve cartilha 
com táticas e dicas para 

otimizar o serviço de delivery 
nos negócios food service

intitulado de #FiqueEmcasacomMccain, material informativo é 
gratuito e digital, estando disponível para todos os empreendedores 

do ramo de alimentação fora do lar que solicitarem à empresa
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De acordo com pesquisa divulgada em julho 
deste ano pela Globo, desde março do ano 
passado, data que marca o início da atu-
al pandemia de covid-19 no Brasil, o setor 

de delivery no país registrou não apenas um cres-
cimento expressivo em número de usuários, mas 
também em maior frequência dos pedidos e no ca-
dastro de novos estabelecimentos relacionados.

conforme o estudo, intitulado de ‘a transformação do 
delivery’ e feito em parceria com a MindMiners, empre-

por

sa de tecnologia especializada em pesquisa digital, 86% 
dos brasileiros consultados já utilizam e/ou utilizaram o 
delivery de comida desde então, assim como 57% o de 
farmácia, 46% de compras de mercado, 41% de entrega 
de encomendas, 30% de bebidas e 18% de serviços de 
petshop, sendo que o setor que mais ganhou clientes 
em número de usuários foi o de supermercados, com 
29%, que também liderou em frequência. além disso, 
foi descoberto que o delivery de bebidas ganhou vários 
adeptos, com 25% de crescimento.

o mesmo levantamento serviu de base para a 
constatação de que alguns fatores decorrentes do 
período do isolamento social foram determinantes 
para a adoção ou aumento do uso de delivery pe-
los brasileiros, como 72% devido à praticidade e 
comodidade, 66% evitar locais com aglomeração 
e 39% sentir insegurança em fazer atividades fora 
de casa.

outro ponto de destaque dessa pesquisa é a re-
velação de que o usuário do serviço de delivery no 
Brasil já é multicanal, ou seja, utiliza de diversas 
formas para escolher o produto e realizar o pedi-
do de casa. entretanto, a preferência vem sen-
do por comprar nas plataformas de delivery, com 
46%, aplicativos dos estabelecimentos, com 28%, e 
Whatsapp dos estabelecimentos, com 20%.

em meio a esse cenário de amadurecimento e 
franca expansão do mercado brasileiro de deli-
very, como anda o seu negócio food service e sua 
respectiva gestão quando o assunto é venda em 
domicílio?

Se avalia que ainda precisa de táticas e dicas 
de otimização, hoje, nós da rede food Service 
queremos te apresentar a cartilha #fiqueemca-
sacomMccain, que se trata de um material infor-
mativo gratuito e digital, estando disponível para 
todos os empreendedores do ramo de alimentação 
fora do lar que solicitarem à empresa responsável 
pela sua criação: a Mccain foods, uma companhia 
canadense de alimentação fundada em 1957 pelos 
irmãos Mccain, em florenceville, e que, atualmente, 
é a maior produtora de batata pré-frita do mundo, 
além de outros alimentos congelados.

por meio de entrevista exclusiva à nossa re-
portagem, Victoria Gabrielli, Diretora de Marketing 
e Trade Marketing da Mccain no Brasil, conta que 
“todas as dicas que compartilhamos na cartilha fo-
ram criadas a partir de dados de mercado, obser-
vação de operações bem-sucedidas de delivery no 
Brasil e experiências positivas de Mccain com este 
mercado em outros países. Disponibilizamos a car-
tilha virtualmente para ser um ponto de acesso fácil 
e foi a forma que encontramos para atingir e ajudar 
o máximo de comércios possíveis. Sabíamos que 
seriam detalhes nos cuidados com os produtos, 
embalagem, etc, que iriam fidelizar os clientes e 
ajudar a manter os negócios neste período de qua-
rentena”, explica.

Sobre o objetivo principal do material informa-
tivo, Gabrielli partilha que “queremos compartilhar 
toda a nossa expertise com os pequenos empreen-
dedores. Nosso objetivo é que todos tenham acesso 
às dicas e que, de alguma forma, isso possa agre-
gar no dia a dia do negócio. pensamos em temas 
importantes que ajudem os parceiros a fidelizarem 
os clientes, manterem o negócio mesmo durante a 
crise e ainda divulgamos algumas das principais 
recomendações da oMS e especialistas em segu-
rança alimentar”, ressalta.

criação e conteúdo

em relação ao processo de criação da cartilha 

#fiqueemcasacomMccain, a Diretora de Marketing 
e Trade Marketing da Mccain no Brasil pontua que 
“foi criada com um conteúdo didático justamente 
para conseguirmos atingir o máximo de pessoas 
com dicas que incluem cuidados com funcioná-
rios, clientes, manuseio dos produtos, entregado-
res, etc. Quando criamos esse material, pensamos, 
principalmente, nos parceiros que ainda não tinham 
um serviço de delivery bem estruturado, isso sem 
mencionar os diversos casos de restaurantes que 
ainda não tinham implementado o serviço de entre-
ga e precisaram se adaptar em tempo recorde. ela 
foi produzida no período de quarentena, no início, 
quando o delivery era um dos setores que mais pre-
cisaram se adaptar aos novos hábitos dos consu-
midores. Nesse cenário, nós nos reinventamos para 
ser um ponto de apoio aos parceiros da marca. e, 
assim, nos meses em que todos os restaurantes fi-
caram fechados, a companhia apostou nesta carti-
lha digital #fiqueemcasacomMccain para auxiliar 
os restaurantes com táticas e dicas para otimizar o 
serviço de delivery. fizemos questão de reunir toda 
a nossa expertise em um material bem completo 
e didático e temos certeza de que isso fez toda a 
diferença, principalmente, para os comércios que 
ainda não tinham ou tem um serviço de delivery 
bem estruturado. o material ficou pronto poucos 
dias logo após o início da pandemia, e, de imediato, 
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compartilhamos desde dúvidas mais simples até as 
mais complexas. Tudo para amparar os empreen-
dedores da melhor forma”, afirma.

Já no que diz respeito ao conteúdo da cartilha, 
Gabrielli relata que “falamos sobre conservação 
dos produtos para que não cheguem frios ou mur-
chos na casa do cliente, a apresentação dos pratos, 
modo de preparo e entrega da Surecrisp, uma linha 
de batatas que desenvolvemos em 2019 e é perfeita 
para o delivery, pois mantém a crocância por até 30 
minutos, após o preparo. inclusive, em nossa car-
tilha, nós damos dicas de como manter o produto 
com a mesma qualidade que os clientes encontra-
riam no restaurante”, enfatiza.

divulGação e exPectativas

ainda conforme a Diretora de Marketing e 
Trade Marketing da Mccain no Brasil, a cartilha 

dica de Mercado

como dica final e um aperitivo da car-
tilha #fiqueemcasacomMccain, a Dire-
tora de Marketing e Trade Marketing da 
Mccain no Brasil orienta que “o delivery 
deve continuar crescendo, mas em um 
ritmo menor do que o que observamos 
durante os últimos dois anos. Segun-
do projeções que temos da creST/ifB, 
para os próximos anos, a taxa de cres-
cimento do delivery deve ficar em torno 
dos 12% a 15% ao ano, enquanto o total 
food service deve crescer em torno de 
7%. No cenário de crise econômica que 
se instala no nosso país, o consumidor 
deve buscar pelo equilíbrio nas contas, 
tendendo a voltar a preparar refeições 
dentro de casa e pedir delivery em oca-
siões especificas por conveniência e/ou 
indulgencia, justificando o crescimento 
em taxas menores para esse modelo de 
vendas”, alerta.

coMo ter acesso à cartilHa 
#fiQueeMcasacoMMccain?

para ter acesso à cartilha #fique-
emcasacomMccain, é muito simples! 
“Basta solicitar por meio do nosso Sac 
(alomccain@mccain.com.br ou 0800-
200-8080) ou direto com a equipe co-
mercial, que já atende os estabeleci-
mentos”, orienta Gabrielli.

#fiqueemcasacomMccain também “foi com-
partilhada através de um e-mail marketing, em 
nossas redes sociais e por meio da equipe co-
mercial. e, por se tratar de um material virtual, 
não foi possível ter um controle de quantas pes-
soas já tiveram acesso à cartilha, mas podemos 
dizer que todas as ações de suporte à Surecrisp, 
incluindo a cartilha, surtiram efeito porque a re-
presentatividade da plataforma para o total do 
nosso negócio no food service dobrou no último 
ano, já superando os 30%”, revela.

Gabrielli realça ainda que “nós criamos essa primei-
ra cartilha como uma forma de ajudar nossos parceiros 
e estamos sempre por dentro de todas as novidades 
do segmento. por isso, se sentirmos que eles estão 
precisando de mais apoio em outras frentes, faremos 
o possível para atender, seja por meio de uma cartilha 
ou até mesmo doações de alimentos, como também 
fizemos durante a pandemia de Covid-19”, diz.

Victoria Gabrielli, Dir. Marketing e Trade Marketing da McCain no Brasil
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cayena: solução completa e 
personalizada de compras 
100% digital para conectar 

estabelecimentos com 
fornecedores do food service
com o propósito de impulsionar negócios que colocam comida à 
mesa, a plataforma que começou com o nome de poupachef vem 

sendo trabalhada para tornar-se o melhor marketplace de compras do 
food service brasileiro

a compra de insumos para o seu negócio de 
food service é o seu ‘calcanhar de aquiles’? 
ou é um fornecedor do segmento de ali-
mentação fora do lar e tem problemas para 

alavancar as suas vendas?
Se você se encaixa em uma dessas duas situa-

ções acima, então, hoje, nós da rede food Servi-
ce vamos te apresentar a cayena, um marketplace 
que oferece solução completa e personalizada de 
compras 100% digital para conectar empresários e 

fornecedores do food service.
com o propósito de impulsionar negócios que 

colocam comida à mesa, a plataforma que come-
çou com o nome de poupachef vem sendo traba-
lhada pelos seus três sócios para tornar-se o me-
lhor marketplace para o food service brasileiro. 
“a cayena nasceu no segundo semestre de 2019. 
Somos um marketplace B2B focado no segmento 
food service. assim, permitimos que restaurantes, 
bares, lanchonetes, hotéis e dark kitchens reponha 
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insPiração de criação da cayena

 Segundo carvalho, a inspiração de criação da 
cayena é fruto de uma experiência que ele e seus 
sócios Gabriel Sendacz e raymond Shayo passa-
ram juntos, uma vez que, além de parceiros na vida 
profissional, são amigos. “Nos conhecemos desde 
os tempos de faculdade. após formados, eu, Gabriel 
e raymond fomos trabalhar no mercado financeiro. 
Mas, após um tempo de mercado, vimos o ecossis-
tema de empreendedorismo amadurecendo no país 
e, então, decidimos montar algo juntos. antes mes-
mo de tudo, nós nos escolhemos como sócios. em 
seguida, usamos muito da experiência que a minha 
família tem no ramo do food service. a minha irmã 
é proprietária da maior dark kitchen de Salvador, 
na Bahia, e nós entramos na operação dela para 
identificar quais eram os maiores pontos de dor e 
o que poderíamos fazer para tentar resolver. o cus-
to de insumos é o maior custo de um restaurante, 
além de refletir a qualidade dos produtos que vão 
ser oferecidos. por isso, a compra de insumos está 
no coração da operação de uma cozinha comercial. 
com isso, percebemos que esse fluxo não estava 
tão otimizado o quanto deveria. o fato dos restau-
rantes comprarem comumente os mesmos itens, 
nos mesmos dias da semana, das mesmas marcas 
e praticamente nas mesmas quantidades mostra 
que essa é uma rotina altamente automatizável. 
assim, na época, fizemos um experimento com o 
negócio da minha irmã e conseguimos economizar 
mais de 10% do custo de insumos dela. foi aí que 
tivemos um estalo: se uma cozinha de grande por-
te e eficiente como a dela teve uma economia tão 
grande, certamente, existem outros restaurantes 
menores e menos profissionalizados que podem se 
beneficiar ainda mais desse modelo. esse foi o dia 
1 da cayena”, resume.

em relação à mudança do nome inicial do mark-
tplace, carvalho divide que “o principal motivo foi 
que achamos importante ter um nome mais inter-
nacional, que pudesse ser pronunciado facilmente 
em outros idiomas. afinal, nós temos a intenção de 
expandir a operação além das fronteiras do Brasil. 
por isso, decidimos optar por um nome internacio-
nal no início da empresa para não termos que fazer 
esse ajuste quando a marca for mais consolidada”, 
esclarece.

coMo funciona a cayena?

 Sobre o funcionamento da cayena, carvalho re-
força que o marktplace é uma startup que funciona 
por meio do atendimento completo e personalizado 
tanto para proprietários de negócios de alimenta-
ção fora do lar, quanto para os fornecedores desse 
mesmo nicho. “para restaurantes, nós oferecemos 
um aplicativo em que o dono de restaurante, bar, 
lanchonete e afins pode navegar pelo estoque dos 
melhores fornecedores do food service e encontrar 
100% do que ele precisa para repor o estoque do 
seu estabelecimento. atualmente, temos 20 itens 
de diversas categorias como mercearia, laticínios, 

seus estoques em fornecedores pré-selecionados, 
com entrega no dia seguinte e prazo de pagamen-
to. Nossa plataforma oferece mais de 20 mil pro-
dutos de diferentes categorias, como mercearia, 
proteína animal, laticínios, bebidas, fLV, materiais 
de limpeza e embalagens. Nós trabalhamos para 
impulsionar negócios que colocam comida à mesa. 
isso inclui restaurantes e seu staff, fornecedores de 
alimentos e todos os demais stakeholders. costu-
mo dizer que a indústria de alimentos é a mais im-
portante do planeta, afinal de contas, antes mesmo 
das pessoas terem casas, contas bancárias e se 
consultarem com médicos, elas já se alimentavam. 
Sem isso, todo o resto perde a sua relevância. e nós 
trabalhamos para construir a indústria de alimen-
tos do futuro, usando tecnologia para promover de-
cisões de negócios inteligentes”, apresenta pedro 
carvalho, um dos sócios-fundadores da cayena em 
entrevista exclusiva à nossa reportagem.
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bebidas, fLV, proteína animal, embalagens, produ-
tos de limpeza, entre outros. o app permite que o 
usuário faça a sua lista de compras da semana e 
a cayena irá encontrar a alocação ideal de forne-
cedores para aquele pedido específico, consideran-
do alguns critérios, como pedido mínimo, prazo de 
entrega, preços e avaliação do fornecedor. Já para 
fornecedores, nós somos um originador de pedi-
dos para os nossos fornecedores parceiros. ao se 
conectar à cayena, nós multiplicamos a presen-
ça digital do parceiro e levamos os seus produtos 
para milhares de usuários ativos na plataforma. im-
portante ressaltar que não somos uma plataforma 
100% aberta e que fazemos uma pré-qualificação 
do fornecedor parceiro antes de incluí-lo na base. 
o objetivo é identificar os fornecedores mais com-
petentes para cada categoria de produto e, assim, 
garantir que estão aptos a atender a base de res-
taurantes no padrão cayena”, detalha.

o empresário complementa que “atualmente, nós 
temos um único produto, que é alvo de toda a nos-
sa atenção: o marketplace. estamos extremamente 
focados em garantir que estamos conectando da 
forma mais eficiente possível fornecedores e com-
pradores de restaurantes e permitindo que ambos 
os lados façam melhores negócios. esse já é um 
desafio por si só enorme. Mudar os hábitos de con-
sumo de um segmento tão tradicional como o food 
service é algo que não acontece da noite para o dia. 
por isso, estamos apostando todas as nossas fi-
chas e recursos nesse sentido. É claro que existem 
serviços complementares que também estão nos 
nossos planos, mas, por hora, não vamos distrair 
um só segundo de construir o melhor marketplace 
para o food service brasileiro”, garante.

diferenciais da cayena

Quando questionado sobre os reais diferenciais 
da cayena, carvalho destaca que “todo dono de 
restaurante sabe como é desafiador manter rela-
cionamento com diversos fornecedores para o seu 
negócio, avaliar a qualidade de um novo fornecedor, 
ter uma boa visibilidade das ofertas de produtos e 
conseguir boas condições de compra com novos 
fornecedores. para os restaurantes que se identi-
ficam com essa dificuldade, a cayena oferece uma 
gama de fornecedores pré-qualificados, em uma 
interface única com mais de 20 mil produtos e um 
suporte de vendas pessoal e dedicado de uma das 
nossas embaixadoras. o nosso diferencial é ofere-
cer uma solução completa e personalizada de com-
pras em um processo 100% digital do cadastro ao 
pagamento”, frisa.

o empresário também acrescenta que “para res-
taurantes, somos o time de compras daqueles res-
taurantes que não podem arcar com o seu próprio e, 
por isso, acabam tendo um processo de reposição 
de estoque ineficiente e custoso. permitimos que 
os operadores acessem uma base de fornecedores 
pré-qualificados, que oferecem 100% de tudo que 
ele precisa e com um atendimento individual e per-
sonalizado das nossas embaixadoras de vendas. 

o nosso cliente confia o seu processo de compras 
na cayena e nós entregamos preço, prazo e como-
didade na porta do seu estabelecimento. e, para 
fornecedores, nós permitimos que eles aumentem 
fortemente a sua presença digital pois, ao se pluga-
rem na plataforma cayena, passam a oferecer seus 
produtos para milhares de restaurantes, bares, lan-
chonetes, pizzarias e dark kitchens que buscam 
facilidade para repor seus estoques. além disso, 
a cayena disponibiliza conhecimento para ajudar 
os seus fornecedores parceiros a terem operações 
mais eficientes e inteligentes em termos operacio-
nais e logísticos”, ressalta.

eQuiPe e atuais Metas cayena

 atualmente, a cayena é formada por um time 
de 25 colaboradores e, conforme carvalho, “pre-
tendemos atingir mais de 100 colaboradores em 
2022. Temos um time de empreendedores resilien-
tes, identificados com o propósito da companhia e 
que trabalham duro para conseguir construir o food 
service do futuro”, diz.

o empresário revela ainda que “recentemen-
te, anunciamos a captação de r$ 20 milhões em 
recursos em uma rodada Série a para financiar o 
plano de crescimento da cayena. a maior parte do 
investimento será empregado em contratações nas 
áreas de tecnologia e produto, bem como nos times 

Raymond, Gabriel e Pedro, 
sócios fundadores da Cayena 

de marketing e vendas. o objetivo da companhia é 
atingir um volume de vendas de r$ 100 milhões em 
2022”, informa.

na contraMão da crise

 Mesmo em meio à atual crise social e econô-
mica desencadeada pela pandemia de covid-19 
no Brasil, a cayena apresenta resultados bem na 
contramão dos percalços que a maioria dos negó-
cios ligados ao ramo food service passou ou ainda 
passa devido à doença. “em março e abril de 2020, 
vimos mais de 70% da nossa base de clientes fe-
char as portas temporariamente ou definitiva-
mente. Mas, após o susto inicial, percebemos que 
precisávamos mais do que nunca assumir papel 
protagonista em ajudar clientes e fornecedores 
parceiros a tornarem as suas operações o mais 
eficiente possível e foi o que fizemos. percebemos 
também que aqueles restaurantes que costuma-
vam frequentar atacados estavam receosos em 
se expor e, por isso, passaram a preferir a opção 
de repor seus estoques digitalmente, o que é uma 
tendência que já viemos acompanhando há muito 
tempo, mas que se acelerou nesse momento. as-
sim, nós aumentamos o nosso time de colabora-
dores, nos aproximamos dos nossos parceiros e, 
como consequência, vemos os restaurantes mais 
do triplicarem seu ticket médio na plataforma, re-

flexo do fato de terem concentrado as compras na 
cayena. atualmente, a cayena fornece insumos 
que são usados para servir um equivalente a 500 
mil refeições por mês. Nos orgulhamos muito de 
termos sido parceiros dos nossos clientes durante 
o desafio imposto pela pandemia do covid-19 e, 
como resultado, crescemos as nossas vendas em 
mais de 30 vezes nos últimos 12 meses, apesar do 
cenário adverso. Hoje em dia, a retenção de ven-
das para os nossos clientes no app fica acima de 
100% mês contra mês, o que mostra que os res-
taurantes que experimentam a nossa solução nun-
ca mais voltam a fazer compras do modo antigo. 
por isso, temos uma agenda animadora com a pro-
gressiva reabertura do comércio daqui em diante”, 
comemora.

coMo fazer Parte da cayena?

 ficou interessado (a) em também fazer parte 
da cayena e, assim, reduzir custos com compras e 
melhorar a gestão do seu negócio? carvalho orien-
ta que “os donos de restaurantes podem criar sua 
conta diretamente pelo site http://www.cayena.
com ou, se preferirem, baixar o nosso app, que está 
disponível para sistemas android e ioS”, já “os for-
necedores interessados em se conectar à cayena 
podem entrar em contato pelo mesmo site ou pelo 
email oi@cayena.com.”, convida.
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cinco ótimas vinícolas da 
França e da Itália encontradas 

no catálogo da Zahil
grandes vinhos da itália e da França reforçam os principais 

valores da importadora que é o alto padrão de qualidade e o vinho 
tratado com respeito

a Zahil é uma das mais conhecidas impor-
tadoras e distribuidoras de vinhos no país. 
reconhecida pela diferenciação de seus 
rótulos e pelo cuidado com que desenvol-

ve e trata seu portfólio de produtos, a Zahil atende 
mais de 1.000 renomados restaurantes do país e 
atende os apreciadores de bons vinhos, através de 
sua exclusiva loja on line.

No início do segundo semestre de 2021, a Zahil 
trouxe ao país, rótulos das vinícolas Massolino 
(piemonte/ itália), château de Meyre (Bordeaux, 
frança), edouard Delaunay (Borgonha/frança), 
equis (crozes Hermitage/frança) e Domaine de fa 
(Beaujolais/ frança), os dois últimos de Maxime 
Graillot.

“Desde seu início a Zahil seleciona produtores 
que sejam verdadeiros embaixadores de sua re-
gião de origem e cuja qualidade dos vinhos seja 
atestada pela nossa equipe técnica, sempre com 
acompanhamento e aprovação nosso consultor 
Jorge Lucki. estamos extremamente orgulhosos 

dos grandes nomes que passarão a integrar o nos-
so portfólio”, conta antoine Zahil, Sócio-Diretor da 
Zahil.

Massolino (PieMonte/ itÁlia)

Um dos grandes nomes do piemonte, Massolino 
produz Barolos são a pura expressão da complexi-
dade e singularidade da Nebbiolo. Não por acaso 
é reconhecido pelos principais críticos e desejado 
pelos apreciadores de vinho.

a casa foi fundada em 1896 por Giovanni Mas-
solino na comuna Serralunga d’alba e, hoje, é con-
duzida pelos irmãos franco e roberto, quarta ge-
ração desta família que tem laços profundos com 
a região.

a Zahil importará com exclusividade quatro de 
seus Barolos, incluindo três de seus celebrados crus: 
parussi, Margheria e Vigna rionda reserva 2014. 
Sendo, este último, definido por antonino Galloni um 
dos melhores Vigna rionda que ele já provou.
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cHÂteau de Meyre (bordeaux/ frança)

Situada no coração da região de Medoc, en-
tre os terroirs de Moulis e Margaux, o château de 
Meyre cultiva vinhas há mais de três séculos. a 
família Hetrakul adquiriu a propriedade há mais de 
20 anos, com foco na qualidade e preservação do 
meio ambiente.

os vinhedos do château de Meyre foram certi-
ficados como orgânicos em 2011, e seu principal 
rótulo recebeu a classificação cru Bourgeois Supé-
rieur, em 2020, coroando a delicadeza e elegância 
de seus vinhos, bem como os esforços de seus pro-
prietários e a dedicação de toda a equipe.

edouard delaunay (borGonHa/ frança)

Laurent Delaunay é a quinta geração de uma 
família de produtores e negociantes da Borgo-
nha, cujo avô foi o responsável pela fundação da 
Maison edouard Delaunay, em 1893. após quase 
cem anos de grande reputação internacional, a 
maison foi comprada por terceiros e caiu no es-
quecimento.

em 2017, Laurent decidiu retornar às suas raí-
zes e comprar de volta a Maison edouard Delau-
nay, com o objetivo de produzir vinhos dos princi-
pais vilarejos e crus da côtes de Nuits e côtes de 
Beaune, e retomar o prestígio alcançado por seus 
antepassados.

em apenas três anos, seus vinhos passaram a fi-
gurar nas principais revistas especializadas em vi-
nhos do mundo – Decanter, Bourgogne aujourd’hui, 
Wine Spectator e La revue du Vin de france – atin-
gindo um invejável reconhecimento da alta qualida-
de, e seu enólogo, christophe Briotet, foi premiado 
como red Winemaker of the Year e White Wine-
maker of the Year pelo international Wine challenge 
em 2020 e 2019 respectivamente.

MaxiMe Graillot – eQuis (crozes Her-
MitaGe) e doMaine de fa (beaujolais)

Maxime Graillot é o primogênito do grande rei de 
crozes Hermitage, alain Graillot, e herdou o talento 
do pai criando sua própria linha de vinhos nessa 
famosa denominação do Norte do rhône.

a adega de eQUiS é vizinha a do seu pai, mas 
suas uvas são vinificadas sem os engaços, com le-
veduras nativas e mínima intervenção, criando vi-
nhos puros, estruturados e com longa persistência, 
que encantam desde o primeiro momento e mos-
tram a habilidade de Maxime com a Syrah.

Domaine de fa é seu projeto em Beaujolais com 
o irmão antoine. o objetivo dos irmãos é dar coro 
ao crescente avanço da região em busca de quali-
dade. Seus vinhedos estão ao norte da região, onde 
estão os vilarejos nomeados crus e cujas uvas de 
qualidade superior dão origem a vinhos concentra-
dos, com grande potencial e longe da simplicidade 
dos Beaujolais do sul.

assim como os vinhedos de eQUiS, os da Domai-
ne de fa são conduzidos de forma orgânica e a vini-
ficação é realizada com leveduras nativas.

Sobre a zahil
fundada em 1986 pelos irmãos antoine Zahil e 

Serge Zehil, a importadora passou a se dedicar exclu-
sivamente à importação de vinhos a partir de 1999. 
a qualidade dos vinhos é a principal estratégia da 
Zahil, sendo criteriosamente selecionados por uma 
equipe de especialistas sob a competente consulto-
ria de Jorge Lucki, expert em vinhos e referência nos 
mercados brasileiro e internacional. os vinhos produ-
zidos por cerca de 70 produtores, em 11 países, são 
importados e distribuídos com exclusividade em todo 
o território brasileiro, com destaque para a presença 
nas cartas de mais de 2000 dos melhores restauran-
tes nacionais. a cuidadosa seleção conta com nomes 
de peso que representam as principais regiões produ-
toras e estilos de vinhos ao redor do mundo.

Edouard Delaunay

Equipe de enologia Massolino
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coletivo 
busca novos 

mercados para 
o pirarucu 
de manejo 

sustentável do 
Amazonas

proposta é fortalecer cadeia 
produtiva que oferece carne de 

alta qualidade aos consumidores 
e gera renda justa para 

comunidades tradicionais que 
protegem a floresta

imagine um peixe de água doce que pode pe-
sar mais de 200 quilos e chegar a 3 metros de 
comprimento. este é o pirarucu, o gigante da 
amazônia, que já esteve na lista de espécies 
ameaçadas de extinção, mas, graças a ações 
coletivas de comunidades ribeirinhas e indíge-
nas, esse quadro foi revertido. Hoje, por meio do 
manejo sustentável, a espécie saiu do mapa de 
extinção, respeitando o período certo para pesca 
e gerando renda justa para as populações tradi-
cionais, além de possibilitar a conservação de 
milhões de hectares de floresta.

apesar do pirarucu selvagem de manejo sus-
tentável ser um produto de alto valor gastronômi-
co, ecológico e social, os manejadores encontram 
grandes dificuldades para comercializar o pescado 
a um preço justo, que cubra os gastos de produ-
ção e os remunere proteção da biodiversidade em 
seus territórios. Desde 2018, o coletivo do piraru-
cu, uma coalizão entre associações comunitárias 
de manejadores de pirarucu de povos indígenas 
e comunidades tradicionais do amazonas, e seus 
parceiros, governamentais e não governamentais, 
busca novos mercados que reconheçam o valor so-
cioambiental do pescado de manejo sustentável, e 
paguem de forma justa as comunidades pela con-
servação do pirarucu e da floresta em pé.

este grupo implementou um arranjo comercial 
que proporcionou um aumento de 75% do valor 

pago aos manejadores pelo quilo do pirarucu de 
manejo sustentável. enquanto a média paga no úl-
timo ano na região foi de r$4,50/Kg, o arranjo co-
letivo paga r$7,00/Kg, beneficiando 2.100 pessoas, 
que tiveram sua renda anual acrescida em r$1,2 
milhão. agora, o coletivo do pirarucu estuda abrir 
novos mercados no exterior para comercializar a 
carne e também a pele do pirarucu.

o projeto ainda está em fase de estudo e cons-
trução de parcerias com organizações especiali-
zadas na exportação de produtos com alto valor 
socioambiental, visando conquistar mercados 
dispostos a pagar um valor mais alto por um pro-
duto que contribui para a conservação da maior 
floresta tropical do mundo. No futuro, a amazô-
nia pode se tornar um grande centro produtor de 
alimentos saudáveis, que pode abastecer parte 
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da população brasileira e global com produtos da 
sociobiodiversidade, é o que explica João cam-
pos-Silva, presidente do instituto Juruá, que faz 
parte do coletivo do pirarucu. “o que precisa-
mos no momento é valorizar o manejo e o ma-
nejador. em países desenvolvidos, existe uma 
cultura mais consolidada onde os consumidores 
estão dispostos a pagar mais por um produto 
que tem mais valor social e ambiental. portanto, 
novos mercados só fazem sentido se trouxerem 
uma maior valorização do pescador, que está lá 
na ponta garantindo um alimento de qualidade e 
preservação. É nessa perspectiva que o coletivo 
pensa na abertura de novos mercados. o maior 
esforço, por enquanto, tem sido na ampliação e 
consolidação do mercado interno”, comenta para 
a rede food Service.

Manejo do Pirarucu MelHora a Qua-
lidade de vida de coMunidades aMa-
zônicas

a comercialização do pirarucu de manejo sus-
tentável permite que comunidades indígenas e 
ribeirinhas mantenham seus modos de vida tra-
dicionais, com qualidade e em harmonia com um 
ambiente saudável. em 2021, o instituto Brasileiro 
do Meio ambiente e dos recursos Naturais reno-
váveis (iBaMa), do amazonas, liberou a pesca de 
mais de 4 mil peixes.

para este ano, o manejador Diomir de Souza 
Santos, da associação dos comunitários Que Tra-
balham com Desenvolvimento Sustentável no Mu-
nicípio de Jutaí (acJ), uma das organizações de 
base membro do coletivo do pirarucu, afirma que 
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as expectativas são as melhores. No último ano, a 
pandemia de covid-19 atrapalhou o comércio do 
pirarucu, pois o fechamento dos restaurantes dimi-
nuiu a compra da produção . “além disso, houve um 
grande aumento do valor dos insumos, que são ne-
cessários para a realização da pesca pelos grupos 
de manejo, como alimentação, combustível, barco e 
gelo”, comenta o manejador.

o manejo sustentável do pirarucu vem mudando 
a realidade de muitas comunidades amazônicas. 
além de contribuir para a organização comunitária, 
e para a proteção dos territórios, o manejo é im-
portante fonte de renda para as populações ribeiri-
nhas e indígenas, que investem os recursos oriun-
dos da comercialização do pirarucu em melhorias 
estruturais para as comunidades e residências, e 
em equipamentos e insumos para a pesca e para 
a vigilância dos territórios.“a importância de pre-
servar o pirarucu é justamente a garantia que você 
está tirando somente aquilo que o recurso é capaz 
de recuperar no ambiente natural. isso garante que 
as comunidades tenham produção ao longo dos 
anos, gerando renda para os pescadores”, afirma 
ana cláudia Torres, coordenadora do programa de 
Manejo de pesca do instituto Mamirauá, também 
membro do coletivo. Na região do Médio rio Soli-
mões, área de atuação do instituto, a implementa-
ção dos planos de manejo possibilitou o aumento 
dos estoques de pirarucu em 427% em 22 anos.

o manejo sustentável do pirarucu é regulamen-
tado pelo iBaMa e demais órgãos responsáveis 
pelas áreas protegidas onde acontece a pesca 
(icMBio, fUNai e SeMa/aM). o pirarucu só pode 
ser pescado uma vez ao ano, em áreas definidas, 
e baseadas em cotas de abate emitidas para cada 

grupo de manejadores, sendo autorizado o abate 
de no máximo 30% da população de peixes adultos 
(acima de 1,5 metros), contados em cada ambiente 
de pesca nos lagos amazônicos.

“Temos a garantia de que 70% dos peixes adultos 
estão protegidos e permanecerão nestes sistemas 
naturais reproduzindo e mantendo os estoques 
saudáveis; além dos adultos, tem-se também nes-
tes ambientes um enorme número de peixes juve-
nis, jovens e filhotes. isso garante a sustentabili-
dade bioecológica da atividade – quer dizer, temos 
segurança que explorando o pirarucu desta forma 
não teremos problemas de sobreexploração, por 
conta de um sistema de exploração pesqueira que 
não respeitou estes critérios para garantir a viabi-
lidade da pesca sem sobreexplorar os estoques, o 
que resultou em colocar a espécie em risco de ex-
tinção”, lembra felipe rossoni, indigenista da ope-
ração amazônia Nativa.

Gosto da aMazônia aPresenta a car-
ne de Pirarucu Para outras reGiões 
do brasil

Na amazônia, o pirarucu é um peixe amplamente 
consumido há séculos, porém no resto do país, sua 
carne ainda é pouco conhecida. a marca coletiva 
Gosto da amazônia, uma iniciativa do coletivo do 
pirarucu, nasceu como uma forma de promover a 
comercialização conjunta do pirarucu selvagem de 
manejo para públicos de outras regiões.

para Sérgio abdon, responsável pela área de pro-
moção e eventos da marca coletiva Gosto da ama-
zônia, qualquer iniciativa que busque novos merca-
dos consumidores deve trazer benefícios para as 
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comunidades manejadoras. “estamos falando de 
um produto ainda pouco conhecido fora da região 
norte do Brasil, que além de ser saboroso e muito 
versátil para a gastronomia, simboliza uma ama-
zônia produtiva, sustentável e economicamente 
viável. Tanto a internacionalização quanto a ven-
da e distribuição do pirarucu selvagem de manejo 
em outras cidades do país também podem ajudar 
bastante no aprimoramento gradativo do produto, 
alavancado pelas normas e preferências de cada 
mercado”, comenta.

a Gosto da amazônia já realizou festivais nas ci-
dades do rio de Janeiro e São paulo. em setembro, 
entre os dias 09 e 26, está programado para acon-
tecer mais uma edição em Brasília, e no mês de no-
vembro, em São paulo. ainda neste ano, o festival 
deve marcar presença no rio Gastronomia, maior 
evento do segmento no país.

“para o ano que vem, estão no nosso radar Belo 
Horizonte e uma atuação mais intensa em Manaus. 
a expectativa é fecharmos o ano com mais de 30 
toneladas vendidas para fora de Manaus em 2021, 
período ainda muito impactado pela pandemia, uma 
vez que nossos principais clientes nesses merca-
dos são os restaurantes. No ano que vem, espera-
mos somar a esse volume a venda para indústrias 

de alimentação e varejo, além de continuar em bus-
ca de um crescimento permanente junto ao setor de 
alimentação fora do lar”, finaliza.

sobre o coletivo do Pirarucu

o coletivo do pirarucu representa cerca de 4 
mil manejadores de povos indígenas e comuni-
dades tradicionais, das bacias dos rios Negro, 
Solimões, Juruá e purus, no amazonas, em apro-
ximadamente 30 áreas protegidas do amazonas, 
entre reservas extrativistas, reservas de De-
senvolvimento Sustentável, Terras indígenas e 
acordos de pesca, em 17 municípios do estado. 
É formado por associações de base de maneja-
dores de pirarucu ribeirinhos e indígenas e seus 
parceiros governamentais e não governamentais, 
que trocam experiências e desenvolvem propos-
tas e estratégias conjuntas para a valorização do 
manejo participativo do pirarucu e comercializa-
ção do pescado a preço justo. em 2019, foi criada 
a marca coletiva Gosto da amazônia, com o ob-
jetivo de expandir a venda do pirarucu de mane-
jo fora da amazônia, com a abertura do mercado 
para as cidades do rio de Janeiro, São paulo e 
Distrito federal.
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entenda melhor do que se trata essa 
filosofia de vida que vem forçando 
importantes mudanças no mercado 

brasileiro de food service 

Em comemoração do Dia Mundial do Veganismo, 
celebrado em 1º de novembro, a Rede Food Service traz 
um aparato do que é o veganismo, a sua diferença com o 
vegetarianismo e como os atuantes no mercado nacional 

de alimentação fora do lar vem se adaptando para 
atender os clientes já adeptos desse estilo de consumo 

livre de tudo que seja de origem animal

VEGANISMO:
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De acordo com um levantamento feito e di-
vulgado pelo Google, a busca pelo termo 
veganismo atingiu seu ápice em 2019, sen-
do que, nos últimos cinco anos, o interes-

se por essa nomenclatura no buscador online mais 
que triplicou (+345%) e, em 2015, o interesse por 
veganismo chegou a ultrapassar a curiosidade so-
bre vegetarianismo.  

a mesma pesquisa aponta que, na época, em re-
lação ao ranking mundial do Google, o Brasil ocu-
pava a 30ª posição sobre o interesse de buscas 
pelo termo veganismo, uma vez que a austrália, is-
rael, Nova Zelândia, canadá e reino Unido eram os 
países que estavam em primeiro lugar nessa lista 
de interesse. No entanto, é na irlanda, mais preci-
samente em Dublin, que está a chamada ‘capital do 
Veganismo’, segundo recente categorização ela-
borada pelo Tripadvisor, que é um site de viagens 
que fornece informações e opiniões de conteúdos 
relacionados ao turismo, incluindo fóruns interati-
vos de viagens.

frente a esse maior interesse mundial pelo 
‘mundo vegano’, cada vez mais, é preciso entender 
melhor do que se trata essa filosofia de vida que 
vem forçando importantes mudanças no mercado 

brasileiro de food service. por isso, em comemora-
ção do Dia Mundial do Veganismo, celebrado em 1º 
de novembro, a rede food Service traz, nesta edi-
ção, um aparato do que é o veganismo, a sua dife-
rença com o vegetarianismo e como os atuantes no 
mercado nacional de alimentação fora do lar vem 
se adaptando para atender os clientes já adeptos 
desse estilo de consumo livre de tudo que seja de 
origem animal.

o dia Mundial do veGanisMo

o Dia Mundial do Veganismo, Dia Mundial Vega-
no ou World Vegan Day, em inglês, é sempre come-
morado em 1º de novembro, sendo uma relevante 
data de celebração conjunta da consciência vegana 
em todo o mundo.

criado em 1994 por Louise Wallis, até então 
presidente da The Vegan Society, na inglaterra, no 
reino Unido, o Dia Mundial do Veganismo foi, na 
verdade, instituído para homenagear o 50º ani-
versário de fundação da organização e a inversão 
dos termos vegano e veganismo. No entanto, atu-
almente, já se solidificou como um ‘dia de luta’ 
em vários países.

  Paulo Ibri, CEO da 100 Foods
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No Brasil, por exemplo, desde setembro de 2019, 
foi instituído o Dia do Vegano no estado de São 
paulo por meio de uma lei de autoria do deputa-
do estadual Wellington Moura. Também celebrado 
todo dia 1º de novembro, o Dia do Vegano brasileiro 
prega que “nenhum produto de origem animal é li-
vre de sofrimento e é por isso que os veganos não 
os consomem”, traz o texto da lei.

o Que é veGanisMo?

apesar de ser um termo já bastante atual, o 
real significado do veganismo, muitas vezes, ain-
da é desconhecido por grande parte da população 
brasileira, inclusive, para os atuantes do mercado 
food service. porém, em entrevista exclusiva à nos-
sa reportagem, Laura Kim, Diretora da associação 
Brasileira de Veganismo, que é a responsável pela 
certificação de produtos veganos com empresas de 
todos os ramos e portes no país, esclarece que “ve-
ganismo é uma filosofia e estilo de vida que busca 
excluir, na medida do possível e praticável, todas as 
formas de exploração e crueldade contra animais 

na alimentação, vestuário e qualquer outra finali-
dade. e, por extensão, promove o desenvolvimento 
e uso de alternativas livres de origem animal para 
o benefício de humanos, animais e meio ambien-
te, em tradução livre da The Vegan Society, que é 
o grupo que criou o termo veganismo, em 1944, no 
reino Unido”, explica.

Guilherme Moraes, Gerente de Marketing Sorve-
tes impulso Unilever, uma das maiores fabricantes 
de bens de consumo do mundo, acrescenta que ve-
ganismo “é uma filosofia de vida em que a pessoa 
escolhe evitar o consumo de qualquer produto de 
origem animal. as pessoas veganas, além de não 
consumirem carnes, ovos e mel, não usam roupas 
de lã, calçados de couro ou produtos de higiene e 
cosméticos que contenham componentes de ori-
gem animal”, exemplifica.

paulo ibri, ceo da   foods, uma das principais 
startups brasileiras no segmento de alimentos 
plant-based, por sua vez, destaca que veganismo “é 
o ato de não consumir, em nenhuma vertente, não 
só a alimentícia, nada que contenha ingredientes 
ou matérias-primas de origem animal”, resume.
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veGetarianisMo x veGanisMo

atualmente, ainda não há estudos exclusivos so-
bre o número de brasileiros veganos no Brasil, entre 
outras questões relacionadas. Talvez por isso que 
ainda exista uma comum confusão entre o que é 
vegetarianismo e veganismo.

conforme Kim, da associação Brasileira de Ve-
ganismo, “renato Wessner dos Santos, em seu 
trabalho ‘contribuições para Segmentação de Mer-
cado dos consumidores de alimentos Veganos’, 
faculdade de Tecnologia Termomecânica fiT, apre-
sentado no 20º congresso Nacional de iniciação 
científica coNic/SeMeSp, na leitura dos dados do 
instituto Brasileiro de opinião pública e estatísti-
ca (iBope) sobre vegetarianismo divulgados em 

2012, disse que foi observado que 8% da popula-
ção brasileira (aproximadamente 15 milhões de 
indivíduos) autodeclarou-se vegetariana. em 2018, 
esses números aumentaram para 14% (aproxima-
damente 30 milhões de indivíduos), significando 
que a quantidade de brasileiros vegetarianos quase 
dobrou dentro de seis anos (iBope iNTeLiGÊNcia, 
2012; iBope iNTeLiGÊNcia, 2018). em 2018, na 
mesma pesquisa, constatou-se que 60% da popu-
lação brasileira (aproximadamente 128 milhões de 
indivíduos) consumiriam mais produtos veganos, 
se os preços fossem compatíveis aos de produtos 
habitualmente consumidos. além disso, a pesqui-
sa mostrou que 55% dos brasileiros aumentariam o 
consumo dos produtos veganos, caso a embalagem 
do produto contivesse tal informação (iBope iNTe-

Laura Kim, Diretora da Associação Brasileira de Veganismo
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LiGÊNcia, 2018). considerando-se as diferenças 
conceituais entre os termos vegano e vegetariano, 
14% da população brasileira (aproximadamente 30 
milhões de indivíduos) podem ter reduzido o con-
sumo de alimentos de origem animal de suas dietas 
e, portanto, podem ser vegetarianos, enquanto 23% 
dentro desse grupo (aproximadamente 7 milhões 
de brasileiros) podem ter adotado uma dieta livre 
de alimentos de origem animal e, portanto, podem 
ser veganos (iBope iNTeLiGÊNcia, 2018). assim, 
hoje em dia, considero que ainda há um abismo en-
tre essas duas definições. Veganismo é um estilo 
de vida por compaixão aos animais, em que todos 
os derivados animais são excluídos. Já o vegeta-
rianismo pode tolerar derivados de animais e ter di-
versas motivações, sendo religiosa, de saúde, etc”, 
ressalta.

Michelle rodriguez, sócia-fundadora do açougue 
Vegano, primeira rede de franquias veganas genui-
namente brasileira, complementa que veganismo “é 
uma ideia ou movimento que prega a não exploração 
dos animais de nenhuma forma. Já no vegetarianis-
mo existe o consumo animal de alguma forma, tan-
to em alimentação, quanto no uso em cosméticos, 
insumos e/ou eventos. No açougue Vegano, somos 
uma rede que não usa, de forma alguma, a explora-
ção animal em nenhuma parte do processo de pro-
dução. Somos uma empresa que busca passar para 
os clientes uma opção saudável, sem crueldade, 
com preço acessível e com muito sabor”, salienta.

Na compreensão de Moraes, da Unilever, “basi-
camente, os vegetarianos são pessoas que esco-
lhem seguir uma alimentação sem o consumo de 
qualquer tipo de carne, mas não necessariamente 
deixando de consumir outros produtos de origem 
animal, como ovos, leite e derivados. Também, 
não necessariamente, deixam de utilizar produ-
tos de origem animal em vestuário e produtos de 
higiene e cosméticos. Já os veganos não conso-
mem e nem utilizam qualquer produto de origem 
animal”, assinala.

ibri, da 100 foods, pontua que “o vegano não 
consome nada que contenha qualquer ingrediente 
de origem animal. Já no vegetarianismo, esse con-
sumo acontece. e, dependendo do tipo de vegeta-
riano, tem aqueles que consomem ovos, laticínios 
ou peixe. Mas, a carne vermelha é sempre retirada 
da alimentação”, afirma.

atual Mercado brasileiro veGano

entendida as principais diferenças entre o vegetaria-
nismo e o veganismo, também é importante compreen-
der como anda o atual mercado brasileiro vegano.

Segundo, Kim, da associação Brasileira de Ve-
ganismo, “é um mercado emergente. por um lado, é 
bom porque abarca produtos orgânicos com ativos 
naturais. Mas, por outro, é ruim, pois acaba enca-
recendo o custo final. o ideal seria, em um primei-
ro momento, apenas produtos livres de crueldade. 
Mas, aqui no Brasil, a tendência é misturar todas 
as estações: produto vegano, natural, orgânico, 
kosher, neutro, etc”, avalia.
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Moraes, da Unilever, divide que “o mercado ve-
gano cresce exponencialmente no Brasil, assim 
como a demanda de seus adeptos. as marcas da 
Unilever estão sempre atentas a esses movimen-
tos, porque essa proximidade com os consumi-
dores faz parte do nosso DNa. e, falando sobre 
as marcas de Magnum e Kibon, não poderia ser 
diferente. Se os nossos consumidores pedem 
por produtos veganos, é nosso dever e prazer, 
é claro, atender a esses desejos. Kibon Delicio-
samente Vegano é um exemplo dessa movimen-
tação. É o primeiro produto vegano do portfólio 
de Kibon e, para esse grande lançamento, houve 
um trabalho específico para criar um sorvete de 
massa, uma demanda antiga dos veganos, que 
oferecesse a cremosidade tradicional dos po-
tes Kibon sem utilização de lácteos. foi assim 
que chegamos a esse produto disruptivo, com 
um surpreendente sabor chocolate com pedaços 
de avelãs de verdade, zero lactose e sem ingre-
dientes de origem animal, inclusive, com selo da 
Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB). Vemos 
muitos comentários dizendo que produtos ve-
ganos perdem o sabor ou não são tão gostosos, 
mas o Kibon Deliciosamente Vegano veio, defi-
nitivamente, para surpreender os consumidores! 
Não é preciso escolher entre um produto sabo-
roso e um produto que combine com um estilo 
de vida equilibrado. os consumidores podem e 
devem ter os dois. essas mudanças fazem par-

te do nosso propósito como marca, de levar fe-
licidade para os consumidores, uma rua por vez, 
uma casa por vez. irresistível, o Kibon Deliciosa-
mente Vegano é perfeito para ser compartilhado 
a qualquer hora e lugar, seja para maratonar seu 
filme ou série favorito, ou mesmo como uma de-
liciosa opção de sobremesa. com a missão de 
inspirar as pessoas a viverem momentos de pra-
zer, Magnum, marca ícone mundial de sorvetes, 
reconhecida pela qualidade de seus produtos e 
sua expertise em chocolates, também lançou re-
centemente o Magnum Vegano, versão que agra-
da não só consumidores veganos e vegetarianos, 
mas também à demanda crescente de simpati-
zantes, além aqueles que buscam uma opção de 
alimentação mais equilibrada ou ainda aqueles 
que buscam produtos livres de lactose. Trazendo 
o sabor inconfundível de Magnum já conhecido 
pelos consumidores da marca, o Magnum Vega-
no não contém ingredientes de origem animal em 
sua composição, sendo feito com sorvete sabor 
baunilha, com cobertura de chocolate vegano e 
pedaços de amêndoas. entre outras marcas de 
Unilever que oferecem variantes veganas es-
tão Hellmann’s, Ben & Jerry’ s, Love Beauty and 
planet, Sétima Geração e Mãe Terra. a Unilever 
segue atenta para continuar a transformar seus 
produtos diante das demandas e desejos dos 
consumidores e na busca por um futuro mais 
sustentável e mais saudável”, detalha.

Camila Miglhorini, fundadora da rede 
de alimentação saudável Mr. Fit
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ibri, da 100 foods, acredita que o atual mercado 
brasileiro vegano “precisa evoluir no sentido de ofe-
recer mais opções aos consumidores, explicar e co-
municar corretamente essas opções. além disso, 
também é muito importante não cobrar um preço pre-
mium apenas porque a opção é vegetariana”, ressalta.

adaPtações no Mercado nacional 
food service Para atender os veGanos

Já sobre como o mercado nacional food service vem 
se adaptando para atender os consumidores veganos, 
a Diretora da associação Brasileira de Veganismo 
considera que “o empresário que não oferecer opções 
veganas hoje em dia está perdendo terreno. Afinal, a 
maioria dos estabelecimentos, de pequeno e grande 
porte, já oferece opções 100% vegetais. No entanto, 
quando falamos sobre a real adaptação do mercado 
food service brasileiro frente ao veganismo, o Brasil, 
assim como em muitos outros quesitos, está engati-
nhando. aqui, temos a vantagem de sermos mais sau-
dáveis do que países como inglaterra ou alemanha, 
que são os pioneiros no veganismo. entretanto, ain-
da temos poucas opções de variedades alimentícias, 
como nossa famosa carne de jaca”, aponta.

rodriguez, do açougue Vegano, entende que 
adaptação do mercado food service brasileiro 
frente ao veganismo “ainda está baixa e precisa 
evoluir muito. Hoje, grandes marcas ainda estão 
com uma ou nenhuma opção vegana no cardápio. 
com isso, as opções veganas ainda estão sendo 
novidade para a maioria dos mercados e comér-
cios. Mas, aos poucos, estão sendo bem aceitas 
e distribuídas. o que é preciso entender é que, 
atualmente, as pessoas já têm maior interesse em 
produtos veganos e, por isso, as empresas estão 
tendo que se adaptar. o veganismo é, com certeza, 
mais que uma tendência. É um caminho para um 
mundo melhor e que só tende a crescer. por isso, 
as pessoas estão mais abertas a entender a causa 
animal”, sinaliza.

Moraes, da Unilever, diz que “o crescimento 
do mercado vegano é, sem dúvidas, algo que 
veio para ficar. É muito mais do que uma ten-
dência. acreditamos que não se trata de uma 
moda ou onda passageira, mas de um estilo de 
vida que busca o equilíbrio com o corpo, socie-
dade e meio ambiente que veio para ficar. Da-
dos do mercado mostram que pelo menos 14% 
das pessoas se declaram vegetarianas no Bra-
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sil, número que cresceu 75% nos últimos anos, 
segundo pesquisa do iBope inteligência em 
2018. assim, hoje, o nosso objetivo como ca-
tegoria de Sorvetes da Unilever é oferecer para 
os consumidores produtos deliciosos e indul-
gentes para quem não abre mão do prazer e ex-
plosão de sabor, oferecendo um amplo portfólio 
de opções para todos os perfis de consumido-
res, com estilos de vida singulares e únicos. por 
isso, colocamos muito da nossa energia na ade-
quação dos nossos produtos aos consumidores 
veganos. porém, existe, como sempre aconte-
ce em momentos de mudanças de hábitos de 
consumo, um descompasso entre demanda e 

oferta de produtos, principalmente, no merca-
do de food service. Mas, de nossa parte, esta-
mos trabalhando firmemente para satisfazer 
nossos consumidores e, em especial, nossos 
consumidores veganos. afinal, oferecer opções 
veganas no mercado food service ainda é uma 
novidade, pelo pioneirismo das nossas marcas 
nesse nicho, mas também uma obrigação para 
as empresas verdadeiramente comprometidas 
com os consumidores e com um mundo melhor. 
produtos veganos são saudáveis e pressionam 
menos o meio ambiente para serem produzidos 
e, por isso, são bons para as pessoas e para o 
planeta”, enfatiza.

saudabilidade, o que é mais um número anima-
dor a respeito do flexitarianismo. Hoje, todos os 
nossos produtos são à base de plantas e também 
veganos por essência. Temos muitos clientes e 
parceiros da marca que são veganos e somos 
adeptos do movimento. contudo, desenvolvemos 
também produtos para um público consumidor 
que não para de crescer chamado flexitariano. 
esse público escolheu, em sua maioria no Brasil 

ibri, da 100 foods, reforça que “o veganismo, 
assim como o vegetarianismo, é uma realidade. 
De acordo com o último dado do iBope disponí-
vel, de 2018, 14% dos brasileiros já se declaravam 
veganos, sendo que esse número só cresce ano a 
ano. além disso, de acordo com pesquisa realiza-
da pelo ipec, neste ano de 2021, 46% dos brasilei-
ros já deixam de comer proteína animal ao menos 
uma vez por semana motivados por questões de 

Guilherme Moraes, Gerente de Marketing Sorvetes Impulso Unilever
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por motivos de saudabilidade, reduzir o consumo 
de proteína animal, seja ela frango, peixe ou car-
ne, durante alguns momentos da sua rotina e da 
sua semana. em termos de público consumidor, 
esse é o que mais cresce no Brasil e no mundo e 
nós, como 100 foods, queremos sempre oferecer 
as melhores opções para esse público, principal-
mente, em termos de saudabilidade. acreditamos 

que oferecer opções veganas no mercado food 
service é uma obrigação do estabelecimento. o 
mercado ainda é muito novo e está começando 
a ficar conhecido no food service. porém, o con-
sumidor já está procurando essa opção. assim, 
acho importante reforçar para o estabelecimento 
que a opção à base de plantas ou vegana não irá 
atender somente o vegano, mas sim quem quer 

Gabriel Concon, fundador da Pizza Prime

 E
du

 M
or

ae
s 

Fo
to

gr
afi

a

também trazer um atributo de saudabilidade para 
aquela refeição. Muito difícil, hoje em dia, um 
grupo ir a um restaurante ou lanchonete e não ter 
ao menos uma pessoa no grupo buscando opção 
vegetal, por diferentes motivos”, aconselha.

dia de coMeMoração ‘eM Partes’

Diante das opiniões dos entrevistados sobre 
como anda o atual mercado brasileiro vegano e as 
adaptações do nicho food service em relação a esse 
estilo de vida, é possível concluir que o Dia Mundial 
do Veganismo no país é uma data de comemora-
ção ‘em partes’. “aqui no Brasil, se pode comemorar 
para os pets, que ganharam cobertura da legisla-
ção para criminosos de maus-tratos. Melhor do que 
nada! porém, para a maioria absoluta dos animais, 
não há muito o que se comemorar. aos poucos, as 
indústrias têm se preocupado em alternativas aos 
testes em animais e a produtos livres de origem 
animal, mas ainda há muito o que se fazer”, garante 

a Diretora da associação Brasileira de Veganismo.
rodriguez, do açougue Vegano, diz que é uma 

data “muito importante para se fazer, de todas as 
formas possíveis, a divulgação para acabar com a 
exploração animal. ou seja, é um dia a mais para 
essa conquista”, acredita.

Moraes, da Unilever, divide que “não é preciso 
ser vegano para concordar ou simpatizar com a fi-
losofia vegana. Todos nós, veganos ou não, que-
remos o corpo e o planeta em equilíbrio. portanto, 
o Dia Mundial do Veganismo é um dia em que to-
dos buscam a sustentabilidade.  Nós, da Unilever, 
acreditamos que uma forma muito bacana de co-
memorar a data é conhecer mais esse movimento 
e experimentar novos produtos de origem vegana, 
que, com certeza, conseguem surpreender os con-
sumidores”, indica.

enquanto que ibri, da 100 foods, partilha que 
“eu acredito que essa data representa um dia im-
portante para todos nós para refletirmos não só 
sobre a nossa alimentação pessoal, mas em como 

Michelle, Açougue Vegano
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Hoje, a rede conta com mais de 60 lojas espalha-
das pelo Brasil e, em apoio a campanha ‘Segunda 
sem carne’, que incentiva as pessoas a não come-
rem carne nas segundas-feiras, concede um des-
conto de 15% em todo cardápio de pizzas veganas 
e vegetarianas. a promoção é válida apenas neste 
dia da semana e só para pedidos realizados pelo 
aplicativo e site da rede, não sendo cumulativa com 
cupons de descontos.

Mr. fit 

a Mr. fit, hoje em dia, também já trabalha com 
opções de pratos veganos, como o estrogonofe de 
palmito, fricassê de carne de jaca com requeijão 
vegano, feijoada vegana com legumes grelhados, 
moqueca de banana da terra, além de lanches como 
o Burguer fit Vegan, que é feito com hambúrguer 
vegano de soja, molho de mostarda, cebola roxa, 
rúcula e tomate seco no pão integral com gergelim. 

a rede, criada em 2013, atualmente, conta com 
mais de 500 franquias em 24 estados brasileiros e, 
desde o início da pandemia de covid-19, cresceu 
200%, pretendendo encerrar este ano com um fatu-
ramento na casa dos r$ 90 milhões.

esPetto carioca  

Já a espetto carioca, rede de bares e restauran-
tes cuja a sua história já foi contada pela rede food 
Service, também possui em seu cardápio espetos 
destinados aos vegetarianos e veganos, como os 
de abobrinha, berinjela, mussarela de búfala com 
tomate seco, brócolis, palmito com tomate seco e 
rúcula, além do misto com carne e linguiça 100% 
vegetal. 

a rede, hoje, conta com mais de 30 unidades es-
palhadas pelo Brasil a fora.

e você? É empresário do ramo de alimentação 
fora do lar e também já se adaptou para atender 
o público vegano? então, envie e-mail para reda-
cao1@redefs.com.br e nos conte a sua história. 
Será um prazer dividir as suas experiências com os 
nossos leitores. estamos te esperando!

investidos na primeira unidade física foram recu-
perados em um único fim de semana, sendo que 
devem ainda se transformar em r$ 10 milhões em 
faturamento até o final deste ano de 2021.

Pizza PriMe 

a pizza prime, maior rede de pizzarias 100% bra-
sileira, é outra marca food service nacional que já 
oferece opções veganas no seu cardápio, sendo, ao 
todo, sete.

entre as opções veganas mais pedidas, estão a 
al fungui, com recheio de shitake, shimeji, cham-
pignon, gergelim branco, requeijão vegano e pimen-
ta biquinho. 
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a cadeia produtiva de alimentos tem danificado o 
nosso ecossistema ao longo dos anos e como isso 
não é sustentável a longo prazo. eu acredito muito 
no equilíbrio e a migração da maior parte da po-
pulação para o veganismo pode levar anos, quem 
sabe décadas. porém, se cada pessoa fizer o seu 
papel e reduzir o consumo de carne que seja uma 
ou duas vezes por semana, já estará fazendo um 
belo favor para seu corpo, para o planeta e para 
gerações futuras”, orienta.

conHeça franQuias brasileiras de 
aliMentação Que jÁ ofereceM oP-
ções veGanas 

açouGue veGano

a açougue Vegano é a primeira rede de franquias 
veganas genuinamente brasileira, tendo sido criada 
com a proposta de atender ao público que foca exa-
tamente nesse estilo de vida. 

fundada no rio de Janeiro, em 2016, a rede ofe-
rece produtos diferenciados e já famosos, como a 
coxinha de jaca, o hot vegan, uma versão do tra-
dicional cachorro-quente com salsicha a base de 
grão de bico, e o cheddar vegano, cujo ingrediente 
básico é a cenoura defumada. 

atualmente, a loja virtual da rede já se transfor-
mou em uma forte franquia, adentrando às grandes 
redes de supermercados. além disso, os r$ 35 mil 

Leandro Souza, fundador da rede 
Espetto Carioca
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SOMOS A PRODUZ CONSULTORIA! 
UMA EMPRESA LIDERADA PELAS 
SÓCIAS DAYANA ALBUQUERQUE E 
ANDREZA LAGO.

Prestamos consultoria e desenvolvemos soluções 
personalizadas para serviços de alimentação, 
tanto para a implementação do seu negócio 
quanto para otimizar o funcionamento do seu 
estabelecimento

Para nós, o grande diferencial da PRODUZ está na metodologia educacional direcionada ao nosso pú-
blico, que visa a otimização de processos e o controle operacional. Gostamos sempre de dar atenção aos 
setores de compras, estoque e produção, pois concentram boa parte das etapas onde o controle se faz 
necessário e são nelas que agimos com prioridade. Outrossim, cuidamos do desenvolvimento pessoal e 

e os colaboradores. Serviços como Gestão da Qualidade e Segurança dos Alimentos, Treinamento em 
Boas Práticas, Criação de processos com foco em redução de custo e desperdício, Planejamento Físico 

ORTTA SALADERIA, DALENA TORTAS, BARBARICO BONGIOVANNI, BONAPARTE, PLIM PIZZA, VICALLI CAFÉ, 
ESCOLA VILA APRENDIZ...  

Restaurantes, cafeterias, docerias, padarias, escolas, 
franquias, fábricas de alimentos... São apenas alguns 
exemplos de  que conseguimos atender.

Como visto, temos expertise em prestar serviços a 
feiras e eventos de grande porte. E, nesse ano de 
2019, pelo segundo ano consecutivo, participamos da 
Arena Gastronômica do Carnaval Recife, onde fo-
mos responsáveis por liderar toda a supervisão das 
11 operações do evento, que recebeu mais de 440 mil 
pessoas, e realizou mais de 25.000 atendimentos.

Av. República do Líbano, 251, 
Empresarial Riomar Trade Center 
Torre 3, Sala 2801 
Pina | Recife-PE

Acesse o QR code ao lado para assistir o 
vídeo em full HD que a produz realizou 
na FENEART.

Acesse o QR code ao lado para assistir o 
vídeo em full HD que a produz realizou 
na FEIRA HFN 2018.

@produzcs

produzcs

(81) 9·7101.6860

(81) 4101.6860

Produz Consultoria 

contato@produzcs.com.br

Hotel & Food Nordeste é um evento que reuniu 
no centro de convenções de Pernambuco toda 
a cadeia produtiva de hospedagem e alimentação 
da região nordeste. 
Além de expositores, a convite da organização 
também tivemos o prazer de assinar a arena 
gastronômica, que atendeu aos mais de 11mil 
visitantes durante toda a edição do evento.  

Maior feira de artesanato da América Latina. A 
PRODUZ foi responsável por supervisionar toda 
a Arena Gastronômica do evento, que atendeu 
aos cerca de 320mil visitantes e contou com 
mais de 15 operações, entre restaurantes, food 
trucks e franquias.

ARENA GASTRONÔMICA DO CARNAVAL DO RECIFE

FEIRA HFN 
FENEARTE

Produz Consultoria 

contato@produzcs.com.br

Acesse o QR code ao lado para assistir o vídeo em full HD que a produz 
realizou na ARENA GASTRONÔMICA do CARNAVAL DO RECIFE.20



MÃo Na MaSSa i
por tabata martins

70 | REDE FOOD SERVICE

D
iv

ul
ga

çã
o

clube do chocolate: conheça a 
escola online que ensina tudo 
sobre a iguaria que faz parte 
da lista de compras de 82,6% 

dos lares brasileiros

criado pela renomada chef Dany novo, clube tem como propósito 
tornar as técnicas de chocolate e dos doces que utilizam o ingrediente 

mais acessíveis para quem trabalha no ramo da confeitaria 
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ça e Suíça, onde conclui meus estudos ao tirar o 
título de Swiss artesan excellence em confeitaria 
clássica e panificação. Também sou professora 
da callebaut, marca de chocolate belga de pro-
priedade do grupo Barry callebaut. e, hoje, eu te-
nho oito cursos online (brigadeiro, panetone, palha 
italiana, etc.). Tenho ainda um curso presencial de 
Masterclass de Brownie. eu mexo com chocolate 
desde criança, ministro aula há mais de 15 anos, 
fui coordenadora Nacional do instituto Gourmet 
Brasil, que consta com mais de 100 unidades no 
Brasil. Lá, fixei a metodologia de ensino das uni-
dades, coordenava mais de 600 professores, es-
crevi livros didáticos e dava treinamento para as 
equipes pedagógicas, comerciais e administrativa. 
e, hoje em dia, dou palestras em feiras pelo Brasil 
e fora dele”, se apresenta.

Segundo a chef, o clube do chocolate é “uma es-
cola online que objetiva ensinar tudo sobre choco-
late! a cada semana, sobe uma videoaula e, neste 
mês de outubro, fazemos um ano de sua fundação”, 
comemora.

insPiração de criação do clube do 
cHocolate

Novo partilha que a inspiração de criação do clu-
be do chocolate já era um sonho seu. No entanto, 
ela revela que o período pandêmico e todos os seus 
efeitos sociais e econômicos sentidos na econo-
mia, com ênfase no setor de food service, te deram 
aquele pontapé para tirar a ideia do papel. “o clube 
do chocolate já era um desejo antigo, mas que, por 
causa de inúmeros compromissos profissionais, 
não saía nunca do papel. Mas, com a vinda da pan-
demia de covid-19, tudo mudou. Digo que há males 
que vem para bem. assim, resolvi criar e botar em 
prática a ideia e deu certo”, conta.

De acordo com pesquisa divulgada este ano 
pela associação Brasileira da indústria de 
chocolates, amendoim e Balas (abicab), 
o chocolate já faz parte da lista de com-

pras de 82,6% dos lares brasileiros, sendo que o 
seu consumo vem sendo intensificado desde o ano 
passado, juntamente com o começo da atual pan-
demia de covid-19. prova disso é que o estudo, que 
foi realizado pelo instituto Kantar, aponta que, a 
frequência de compra de chocolate no país cresceu 
9,3%, aumentando de 7,5 para 8,2 a quantidade de 
vezes em que o consumidor esteve nos pontos de 
vendas no último ano, principalmente, nos canais 
de autosserviço.

em meio a esse cenário de expansão, o choco-
late vem sendo a grande aposta de muitos em-
presários do ramo de alimentação fora do lar. No 
entanto, já é sabido que a iguaria é uma matéria
-prima do ramo da confeitaria que requer certo co-
nhecimento para o alcance do sucesso nas recei-
tas que a tem como base principal, como a técnica 
de temperagem, por exemplo. e, talvez por isso, o 
chocolate, até hoje, ainda seja o grande vilão para 
alguns confeiteiros (as).

Mas, se esse é o seu caso, hoje, nós da rede 
food Service queremos te apresentar o clube do 
chocolate: uma escola online que surgiu para ensi-
nar tudo sobre essa iguaria tão consumida em todo 
o mundo.

o Que é o clube do cHocolate?

criado pela renomada Daniely Novo, de 45 anos, 
a chef Dany Novo, o clube tem como propósito 
tornar as técnicas de chocolate e dos doces que 
utilizam o ingrediente mais acessíveis para quem 
trabalha no ramo da confeitaria. “eu sou chef pa-
tissier e chocolatier, com formação na itália, fran-
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coMo funciona o clube do cHocolate?

Sobre o funcionamento do clube do chocolate, a 
chef partilha que os interessados (as) em aprender 
tudo sobre essa iguaria tão popular precisam ape-
nas fazer a sua devida inscrição e, assim, come-
çar a “pagar uma mensalidade de r$ 49,90. Dessa 
forma, terá acesso a todo o conteúdo já ensinado 
e, toda semana, tem aula nova, sempre alinhada às 
tendências da época. Hoje, há mais de 70 vídeos 
já a disposição. o clube do chocolate fica dentro 
do facebook, em um grupo fechado, e você tem a 
liberação imediata para entrar assim que for com-
provado o pagamento. o clube do chocolate não 
tem fim! Sempre estamos antenados nas últimas 
tendências e, todo ano estou no Salon Du chocolat, 
em paris, na frança, para trazer novidades aos alu-
nos. inclusive, no próximo dia 28 de outubro, estou 
indo novamente. e, além disso, a cada seis meses, 
o aluno do clube do chocolate recebe um certifi-
cado e temos sorteios e brindes todo o tempo. as 
aulas podem ser assistidas quantas vezes quiser”, 
ressalta.

coMo o clube do cHocolate Pode 
ajudar os confeiteiros (as)?

com o propósito “de fazer com que fique mais 
acessível aos confeiteiros (as), e até para quem é 
leigo, as técnicas de chocolate e dos doces que uti-
lizam essa iguaria tão nobre”, Novo garante que o 

clube do chocolate pode ajudar e muito quem tra-
balha no ramo da confeitaria. “eu gosto de mostrar 
que não tem mistério, só paciência e determinação. 
acredito que o clube do chocolate pode ajudar a 
derrubar alguns mitos e medos que cercam os pro-
fissionais da confeitaria, que lidam com esse terror 
de trabalhar com um dos doces mais amados do 
mundo. e os empresários podem ter acesso às re-
ceitas diferentes toda semana por um preço módi-
co, o que é importante em tempos de crise como os 
atuais”, afirma.

para a chef, o grande diferencial do clube do 
chocolate é o fato de ele ser um meio pelo qual é 
possível “aprender técnicas apuradas, de forma rá-
pida, eficiente e econômica. e o melhor, sem sair de 
casa”, enfatiza.

Parcerias Que fazeM a diferença

Hoje em Dia, Novo é parceira de várias marcas, 
o que, segundo ela, faz toda a diferença no seu 
dia a dia como profissional. “Tenho várias parce-
rias. callebaut, Sicao, Monalisa, itambé, BWB, Linha 
Granchef, prática fornos, confitare, Vivian festas, 
Galvanotek embalagens, Sulformas, Bom princípio, 
Gustosia, portão de cambuí, entre outras. essas 
parcerias citadas são fundamentais para manter 
e estimular o negócio clube do chocolate, pois os 
alunos usam aquilo que, normalmente, o professor 
confia e indica. e, com esse tipo de parceria, todo 
mundo sai ganhando”, avalia.

a chef complementa ainda que é embaixadora da 
prática, o que é “uma grande alegria. Sou uma apai-
xonada pela marca, pela empresa, e uma admirado-
ra da história e da seriedade que a empresa passa 
no mercado. Seus produtos, como gosto de falar, 
são a ’ferrari’ dos equipamentos. estão sempre em 
busca de inovação que facilitem a vida do empre-
endedor da panificação e da confeitaria e poder ter 
o MiNicoNV atrelado ao meu trabalho só garante 
que estou cercada das pessoas certas e do melhor 
forno do mundo”, ressalta.

dicas de cHef Mão na Massa

Na visão de Novo, ela é e sempre foi uma chef 
mão na massa, algo que ela valoriza muito e indi-
ca que todos os que trabalham no ramo food ser-
vice também procurem ser. “como eu gosto de di-
zer, proDUÇÃo DÁ DiNHeiro!!! e, independente da 
época em que se viva, com crise ou não, a cozinha 

sempre tira uma família da dificuldade financeira! 
Só ter disposição e acreditar que o sucesso vem. eu 
sou uma chef mão na massa de criação, pois adoro 
inventar modas! crio receitas e dou consultoria. en-
tão, não me vejo sentada em um computador. para 
que o negócio dê certo, eu tenho que fazer a receita, 
testar produtos e garantir que aquilo vai dar certo 
para o meu aluno poder reproduzir com fidelidade e 
segurança”, explica.

por fim, a chef indica que atuar no ramo da con-
feitaria, panificação e sorveteria vale a pena, “pois 
as pessoas até podem consumir menos, mas nunca 
deixarão de consumir. por isso, vale para o empre-
endedor utilizar estratégias novas, como o delivery, 
a fim de atingir um maior número de consumidores. 
Mas, tudo isso precisa estar atrelado ao trabalho, 
dedicação e muito estudo. eu acredito que ser au-
todidata é positivo até um certo ponto. Sem estudo, 
um gênio não chega muito longe. porém, com estu-
do, ele fica imbatível”, alerta.
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Samara Grossi garante que 
vida de chef requer visão 

gerencial e holística
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Atual Coordenadora de Marketing da Kerry desmitifica que para ser 
chef é preciso apenas saber cozinhar
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ingredientes, fogão e panelas. esse é o cenário 
diário da vida de um chef de cozinha? conforme Sa-
mara Grossi, de 34 anos, não e pelo contrário!

formada em Gastronomia pelo Serviço Nacional 
de aprendizagem comercial de campos do Jordão, 
interior de São paulo, e pós-graduada em Marke-
ting e Gestão de pessoas pelo centro Universitá-
rio UniMetrocamp de campinas, Grossi desmitifi-
ca que vida de chef é apenas saber cozinha, além 
de garantir que requer visão gerencial e holística 
de quem atua nessa área. “engana-se quem pen-
sa que para ser chef é só saber cozinhar. cozinhar, 
muitas vezes, é só um detalhe, o dia a dia de chef 
requer visão gerencial e holística. Visão essa que 
me acompanha até hoje como uma ‘ex-chef’, po-
rém trabalhando com alimentos. além de sabor e 
conceito, um chef precisa estar atento à viabilidade 
produtiva, padrão e custos, realidade essa que exis-
te na indústria, só que em grande escala”, explica 
em entrevista exclusiva à rede food Service.

QueM é saMara Grossi?

 casada com o Leo e, atualmente, grávida do 
Lucca ou da pietra, Grossi exerce o cargo de co-
ordenadora de Marketing na Kerry, empresa líder 
mundial no desenvolvimento de soluções em Tas-
te & Nutrition, sendo a responsável pelo mercado 
de carnes para o Brasil e cone Sul da companhia, 
além de ser a co-criadora do convívio Slow food de 
piracaia, também no interior de São paulo. “Hoje, 
não atuo como chef. então, a gastronomia virou mi-
nha terapia, pois cozinho em meu tempo livre como 
forma de ‘meditação’. e, no dia a dia, entre uma 
reunião e outra, uso todo o conhecimento que ad-
quiri durante meus momentos na gastronomia em 
relação ao planejamento e ‘planos de ataque’ para 
ter uma refeição saudável, completa e em tempo 
recorde, conciliando com as agendas minhas e do 
Leo, que são sempre recheadas de reuniões (risos). 
a Samara e a chef Samara têm uma característica 
similar. Nós duas adoramos comer! para nós, mais 
que alimento para o corpo, momentos ao redor da 
mesa nutrem a alma e deixam lembranças e sen-
sações eternas. a Samara Grossi tenta mesclar a 
razão com a criatividade da chef Samara a todo 
momento, tentando, assim, buscar o equilíbrio para 
o dia a dia. Sou filha de uma Maria com um José e 
irmã da Samanta, sendo a caçula da minha casa”, 
se apresenta.

Sobre o seu tipo de culinária, a chef revela que 
“eu sempre me identifiquei com a culinária afetiva, 
aqueles sabores que marcaram a minha infância. 
e isso talvez porque o meu primeiro contato com a 
culinária foi por meio dos meus pais, uma vez que 
a minha mãe foi quem me ensinou a fazer feijão e o 

meu pai as ceias de Natal. então, eu levei isso por 
toda a minha jornada: a culinária afetiva e a ‘caipi-
ra’, já que, além de tudo, sou nascida e criada em 
uma pequenina cidade do interior de São paulo, em 
piracaia”, divide.

forMação e exPeriências Profissionais

apesar da pouca idade, Grossi já possui bastante 
conhecimento e relevantes experiências profissio-
nais. prova disso é que, ainda durante a sua gradu-
ação, “atuei em alguns restaurantes como estagi-
ária. e, após me formar, me mudei para campinas, 
onde trabalhei em uma empresa de refeições coleti-
vas e era a responsável por seis cozinhas de peque-
no porte. Nessa época, até então, eu pensava que o 
único ramo de atuação do profissional de gastro-
nomia era em bares, restaurantes, lanchonetes, ho-
téis, etc. porém, um dia, fui convidada a participar 
de um processo seletivo para a Sadia e eu confesso 
que, até aquele momento, eu também desconhecia 
a existência de linhas institucionais ou food servi-
ce. Mas, fui até a entrevista e, depois de inúmeras 
etapas, fui aprovada e, assim, começava a minha 
jornada no mercado food service”, conta.

aos 21 anos, Grossi já era “chef consultora para 
a regional São paulo interior da Sadia. foram três 
anos de muito aprendizado, desafios e conhecimen-
to a todo instante. conheci e treinei várias equipes 
de cozinha e também de vendas, desenvolvi muitos 
cardápios com produtos Sadia e aprendi muito com 
os demais colegas das outras regiões. e, após essa 
experiência, fui convidada pelo Gerente comercial 
a ser Supervisora de Vendas. foram novos desa-
fios e eu aprendi a gerenciar equipes e usar todo 
o meu conhecimento técnico para que meu time 
fizesse vendas mais consultivas e de maior valor 
agregado. Durante essa experiência, me deparei 
com uma fusão, o nascimento da Brf, por meio da 
qual tive que aprender sobre os produtos até então 
do concorrente, perdigão, e incorporá-los à nossa 
rotina. assim, passamos a aprender sobre lácteos 
também”, relembra.

Depois de cinco anos trabalhando na Sadia, Gros-
si decidiu sair e foi atuar na Unilever, outra empresa 
referência no ramo de alimentação fora do lar. “Na 
Unilever, consolidei meu perfil ‘comercial técnico’, 
pois era a responsável pela equipe pull, time com-
posto por gastrônomos e nutricionistas que auxi-
liavam no sell out dos distribuidores food services. 
Neste momento da minha vida profissional, eu vol-
tei a visitar o Senac campos do Jordão, mas, agora, 
como convidada para falar aos alunos de Gastrono-
mia sobre o universo da indústria e como ela con-
tribui para a alimentação em geral. inclusive, essa 
afinidade com as salas de aula me fez mudar de 
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carreira novamente e, assim, me tornei professora 
na universidade onde fiz meus MBas, auxiliando 
na construção e estruturação do curso de Gastro-
nomia da Metrocamp, onde desenvolvemos desde 
plantas de cozinha, até a matriz curricular. Também 
cheguei a lecionar em cursos livres, como no insti-
tuto franco Brasileiro de Gastronomia, de campi-
nas, e fiz alguns trabalhos voluntários com o grupo 
de escoteiros de pinhalzinho, ensinando sobre gas-
tronomia e como servir”, partilha.

a chef relata ainda que retomou à sua carreira na 
área industrial em 2017, “na empresa Kerry, onde, 
novamente, eu tive acesso a um mundo novo, o uni-
verso das soluções ‘taylor made’, desenvolvimen-
tos para redes de food services utilizando diversas 
tecnologias (doces, salgados, carnes, sorvetes, 
confeitos, aromas, molhos, condimentos etc), am-
pliação de um portfólio de linha profissional (a linha 
Junior), auxílio na criação de novos produtos e trei-
nando times internos de distribuidores e clientes 
sobre aplicações e rendimento. entretanto, eu se-
gui a minha busca por conhecimento e aprendiza-
gem na KraftHeinz, onde entrei posteriormente para 
compor a ‘nova’ estrutura de food service, ainda 
como chef, e, assim, trabalhei no mapeamento de 
produtos de mercado, seus benefícios e gaps, de-
senvolvimento de novas soluções para portfolio fS 
KHc, treinamentos de equipe, desenvolvimento de 
materiais de apoio comercial e, claro, desenvolven-

do receitas para a Kraft Heinz e seus clientes food 
services. porém, em 2020, uma proposta inespera-
da mudou completamente a minha vida de chef. eu 
recebi um convite para um novo processo seletivo 
na Kerry, empresa que tenho um carinho e orgulho 
imenso em trabalhar. Mas, dessa vez, minha função 
é inspirar alimentos e nutrir a vida, sem um dólmã e 
com muitos dados, informações e apresentações”, 
enfatiza.

vida de cHef na indústria e seus de-
safios

 Segundo Grossi, quando foi convidada para ser 
a coordenadora de Marketing da Kerry como a res-
ponsável pelo mercado de carnes para o Brasil e 
cone Sul da companhia, o seu atual gestor lhe ex-
plicou que “para essa função precisava saber mais 
que marketing. era necessário entender o mercado, 
as dificuldades dos clientes e falar com cada um 
deles, respeitando suas diferenças, desde grandes 
indústrias, até pequenos distribuidores ou charcu-
teiros. com isso, no meu dia a dia, eu atuo lado a 
lado com os chefs corporativos e o time técnico 
de p&D, contribuindo com ideias de informações 
de mercado que podem se tornar novos produtos 
e isso só é possível porque tenho conhecimento de 
processos fabris ou culinários, composição de sa-
bores e texturas”, pontua.
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Na compreensão da coordenadora de Marke-
ting da Kerry, hoje, ela “é chef somente para os 
amigos e família, mas aplico meus conhecimen-
tos em Gastronomia diariamente em meu traba-
lho, trazendo ideias para o time técnico composto 
por chefs e p&D. Meu desafio atual é tangibilizar 
ideias dos times técnicos, anseios dos clientes 
e desafios da indústria em soluções vencedoras 
para nossos clientes. como traduzir todas es-
sas ações envolvendo esses desafios em uma 
apresentação ou produto? além disso, sempre 
que possível, gosto de mostrar aos alunos de 
Gastronomia que a indústria de alimentos não é 
uma vilã. estamos aqui para ajudar a ‘alimentar o 
mundo’ e que existe espaço para todos os tipos 
de gastronomia, desde a totalmente artesanal, 
até as que utilizam produtos processados. Vive-
mos em um mundo com muitas particularidades 
de clima, distância, poder aquisitivo e a indústria 
veio para auxiliar nessa ‘alimentação sustentá-
vel’. e sim, o chef é importante para a indústria e 
tem um papel muito relevante nela, como trans-
formar um produto saboroso feito pelo chef em 
sua cozinha em algo em escala industrial e como 
o mesmo sabor”, exemplifica.

visão de Mercado

Sobre o atual mercado food service, Grossi 
acredita que “estamos evoluindo a cada dia, prin-
cipalmente, aqui no Brasil. o consumidor está, 
cada vez mais, exigente e isso é ótimo, pois nos 
obriga a estudar e nos qualificar cada vez mais. 
Um exemplo é o serviço delivery, que, antes da 
pandemia de covid-19, talvez, o consumidor 
aceitasse alguma queda na qualidade ou textu-
ra do produto, após uma longa viagem até sua 
casa. Mas, hoje, isso não é mais tolerado. assim, 
nos vimos obrigados e estudar cardápios, pratos, 
embalagens e tecnologias. e, para tudo isso, pre-
cisamos aprender, buscar conhecimento a todo 
instante”, afirma.

a chef também complementa que “hoje em dia, 
sem dúvida, a alimentação deixou de ser só uma 
fonte de nutrição e passou a um momento de des-
contração, experiência, socialização. atualmente, 
busca-se nutrir o corpo, a alma e as relações. isso 
eleva ainda mais a régua no quesito ‘experiência’ a 
cada mordida”, alerta.

dicas de cHef

Grossi ainda evidencia que achar que vida de 
chef é só glamour “é o atual maior erro. Hoje, ve-
mos muitos jovens gastrônomos achando que 
a vida de chef é ‘fashion’. aí , se frustram e tem 
baixa produtividade. Vida de chef requer estudos 
constantes, dedicação e consciência que, se sua 

atuação for em estabelecimentos comerciais, você 
terá que trabalhar enquanto todos se divertem. 
então, vale a pena pensar se está preparado para 
isso. por outro lado, se você for para a indústria, 
será ‘tachado’ como um chef ‘dissidente’, que se 
corrompeu à indústria e abandonou a gastronomia 
artesanal. em síntese, a vida de chef requer deter-
minação e dedicação”, aconselha.

por fim, a chef orienta para quem realmente 
queira seguir carreira no mercado food service 
que tenha o conhecimento de que será preciso 
“livrar-se de pré-conceitos. permita-se enxer-
gar que toda gastronomia é importante e tem 
seu lugar. então, estude sempre e respeite seus 
colegas de jornada, pois muitas pessoas sem 
formações técnicas têm muito a te ensinar. e 
também entenda que quem tem visão holística 
se sobressai”, indica.
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robotização no food service: 
uma atual e estratégica aliada ou 
apenas uma forma de diminuir a 

mão-de-obra e custos?
pesquisa diz que, até 2026, 54% dos empregos formais do Brasil 
poderão ser ocupados por sistemas automatizados e programas 

de computador

Você sabia que, até 2026, 54% dos empregos 
formais do Brasil poderão ser ocupados 
por processos automatizados e programas 
de computador? e que essa porcentagem 

representa cerca de 30 milhões de vagas? pois é! 
essas são algumas das descobertas de um estudo 
realizado pelo Laboratório de aprendizado de Má-
quina em finanças e organizações da Universidade 
de Brasília (UnB), que mostrou que tais máquinas 
movidas por tecnologia de inteligência artificial de-
vem, ano a ano, ganhar ainda mais espaço. além 

disso, desde o advento da atual pandemia de co-
vid-19 iniciada no começo do ano passado, muitas 
empresas precisassem aderir ao sistema de traba-
lho home office e soluções de robotização com o 
objetivo de minimizar, ao máximo, o contato entre 
humanos e, assim, evitar a rápida disseminação da 
doença.

No mercado food service, não foi e não vem 
sendo diferente. afinal, é um setor de gente, em 
que o contato físico é bastante comum e, mui-
tas vezes, faz toda a diferença para o sucesso de 

REDE FOOD SERVICE | 79

muitos estabelecimentos e serviços com foco em 
alimentação fora do lar. No entanto, o que esse 
processo de desenvolvimento tecnológico inter-
fere no quesito gestão de pessoas? como a pre-
sença da robotização no nicho de alimentação 
fora do lar pode ser vista? Uma atual e estraté-
gica aliada ou apenas uma forma de diminuir a 
mão-de-obra e custos?

para ricardo rossatto, Diretor de Vendas Nacio-
nal da raTioNaL Brasil, empresa alemã fabricante 
de fornos combinados para cozinhas profissionais, 
a tecnologia e a automação de processos no mer-
cado food service veio para somar e ficar. “eu estou 
neste mercado há mais de 20 anos e nunca vi uma 
operação com pessoas demais. Sempre há falta de 
mão-de-obra qualificada disponível ou para preen-
cher as vagas. a tecnologia permite equipes mais 
enxutas em alguns departamentos, o que possibi-
lita preencher as vagas onde sempre houve escas-
sez”, argumenta.

para Sergio Girão, fundador-presidente da po-
libras Software, empresa pioneira em sistemas de 
mobilidade e automação de força de vendas para 
distribuidores, atacadistas e indústrias, o mercado 
de food service é composto por muitos estabele-
cimentos independentes, que demandam grande 
frequência por parte da equipe de vendas de dis-
tribuidores e indústrias de alimentos e bebidas. 
“É necessário que o vendedor tenha um roteiro de 
visitas muito bem definido, esteja bem treinado 
e possa ser acompanhado e ajudado pela equipe 
de supervisão ou coordenação de vendas o tem-
po todo. Desta forma o processo de automação, 
tanto da roteirização dos vendedores, como do 
acompanhamento de suas atividades, traz outra 
performance e qualidade para o trabalho desem-
penhado”, pontua.

robotização no Mercado food service

atualmente, a raTioNaL Brasil possui duas so-
luções tecnológicas específicas para o mercado 
food service. “oferecemos duas soluções para o 
mercado de food service, sendo que uma comple-
menta a outra. São elas o icombi pro e o iVario pro. 
com essas tecnologias em uma operação, é possí-
vel produzir até 90% de qualquer cardápio”, enfatiza 
rossatto.

o icombi pro é um forno combinado conside-
rado o mais inteligente que existe no mercado, 
já que, em menos de 1 m², é capaz de preparar 
uma enorme variedade de pratos diferentes para 
vinte ou mais pessoas. “com a inteligência de 
cocção do icombi pro você alcança seu objeti-
vo sem precisar se comprometer. Um exemplo: 
às vezes, você precisa de 5, outras de 100 bifes 
prontos ao mesmo tempo, tudo sempre com a 
mesma qualidade. para obter isso, o icombi pro 
compara continuamente a condição do alimento 
com o objetivo predeterminado, calcula o pro-
gresso da cocção e adapta a temperatura de for-
ma inteligente. os clientes chegaram mais cedo e 

os legumes grelhados ainda não estão prontos? 
então, mude de carga única para carga mista. o 
icombi pro regula os parâmetros de cocção de 
forma que diferentes tipos de alimentos possam 
ser preparados ao mesmo tempo. ou você mudou 
de ideia sobre o resultado desejado? Nesse caso, 
interfira no processo de cocção e altere o objeti-
vo. o icombi pro ajusta a temperatura e o tempo 
da forma ideal. Você vai se impressionar com o 
resultado. Sempre com possibilidade de reprodu-
ção, independentemente de quem está operando 
o sistema de cocção”, diz o material de divulga-
ção do equipamento.

Já o iVario pro é um forno criado pela marca 
com o intuito de “substituir completamente to-
dos os equipamentos de cocção convencionais. 
porque ele é potente: sua tecnologia de aque-
cimento exclusiva combina potência com pre-
cisão. porque ele possui assistentes de cocção 
inteligentes que pensam, aprendem e apoiam 
você. até quatro vezes mais rápido, com con-
sumo de energia até 40% menor e requer sig-
nificativamente menos espaço em comparação 
aos equipamentos de cocção convencionais. ou, 
simplificando: porque ele pode. para alimentos 
de excelente qualidade sem despesas com o mo-
nitoramento e o controle”, detalha o anúncio pu-
blicitário dessa solução.

Na polibras Software, uma das soluções de 
automação voltada ao nicho de alimentação fora 
do lar é chamada de poliequipes. “o poliequipes 
conta com uma estrutura de fluxo de ações que 
precisam ser executadas no ponto de venda para 
garantir melhor produtividade e rentabilidade. 
então, o trabalho em cima do cliente de food ser-
vice é fazer o vendedor executar as ações neces-
sárias. Uma vez que eu usei a roteirização para 
esse acompanhamento, o pedido é consequência 
daquele trabalho que foi feito e, na maioria das 
vezes, o pedido chega por meio de um arquivo 
pDf que é enviado para o vendedor pelo What-
sapp ou pelo e-mail. e, aí, entra a segunda ferra-
menta da polibras Software, que é o polipedidos 
pDf, um sistema que recebe um pDf e transfor-
ma em pedido, evitando erros e ganhando perfor-
mance no atendimento e na entrega. o vendedor 
passa a ter o tempo dele destinado a fazer, o que, 
de fato, é importante fazer: a execução com ex-
celência no ponto de vendas. Sem a execução no 
ponto de venda, não existe trabalho de sucesso, 
pois ele é altamente dependente dessa situação. 
Dessa forma, assim que colocamos essas ferra-
mentas para rodar, o gestor de equipes passa a 
ter uma visão completa do que está acontecendo 
com sua equipe em campo (o que os vendedores 
estão fazendo). ele consegue, inclusive, corrigir 
algumas ações, mexer nas agendas para atender 
outra necessidade que aconteça no decorrer do 
dia e/ou solicitar evidências, como fotos, locali-
zação, entre outros. assim, ele garante o aumento 
da performance da equipe como um todo”, apre-
senta Girão.



80 | REDE FOOD SERVICE REDE FOOD SERVICE | 81

GENtE ii

benefícios da adoção da robotiza-
ção no food service

em relação aos benefícios da adoção da roboti-
zação no food service, rossatto afirma que há vá-
rios. “as cozinhas, no geral, se parecem muito umas 
com as outras, mesmo fora do Brasil. eu entendo 
que cada setor de uma operação tem sua neces-
sidade específica. Logo, o que é um benefício para 
um setor, pode não ser exatamente um benefício 
para outro. Dizendo isso, os principais benefícios 
da robotização que eu consigo ver para um bem co-
mum, entre outros, são a padronização, agilidade, 
maior rentabilidade devido às inúmeras reduções 
de custo, sustentabilidade, higiene e segurança no 
trabalho. eu não consigo pensar em qualquer ma-
lefício na implantação de tecnologia. Nas soluções 
da raTioNaL Brasil, a tecnologia vem com uma 
simplicidade de manuseio inigualável. o operador 
escolhe o que quer fazer, qual resultado deseja ob-
ter e a tecnologia se adapta para entregar exata-
mente o que foi desejado, independentemente de 
ser uma carga pequena ou uma carga completa. 
Dessa maneira, até uma equipe mais júnior pode-
rá executar tarefas complexas que demandaria o 
conhecimento de uma equipe mais experiente, de 
maneira majestosa”, garante.

Girão, por sua vez, avalia que “a grande questão 
da tecnologia é trazer rentabilidade para a empre-
sa. a gente sabe que food service é um segmento 
muito difícil. Muitos dos produtos são commodities 
e nós temos uma dificuldade muito grande em ter 
um diferencial. por isso, a ideia é fazer essa dife-
rença por meio do serviço, que pode ser melhorado 
por meio da tecnologia”, esclarece.

robotização no food service x Ges-
tão de Pessoas

Quando questionados sobre como o processo 
de robotização no nicho de alimentação fora do lar 
pode impactar o quesito de gestão de pessoas, os 
entrevistados também se mostram bastante oti-
mistas.

 De acordo com rossatto, “com as ferramentas 
disponíveis em nossas tecnologias, como, por exem-
plo, o iproductionManager, é possível fazer todo o 
plano de produção de uma determinada operação, 
antecipando a organização de um turno, um dia, uma 
semana ou até mais tempo à frente com todo o mapa 
de produção. essa ferramenta, em conjunto com o 
connectedcooking, por exemplo, permite que o ges-
tor/operador possa executar suas tarefas de ma-
neira automatizada, diminuindo erros, com ganhos 

Ricardo Rossatto, Diretor de Vendas Nacional da RATIONAL Brasil
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operacionais incríveis. Tendo isso em andamento, a 
operação ganha muito em tempo laboral, energia e 
redução do uso de matéria-prima, além de facilitar 
a vida do operador, pois o mesmo não mais perderá 
tempo com temas complexos, como planejamento, 
e poderá, assim, ter mais tempo para cuidar do que 
é essencial. Tendo isso implantado, os profissionais 
se sentem mais confiantes, eliminam tarefas repeti-
tivas e se sentem valorizados. o medo existe, porém, 
nossas tecnologias são feitas para pessoas. Logo, 
existe toda uma lógica pensada nesse profissional 
para uma facilidade de uso. Muito similar aos smar-
tphones, a facilidade de uso é vista desde uma crian-
ça até uma pessoa com idade mais sênior. inclusive, 
esse é o lema da filosofia da empresa: ‘Nós oferece-
remos as pessoas que trabalham em cozinhas pro-
fissionais a melhor solução em transferência térmi-
ca para os alimentos”, ressalta.

Já Girão explica que “toda vez que um supervi-
sor sai para a rota com um vendedor da sua equipe, 
aquele vendedor tem uma performance diferencia-
da, porque o supervisor é capaz de lembrar daquilo 
que ele não lembrou de fazer. Uma vez que ele tem 
ajuda de uma ferramenta tecnológica, ele é capaz 
de fazer isso para toda a equipe. então, ele conse-
gue estar do lado de cada um dos vendedores todos 
os dias da semana e isso faz uma diferença crucial 

para gestão da sua equipe em campo e para qua-
lidade do serviço prestado. Nós temos observado 
que, em um dia em que o supervisor acompanha o 
seu vendedor, existe um incremento no rendimen-
to do vendedor de cerca de 40%. imagina multipli-
car o rendimento de toda sua equipe em 40%? isso 
faz uma diferença muito grande! e esse processo 
só é possível de realizar se tivermos robôs para 
criar processos automáticos e automações para 
algumas ações que são mais simples, porém, im-
portantes de realizar no ponto de venda: lembre-
tes, registros, check-ins, check-outs e informações 
adicionais que o vendedor não pode esquecer. a 
gente precisa garantir a execução de qualidade no 
ponto de venda. No momento que o vendedor está 
em campo, suas principais atividades precisam ser 
feitas da melhor forma possível. Do ponto de vis-
ta da gestão em si, nós podemos usar ferramen-
tas de checagem para verificar qual foi o grau de 
execução, como foi essa execução, se foi dentro do 
tempo hábil, se existe perda de tempo operacional 
dentro das lojas, o tempo de deslocamento, entre 
outros. Tudo isso são controles que a gente pode 
colocar dentro das ferramentas da polibras Softwa-
re para ajudar a equipe de gestão a sinalizar aque-
las correções que precisam ser feitas no decorrer 
do dia”, detalha.

Sergio Girão, Fundador-Presidente da Polibras Software
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Sucos S/A: a rede de franquias de 
alimentação natural que nasceu da 
falência de um casal de brasileiros

Dizem que o sucesso nasce das cinzas do fra-
casso e essa é a história da Sucos S/a, uma rede 
de franquias de alimentação natural que é fruto da 
falência de um casal de brasileiros.

criada em 2009 por Gustavo Dinamarco, de 40 
anos e natural de Três Lagoas, no Mato Grosso do 
Sul, e Suzana Dinamarco, de 42 e nascida em perei-
ra Barreto, interior de São paulo, marca food service 
já fatura mais de r$ 700 mil por mês, sendo forma-
da por 10 lojas com forte presença em shoppings.

o coMeço de tudo

casados há 15 anos e pais de dois filhos, Gus-
tavo e Suzana contam, em entrevista exclusiva à 
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rede food Service, como a história da Sucos S/a 
começou. “Na infância, Gustavo vendia gelinho e, 
na adolescência, alface e ingressos de casa notur-
na para ajudar nas contas. e, em uma das empresas 
em que trabalhou, me conheceu e, juntos, enfrenta-
mos alguns perrengues no empreendedorismo. Um 
bom exemplo era quando ele trabalhava em uma 
distribuidora de produtos alimentícios. por dia, vi-
sitava de 50 a 60 clientes. era puxado, mas ele viu 
uma oportunidade ali. assim, para aumentar a ren-
da, Gustavo aproveitou as visitas para vender bebi-
das alcoólicas por conta própria. Naquele primeiro 
momento, deu certo, tanto que, em 2007, resolveu 
abrir a própria distribuidora, vendendo uma gama 
maior de produtos. Nessa época, eu trabalhava 

criada em 2009 por gustavo e Suzana Dinamarco, marca food service 
já fatura mais de R$ 700 mil por mês, sendo formada por 10 lojas com 

forte presença em shoppings
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em um frigorífico e ajudava o Gustavo a comprar 
os produtos. a gente fazia uma pesquisa em três 
ou quatro supermercados para encontrar o melhor 
preço e, assim, lucrar um pouquinho mais. era bem 
corrido e, nessa época, eu fiquei grávida e, logo em 
seguida, perdi o meu emprego. com isso, a única 
fonte de renda vinha da distribuidora de bebidas do 
meu marido, que já não estava indo tão bem assim. 
em um ano, inclusive, a distribuidora faliu. Naquela 
situação, o jeito foi pedir dinheiro emprestado para 
o pai e, com isso, reerguer a empresa. em parale-
lo, eu fazia e vendia trufas e chocolates. porém, o 
resultado foi o mesmo: em um ano, a segunda fa-
lência seguida. Mas, em 2009, por acaso, vi, em um 
anúncio de jornal, a venda de um quiosque de sucos 
em um shopping de araçatuba, no interior de São 
paulo, onde morávamos. então, decidimos enca-
rar esse novo desafio e, logo nos primeiros meses, 
percebemos que o negócio dava lucro e que podia 
crescer. Dessa forma, em 2010, abrimos a segunda 
loja, agora, em Birigui, também interior de São pau-
lo. No ano seguinte, a terceira, outra em araçatuba. 
em 2017, já tínhamos oito lojas próprias no interior 
de São paulo e uma em contagem, na região me-
tropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, sem-
pre nos dividimos na gerência do negócio”, relata 
Suzana.

investiMento inicial e jÁ resultados 
alcançados

a empresária divide também que, para abrir a 
primeira loja da Sucos S/a, ela e o marido compra-
ram o quiosque em shopping de araçatuba por “r$ 
30 mil e, hoje, o investimento para abrir uma fran-
quia é a partir de r$ 150 mil”, informa.

Gustavo complementa que, atualmente, a rede 
de franquias possui “uma média mensal de venda 
r$ 70 mil/mês, lucro de 20% do faturamento, além 
de faturamento de r$ 700 mil por mês em toda 
rede. a Sucos S/a, hoje, é o ‘fast-food’ de alimen-
tação saudável mais democrático e bem formatado 
do mercado. No começo, era uma necessidade e, 
atualmente, é um sonho. Nossos clientes são bem 
ecléticos. São pessoas que se preocupam com a 
saúde, natureza e com o bem-estar. São clientes de 
todas as faixas etárias e classes sociais”, afirma.

processo de franqueamento e expansão
 Sobre o processo de franqueamento da rede 

Sucos/Sa, Suzana explica que iniciou quando “es-
tava quase tudo certo para fecharmos o contrato 
de mais uma loja em um shopping de prestígio de 
araçatuba. porém, a administração queria uma loja 
com um mix maior de refeição saudável e a nos-
sa franquia só vendia suco. então, começamos a 
oferecer salada também. afinal, se o propósito é 
promover saúde, por que não fazer isso também 
por meio de refeições e se diferenciar dos concor-
rentes? assim, a Sucos S/a avançou para um novo 
caminho, agora, se posicionando como um restau-
rante de alimentação saudável. Hoje, as saladas re-
presentam cerca de 70% dos nossos pedidos e, atu-
almente, o cardápio conta com mais de 20 opções 

de refeições, dentre elas, monte sua salada, tapioca 
e sanduíches naturais. para se ter uma ideia, com 
essa adaptação, o ticket médio das lojas aumentou 
55%”, ressalta.

Já em relação a como funciona o processo de 
franqueamento e expansão da Sucos S/a, Gustavo 
garante que “há suporte completo ao franqueado, 
desde a abertura da empresa, passando pela esco-
lha do ponto, auxílio nas negociações de aluguel, na 
contratação da equipe, treinamento específico ao 
franqueado e equipe, pré e pós-inauguração, forne-
cimento de projeto arquitetônico, homologação de 
fornecedores, etc”, detalha.

adaPtações frente aos efeitos da 
PandeMia de covid-19 no Mercado 
food service

assim como a maioria dos empresários do ramo 
food service, Gustavo e Suzana também tiveram 
que enfrentar os impactos causados pela atual 
pandemia de covid-19. No entanto, o casal, mais 
uma vez, conseguiu fazer da crise uma oportuni-
dade. “inicialmente, as lojas ficaram fechadas até 
agosto de 2020. Mas, quando retornamos, no fim de 
agosto, decidimos investir no delivery, que se tor-
nou o novo método de consumo dos clientes. Hoje, 
o delivery representa 20% do faturamento da rede. 
Depois, viemos com as saladas, que representam 
70% do faturamento”, destacam.

inspirações, metas e sonhos
para o casal, as principais inspirações da atual 

Sucos/Sa “são as pessoas e, quando dizemos ‘pes-
soas’, estamos nos referindo não só aos nossos 
clientes, mas também a todo o time (fornecedores, 
colaboradores), pois temos a obsessão de, cada 
vez mais, proporcionar bem-estar e momentos feli-
zes. afinal, quanto mais pessoas bem e felizes, me-
lhor será nossa cidade, nosso país. por isso, segui-
mos os passos das maiores redes do mundo, que 
também começaram pequenas, e nos tornaremos a 
maior”, esperam.

com essa positiva perspectiva, Gustavo e Suza-
na possuem como metas e sonhos empresariais, 
“inaugurar mais três unidades ainda para este ano 
e outras sete no ano que vem. Hoje, as pessoas se 
preocupam mais com uma alimentação saudável e 
procuram por estabelecimentos que possam ofere-
cer essas refeições. a Sucos S/a, como já compro-
vamos, é uma ótima opção de investimento dentro 
desse segmento que, ao que tudo indica, não tem 
marcha ré, pelo contrário, só cresce”, revelam.

seGredo do sucesso

 por fim, o casal partilha que o segredo para se 
obter sucesso no ramo de alimentação fora do lar 
é “o básico. entregar aquilo que você se propôs a 
fazer, com amor, qualidade e excelência. Mas, para 
isso, é preciso ter persistência e positividade. acre-
dite no seu instinto, mesmo que todos duvidem. 
Uma outra dica e não menos importante é ter foco e 
disciplina, muita disciplina”, aconselham.
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cardápio digital virou 
realidade nos restaurantes: 

conheça 7 vantagens da 
solução

Recurso é alternativa para garantir mais segurança sanitária e economia 
no momento de revisão dos modelos de negócio do segmento

Desde o início da pandemia, cerca de 200 mil 
bares e restaurantes fecharam as portas, 
de acordo com a associação Brasileira que 
representa esses negócios (abrasel). para 

não entrar na estatística, muitos empresários pre-
cisaram se reinventar em meio às restrições. além 
da adoção do delivery — que saltou de 49% para 
81% entre os estabelecimentos do setor de alimen-
tos, segundo o instituto Locomotiva —, também foi 
preciso pensar em soluções para proporcionar uma 

experiência melhor aos clientes, seja presencial-
mente ou online.

a rede food Service conversou sobre cardápios 
digitais com Guilherme Hernandez, ceo da startup 
Kyte, que oferece soluções para vendas e gestão de 
restaurantes. “eles são uma nova versão dos tradicio-
nais menus, digitalizados e, diversas vezes, interativos. 
podem aparecer no formato de tablets disponíveis nas 
mesas, totens de atendimento espalhados pelo am-
biente ou até mesmo nos celulares dos clientes, sendo 
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4 – facilidade de uso

assim como um cardápio tradicional, a alterna-
tiva digital é bem simples e fácil de usar. No de-
livery, basta que o usuário acesse o link da loja 
no celular; enquanto, no físico, ele pode direcionar 
a câmera do smartphone para um Qr code e ser 
redirecionado ao cardápio. Não há necessidade 
de baixar nenhum aplicativo, ao contrário do que 
muitos possam imaginar.

“o fato de o cliente poder navegar e conhecer os 
produtos sem pressa e sem a interferência de al-
guém ainda aumenta as chances de ele consumir 
mais”, acrescenta Hernandez.

5 – aGilidade no atendiMento

para os estabelecimentos físicos, um dos princi-
pais benefícios do cardápio digital é acabar com as 
filas e agilizar o atendimento.

como os clientes podem fechar o pedido e até 
realizar o pagamento sozinhos, eles não precisam 
passar por atendentes ou pelo caixa para pagar a 
conta. Tudo é automatizado, o que facilita o flu-
xo de vendas e a ocupação do espaço, garantindo 
também mais circulação e segurança no contexto 
de pandemia.

6 – MelHora nos serviços ofereci-
dos

com os clientes tendo a possibilidade de fazer 
seus pedidos por conta própria, é possível organi-
zar melhor a equipe de trabalho para a realização 
de funções mais importantes.

“com mais tempo livre, os garçons, por exemplo, 
podem se dedicar mais para oferecer um bom aten-
dimento e manter as mesas em ordem, evitando 
eventuais problemas”, explica o ceo da Kyte.

7 –  redução das cHances de erro 
nos Pedidos

Qualquer estabelecimento está sujeito a con-
tratempos — até porque, dependendo do número 
de clientes e pedidos, é muito difícil manter a or-
dem em todas as anotações feitas manualmente. 
e quando os pedidos feitos de forma presencial se 
misturam com os do delivery, o estabelecimento 
fica ainda mais suscetível a erros.

com o cardápio digital, os pedidos registrados 
são automaticamente enviados para a cozinha. 
além disso, com uma gestão integrada de ven-
das online e presenciais, a possibilidade de que 
alguma informação se perca no caminho é bem 
pequena. “como resultado, evita-se retrabalho e 
desperdício com pedidos errados, bem como a in-
satisfação do cliente com a demora por conta dos 
erros operacionais”, comenta Hernandez.

acessados por Qr codes ou links”, explica inicialmente 
para a nossa reportagem.

confira abaixo sete vantagens que o uso de car-
dápios Digitais podem trazer para o negócio segun-
do o especialista.

1-inteGração de vendas online e Pre-
senciais

com o salto no uso do delivery, os bares e restau-
rantes que ainda não ofereciam esse tipo de serviço 
precisaram se adaptar. No entanto, desacostuma-
dos em manter operações online e presenciais si-
multaneamente, muitos empreendedores acabaram 
se perdendo na gestão das vendas.

“Nesse quesito, o cardápio digital é uma ótima 
alternativa, já que integra em apenas um sistema 
os pedidos realizados pelos consumidores, inde-
pendentemente de onde eles estejam”, explica Her-
nandez. em casa, o cliente pode acessar o menu 
no celular ou através de um link compartilhado pelo 
estabelecimento em seu site, redes sociais ou apli-
cativos de mensagem, por exemplo.

Dessa maneira, os gestores podem acompanhar os pe-
didos presenciais e por delivery, controlando a operação 
de perto e gerenciando finanças e estoque facilmente.

2 – Mais seGurança sanitÁria Para o 
cliente

 outro fator que contribuiu para a popularização do 
cardápio digital, segundo o ceo da Kyte, é a seguran-
ça proporcionada ao cliente. ao consultar as opções 
de consumo no próprio celular, o consumidor evita o 
risco de compartilhar o tradicional menu impresso, 
que passa de mão em mão, reduzindo as chances de 
uma eventual contaminação por covid-19. além dis-
so, é muito mais fácil higienizar os cardápios digitais 
em tablets ou totens do que os de papel.

como na maioria das vezes esses sistemas tam-
bém são interativos, permitindo que o cliente faça 
o pedido e até mesmo pague a conta por aproxima-
ção do próprio celular ou smartwatch, ainda há a 
vantagem de não haver troca de dinheiro ou contato 
com maquininhas de cartão.

3 – econoMia de recursos

existem diversas plataformas para criar um 
cardápio digital. Muitas delas são oferecidas em 
aplicativos mobile por um baixo investimento ou 
até mesmo gratuitamente. “No Kyte, por exemplo, 
basta o proprietário baixar o aplicativo, cadastrar 
os produtos e gerar um link do cardápio para com-
partilhar com os clientes”, reforça Hernandez.

No formato físico, é necessário fazer a impres-
são de todos os cardápios, além da reimpressão 
sempre que houver mudanças nos produtos ofere-
cidos ou valores cobrados.
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Somos parte do problema

Nos últimos anos, as discussões relacio-
nadas ao cuidado com o meio ambiente, 
com a sociedade e com a governança cor-
porativa avançaram rapidamente, dando 

origem a sigla eSG, acrônimo para os três termos 
em inglês. Sobretudo para questões ambientais, os 
olhos de consumidores e investidores estão cada 
vez mais atentos às ações de governos e organiza-
ções, não cabendo somente projetos de mitigação 
de danos, mas sendo necessário o investimento 
em alternativas alinhadas ao conceito de economia 
sustentável e de baixo carbono.

No setor de embalagens para alimentos e bebi-
das, por muitos anos houve uma ênfase na impor-
tância da reciclagem e na reintrodução do material 
descartado em um novo ciclo de vida. ainda que a 
reciclagem continue sendo um pilar importante na 
estratégia de diferentes empresas, incluindo a que 
eu represento, e que nos últimos anos tenhamos 
avançado em termos de infraestrutura e tecnologia, 
é ponto comum que mais precisa ser feito. Sozinha, 
a reciclagem não dará conta do desafio à frente.

relatório da oNU divulgado em 2019 aponta que 
até 2060 a demanda global por matérias-primas irá 
praticamente dobrar, o que exigirá de governos e or-
ganizações um olhar atento e de longo prazo que não 
se limite unicamente à reciclagem de resíduos. Neste 
contexto, a renovabilidade será um fator crucial dire-
cionando os esforços da indústria e o padrão de com-
pra de uma parcela cada vez maior de consumidores.

a última edição do estudo environment rese-
arch, conduzido pela Tetra pak em quinze países, 
incluindo o Brasil, indica que mais da metade dos 
consumidores (53%) têm propensão a considerar 
uma marca cuja embalagem seja considerada am-
bientalmente responsável. Quando questionados 
sobre inovações que gostariam de ver nas emba-
lagens, surgem como principais respostas o uso 
de matérias-primas de origem renovável (36%), no-
vidades que contribuam para o enfrentamento de 
questões climáticas (36%) e o uso de certificações 
que atestem a produção responsável (29%).

em busca de alternativas que respondam às novas 
demandas nas gôndolas, um caminho que a indústria 
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de alimentos e bebidas tem percorrido é a pesquisa 
e desenvolvimento de matérias-primas alternativas 
que possam ser incorporadas às embalagens. em 
nosso negócio global, estabelecemos o compromisso 
de investir € 100 milhões anualmente pelos próximos 
cinco a dez anos (algo em torno de r$ 600 milhões no 
câmbio atual) com foco no desenvolvimento de solu-
ções sustentáveis – somando esforços futuros com 
outros conduzidos nas últimas décadas.

atualmente, muitas das opções de embalagens 
disponíveis no mercado já contam, em parte, com 
materiais de origem renovável, mas isso respon-
de somente a parte do desafio que enfrentamos. a 
questão central está em desenvolver uma emba-
lagem que seja inteiramente renovável ou que tra-
balhe com um mix de matérias-primas vegetais e 
recicladas – naturalmente, ainda podendo ser dire-
cionada para reciclagem pós-consumo.

Na europa, já existem projetos que se propõem 
a incorporar polímeros reciclados a embalagens 
cartonadas. ainda que sejam testes iniciais e com 
capacidade limitada de produção, a ideia é avançar 
em esforços do tipo até que seja possível alcançar 
capacidade global (em termos de produção e infra-

estrutura) para a substituição de plásticos de origem 
fóssil por opções recicladas. o caminho não é cur-
to e muito menos simples, mas é certamente uma 
alternativa interessante e que se soma a outras já 
estabelecidas – como o uso de plástico produzido a 
partir da cana-de-açúcar em embalagens que aten-
dem diferentes categorias de alimentos e bebidas.

contudo, ao abordar o tema sustentabilidade é 
preciso ter em mente uma visão macro que se pro-
ponha a ir além da embalagem ou do produto em 
si, mas que também considere o seu impacto am-
biental ao longo de todo o ciclo de vida. isso signi-
fica dizer que absolutamente tudo importa, desde 
a fabricação, distribuição, consumo e descarte até 
a reintrodução dos resíduos gerados em um novo 
ciclo produtivo.

atualmente, o sistema global de produção de ali-
mentos é responsável por 26% das emissões de ga-
ses de efeito estufa registradas no planeta, segundo 
dados da organização das Nações Unidas para a ali-
mentação e a agricultura (fao). reduzir esse impacto 
depende de uma série de fatores, passando por ações 
enfáticas de prevenção ao desmatamento ilegal até 
formas de produção e distribuição que gerem ganhos 
ambientais e operacionais para a indústria.

por exemplo, hoje quase a metade do impacto 
climático em nossa cadeia de valor vem da opera-
ção dos equipamentos que entregamos aos nossos 
clientes em todo o mundo. paulatinamente, temos 
desenvolvido soluções de processamento e enva-
se capazes de reduzir o consumo de energia, água 
e insumos dessas máquinas, consequentemente 
elevando a eficiência operacional e ambiental da 
indústria alimentícia. como um dos resultados dis-
so, temos como meta zerar o nível de emissões na 
cadeia de valor da qual fazemos parte até 2050 (em 
nossas operações, temos como meta atingir o mes-
mo objetivo até 2030).

No que diz respeito à distribuição, algumas em-
presas já utilizam carros e caminhões elétricos em 
sua frota como forma de reduzir a sua pegada am-
biental (uma opção interessante no Brasil, se con-
siderado que mais de 80% da nossa matriz elétrica 
é composta de fontes renováveis).

ao abordar a contribuição da indústria de ali-
mentos e bebidas para os problemas que enfren-
tamos hoje relacionados à sustentabilidade, não 
busco apontar culpados. Mas é preciso ter bastan-
te claro que da mesma forma que somos parte do 
problema, também somos parte da solução. em um 
movimento em cadeia, precisamos trabalhar junto 
aos nossos clientes e fornecedores em alternativas 
que preservem a natureza e seus recursos.

isso não significa o abandono de esforços reali-
zados nos últimos anos em relação à reciclagem – 
este continuará sendo um tema importante e cada 
vez mais cobrado por consumidores em todo o 
mundo. contudo, é necessário exercitar uma visão 
mais abrangente sobre a sustentabilidade e seus 
impactos para o planeta, para os consumidores e 
para as empresas. como parceiros da indústria, es-
tabelecemos este compromisso como uma priori-
dade de negócio.
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box Delivery: saiba como 
fazer suas entregas de 15 a 25 

minutos e a pagar somente por 
demanda

por meio da plataforma online de intermediação de entregas 
especializada no mercado de alimentação, empresa oferece conexão 

com mais de 105 mil entregadores em 22 Estados brasileiros e 
Distrito Federal

Desde o advento da atual pandemia de co-
vid-19, o serviço de entrega de comida em 
domicílio se popularizou de tal forma que 
já se tornou, digamos, um serviço essencial 

no mercado food service. recente pesquisa reali-
zada pelo instituto Datafolha e pela empresa ipsos, 
a pedido do aplicativo de delivery 99food, aponta 
que 64% dos brasileiros passaram a pedir mais de-
livery na pandemia e 65% solicitam ao menos uma 
vez por semana. assim como, entre esses consumi-
dores consultados, 50% optaram por comida típica 
brasileira nos últimos 10 pedidos.

outra pesquisa, realizada pelo instituto Loco-
motiva sob encomenda Vr Benefícios e divulgada 
este ano, apontou que 81% dos estabelecimentos 
comerciais no Brasil passaram a fazer delivery du-
rante a pandemia de covid-19.

a pesquisa indica ainda que 47% dos estabele-
cimentos desenvolveram novos canais de venda e 
atendimento durante a pandemia, sendo os mais 
utilizados: Venda por telefone (71%), Whatsapp 
(63%), e-commerce próprio (51%), vendas online 
(42%) e os marketplaces 39%).

com exceção aos marketplaces, todos os demais 
canais de venda demandam a contratação de entre-
gadores de forma direta por parte dos proprietários 
e operadores dos estabelecimentos para a realiza-
ção das entregas. essa contratação não costuma 
ser uma atividade simples, oferecendo riscos aos 
contratantes, falta de garantia com relação a qua-
lidade dos serviços prestados e insegurança com 
relação a disponibilidade de profissionais nos ho-
rários e dias de grande demanda.

como forma de atender esta necessidade do 
mercado, surgiu a Box Delivery.

por

o Que é a box delivery?

criada em 2016 pelo empresário felipe criniti, 
em Santos, litoral do estado São paulo, tendo como 
inspiração um delivery de pizzas que ele mesmo 
possuía em 2009, quando teve a oportunidade de 
aprender sobre as reais necessidades do serviço 
delivery, a Box Delivery é “uma empresa especia-
lizada em soluções tecnológicas para serviços de 
logística, no modelo ‘last mile’, presente em 22 es-
tados brasileiros (São paulo, rio de Janeiro, Bahia, 
ceará, Minas Gerais, Goiás, pernambuco, paraná, 
espírito Santo, rio Grande do Sul, alagoas, San-
ta catarina, pará, Sergipe, amazonas, paraíba, rio 
Grande do Norte, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
piauí, Maranhão e amapá) e Distrito federal. pos-
suímos mais de 6.000 estabelecimentos comerciais 
cadastrados. além disso, a companhia, atualmente, 
engloba mais de 105 mil entregadores cadastrados 
e realiza, em média, cerca de 19 mil entregas diá-
rias, ultrapassando a marca de 5 milhões de entre-
gas”, apresenta o criniti, em entrevista exclusiva à 
nossa reportagem.

coMo a box delivery funciona?

De acordo com criniti, “a Box Delivery é uma em-
presa de tecnologia. Temos um aplicativo com uma 
plataforma digital e, nesta plataforma, integramos 
os entregadores e comércios. assim, funciona-
mos da seguinte forma: o dono de um comércio, 
bar, restaurante, lanchonete e/ou afins contrata 
a nossa plataforma e, por meio dela, todo pedido 
recebido neste estabelecimento é integrado a um 
entregador conectado em nosso aplicativo. Dessa 
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maneira, esse entregador recebe o pedido em seu 
celular, aceita a entrega e, neste momento, ele en-
tende qual é o comércio. chegando no comércio, 
ele retira o pedido e o app Box Delivery o demons-
tra, por meio de GpS, a localização e o endereço do 
consumidor para, assim, fazer a entrega”, explica o 
empresário.

criniti complementa que “a nossa especialização 
é a entrega de foods. Temos uma entrega rápida e 
uma tecnologia desenvolvida para trazer essa ve-
locidade. com isso, estamos iniciando um trabalho 
da abertura de hubs logísticos em shoppings no 
Brasil, com parceria da aliansce Sonae, e expandin-
do o nosso atendimento de entregas para vestuário, 
eletrônicos e materiais de construção elétrico e hi-
dráulicos de pequeno porte”, revela.

diferenciais da box delivery

para criniti, o que diferencia a Box Delivery de 
outros aplicativos que oferecem o mesmo serviço 
de entrega em domicílio atualmente no país é que 
“somos uma plataforma online de intermediação 
de entregas que aproxima entregadores dos esta-
belecimentos comerciais. a empresa proporciona 
aos clientes a contratação de serviços de delivery 
por demanda. Dessa forma, eles pagam apenas 
pelo o que de fato consomem. o nosso propósito 
é contribuir para a solução da cadeia de logísti-
ca ‘last mile’ mediante à aplicação de tecnologia 
idealizada sob o conceito do B2B. Visamos a hu-
manização do entregador e entregas entre 15 e 25 
minutos”, destaca.
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auxílio direto aos eMPresÁrios do 
raMo food service

ainda conforme criniti, os empresários do ramo 
food service podem se beneficiar de um auxílio di-
reto de seus 131 funcionários e tecnologias. “po-
demos levar a entrega com eficiência e velocidade, 
trazendo uma melhor experiência para o consumi-
dor final de cada empresário. Disponibilizamos ao 
comércio um sistema de informação que mostra, 
em tempo real, dados de sua operação e dados lo-
gísticos de entregas. e isso facilita muito a vida do 
empresário”, garante.

Metas e Planos Para a box delivery

em relação às atuais metas e planos para a 
Box Delivery, o empresário divide que “temos 

Felipe Criniti, fundador da Box Delivery

como meta imediata iniciar os hubs logísticos 
em shoppings, juntamente com o plano de ex-
pandir nosso atendimento para outros setores, 
como vestuário, eletrônicos e itens de porte 
pequeno. Mas, não deixo escapar aqui a impor-
tância dos clientes que já atendemos e valoriza-
mos”, assinala.

coMo contratar os serviços da box 
delivery?

para contratar os serviços da Box Delivery, 
criniti informa que os empreendedores precisam 
apenas “nos contactar por meio do site www.box-
delivery.com.br e/ou os nossos perfis nas mídias 
sociais”, aponta.
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Vinhos 
uruguaios 
trazem a 

história e os 
costumes de 
um país com 

longa tradição 
de vinicultura
MMV traz ao Brasil uma série 

de rótulos que contam a história 
e a tradição do país vizinho na 

produção de vinhos requintados

argentina e chile são os primeiros países 
latinos que vêm à mente quando se pen-
sa em vinhos requintados e de qualidade. 
porém, existe outro país platino vizinho do 

Brasil que tem tradição, qualidade e vinhos exclusi-
vos que muitas vezes passam despercebidos pelos 
consumidores brasileiros: o Uruguai.

a história dos vinhos no país “Hermano” data de 
muito tempo. a produção começou em 1600, com 
muita influência dos espanhóis, que representavam 
90% da população da época. porém, foi em 1870 
que o Uruguai passou a ganhar uma identidade pró-
pria. pascual Harriague plantou na região de Salto, 
costa oeste do país, as primeiras vinícolas de Tan-
nat, uva oriunda do sul da frança que é conhecida 
pelo alto teor de taninos que permite a produção de 
vinhos poderosos e com grande poder de guarda.

assim como a uva Malbec é associada à argen-
tina e a carménère ao chile, a Tannat se tornou a 
“uva do Uruguai”, sendo, inclusive, por muitos anos, 
conhecida como “Harriague”, tamanha a importân-
cia do vinicultor na história de produção de vinhos 
do Uruguai.

“o casamento entre o uruguaio e o vinho Tan-
nat tinha tudo para dar certo mesmo. como esses 
vinhos são bem encorpados, eles são ideais para 
acompanhar carnes vermelhas, e o povo uruguaio é 
a nação que percentualmente mais consome carne 
no mundo”, diz Jonas Martins, sommelier e gerente 

comercial da MMV importadora para a rede food 
Service. ele conta que um levantamento recente 
aponta que, em média, cada uruguaio consome 56 
quilos de carne por ano.

a MMV, inclusive, recentemente, adicionou ao 
seu portfólio de vinhos uma série de rótulos uru-
guaios da vinícola Varela Zarranz, que tem mais de 
130 anos de história. a vinícola preserva elementos 
patrimoniais da vitivinicultura uruguaia, em uma 
perfeita harmonia entre tradição e novas técnicas 
de produção. São mais de 100 hectares de plantio 
com uma série de uvas, como a já citada emble-
mática Tannat, assim como a cabernet Sauvignon, 
cultivada desde o final do século xix, a cabernet 
franc e a Merlot, além das uvas brancas, como a 
chardonnay, a Sauvignon Blanc, a Viognier e, com 
exclusividade, a Muscat petit Grain.

entre os rótulos trazidos pela MMV, é claro, não 
poderia faltar o famoso Tannat. o Varela Zarranz 
roble Tannat é, nas palavras do sommelier Jonas 
Martins, um “puro sangue” dos Tannats, remetendo 
à outra paixão dos uruguaios, os cavalos. De cor 
vermelha granada intensa, o vinho lembra aromas 
de frutas escuras e compota que se misturam à 
tosta e baunilha. com taninos elevados, é um vinho 
com muita presença.

“Um dos nossos objetivos em trazer o roble Tan-
nat é aproveitar também o fato de que o churrasco 
uruguaio está em voga no Brasil. eles têm todo um 
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jeito diferente de assar a carne, com o uso de par-
rillas, cortes especiais e técnicas. e claro, para uma 
experiência completa, nada como um belo Tannat”, 
explica Martins.

outro rótulo interessante é o Varela Zarranz ro-
ble Marselan. Também originária do sul da frança, 
essa uva teve uma adaptação fantástica no Uru-
guai. apesar de permitir a produção de vinhos muito 
requintados, a Marselan é uma uva pouco conheci-
da em relação às outras uvas mais famosas. De cor 
vermelho-púrpura, o roble Marselan é complexo ao 
nariz, em especial por conta das especiarias, como 
cravo, canela e pimenta, sendo marcante em boca 
e com taninos redondos. a garrafa será comerciali-
zada em torno de r$130,00 reais, o que é um ótimo 
custo-benefício.

para contrastar um pouco com a pungência 
dos vinhos acima, o oMM Marselan rosé é um 
achado da MMV. o rótulo da garrafa, inclusive, é 
uma alusão a uma mulher praticando Yoga, em 
referência ao equilíbrio e à leveza desse rótulo. 
com aromas que lembram groselha, cranberry, 
morango, cerejas e um leve toque de caramelo, 
esse rosé é muito vivo, com um frescor marcan-
te. Mesmo com a alta do dólar, esse vinho chega 
ao cliente da MMV em torno de r$50,00 a garrafa, 
um preço muito atrativo.

“Queremos com o oMM rosé trazer também 
essa nova faceta do Uruguai, que, apesar de ser um 
país pequeno, tem uma linda história na produção 
de vinhos”, ressalta Jonas Martins.

Vinícola Uruguaia Varela 

Zarranz tem mais de 130 

anos de história
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Empórios ganham destaque entre 
os clientes durante pandemia

proposta de pratos artesanais e produtos frescos chamam a 
atenção da clientela

REDE FOOD SERVICE | 99

Há 12 anos localizado no bairro da consola-
ção, em São paulo, o chef Hamilton cabral, dono 
do empório Massas e Molhos italianos, é adepto 
ao conceito ‘colocando a mão na massa’. No es-
tabelecimento, o cliente é convidado a ter aulas de 
como preparar a própria pasta e qual será o molho 
adequado para a massa escolhida. “isso significa 
um cuidado e um carinho que devemos ter com o 
alimento que estamos preparando. aprendi isso na 
itália, quando morei lá. É muito importante transmi-
tir isso na hora do preparo, faz toda a diferença no 
sabor da comida”, explica.

Um lugar aconchegante, sabores diferencia-
dos, feito de maneira artesanal e preser-
vando a tradição familiar. esses são alguns 
dos ingredientes básicos dos empórios que 

têm ganhado destaque nas principais capitais do 
país.

Na pandemia, os espaços, que se parecem como 
restaurantes ou minimercados ganharam mais 
adeptos do “faça você mesmo”.  Há quem prefira 
aprimorar colocando literalmente a ‘mão na mas-
sa’, apostando em aulas para aperfeiçoar a tradição 
gastronômica encontrada nos empórios.

O casal Evandro Donato e 
Annah Paula Almeida do em-
pório “Casa da Annah” na Vila 

Mariana em São Paulo
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em aulas individuais e personalizadas, o chef 
compartilha sua experiência e seus conhecimentos 
adquiridos em restaurantes renomados e cursos de 
especialização na itália. além das aulas, o espaço 
oferece a venda algumas produções dos alunos e 
também do chef.

Na pandemia, o chef Hamilton cabral disse que 
precisou adaptar algumas atividades no estabe-
lecimento. “as aulas passaram a ser online. em 
contrapartida, tivemos um número significativo de 
cliente procurando nossas pastas e molhos. além 
de um crescimento de 30% no número de aulas. foi 
uma grande surpresa”, conta.

em São José dos campos, no interior de São 
paulo, há 43 anos a tradição, que passou de pai 
para filho, é o carro chefe do empório emiliana –
Massas caseiras artesanais.

No espaço o cliente encontra de tudo um pouco, 
como conta o empresário renato Zambrini. “Nossa 

proposta é trazer produtos diferenciados, que não 
encontramos em hipermercados, por exemplo, essa 
é a grande pegada dos empórios”, explica.

Na cozinha, a tradição é quem manda! o cuida-
do na escolha da boa farinha, ovos selecionados, 
a temperatura adequada, tomates frescos, tempe-
ros do quintal de casa, são alguns dos segredos da 
cozinha do empório emiliana. “propomos um mo-
mento único para os nossos clientes através dos 
nossos pratos. a harmonização entre os molhos, as 
massas, o acompanhamento do vinho, tudo isso faz 
parte do nosso assessoramento”, conta.

Durante toda a pandemia, o empório, que é con-
siderado local de venda de produtos essenciais, 
permaneceu aberto. o que correspondeu um au-
mento de 40% nas vendas, de acordo com o empre-
sário renato Zambrini.

apesar da crescente procura da clientela, Zam-
brini optou por não aderir ao delivery. “o charme do 

O Chef Hamilton Cabral
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empório é que nossos clientes visitem a loja, além 
de buscarem os pratos prontos, ou semi-prontos, 
os clientes tem a oportunidade de conhecerem ou-
tros produtos e de levarem o vinho adequado para 
cada prato”, reforça.

para o casal Donato, o empório da casa da an-
nah, na Vila Mariana, em São paulo, simboliza uma 
vitória. o sonho nasceu depois que annah paula, foi 
diagnosticada com problema nos rins e precisava 
de transplante. “Decidimos abrir um negócio perto 
de casa para a annah se ocupar durante esse pro-
cesso de hemodiálise. Na época, pensávamos em 
algo pequeno, aconchegante, próximo da clientela 
e que priorizasse produtos saudáveis”, relembra o 
empresário evandro Donato.

pensando nisso, o casal optou pelo empório que 
oferecesse produtos naturais para pessoas com 

algum tipo de restrições alimentares, veganos ou 
apenas clientes que aderem a uma alimentação 
mais natural. “eu já havia feito bariátrica e tinha 
uma alimentação mais saudável. a annah tinha al-
gumas restrições alimentares, então decidimos tra-
zer este segmento para o bairro, um diferencial que 
não havia na região”, conta o empresário Donato.

com alimentos sem açúcar, baixa caloria, alguns 
lá das terras das Minas Gerais, fazem parte do car-
dápio farto. “Temos um hortifrutt orgânico, além de 
sorvete natural, açaí, um espaço para os clientes 
sentarem, conversarem, colocarem seus cachorros 
e conhecerem os nossos produtos”, explica.

Grandes partes dos produtos vendidos são a 
granel. “Nós sentimos orgulho de vender produtos 
saudáveis e sermos tão próximos dos clientes, que 
são nossos vizinhos”, disse o empresário.

Segundo Donato, na pandemia, houve uma dimi-
nuição no número de clientes na loja, porém houve 
um aumento de 40% nos pedidos no delivery. “Nós 
reduzimos a margem de lucro e não cobramos a 
taxa de entrega. Uma questão social. principalmen-
te para os idosos na nossa região, que são grande 
parte da nossa clientela”, reforça.

evandro Donato acrescenta que os empórios 
são uma demonstração de carinho e atenção 
entre proprietário e cliente. “É uma via de mão 
dupla. atendemos as necessidades dos nossos 
clientes, que nos procuram, dão dicas de aquisi-
ção de produtos, tiram dúvidas e é nossa melhor 
propaganda”, salienta.

Renato Zambrini do Emporio Emiliana, na cidade de São José dos Campos desde 1977
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MENu MAIS SAuDáVEL

Musse de daMascos e cHocolate 

ingredientes:

• 1,2 Kg de damascos secos
• 1,2 ml de água
• 72g de gelatina em pó sem sabor
• 1,2 kg caixinha de creme de leite (200g)
• 24 claras (cerca de 180g)
• 500g de açúcar
calda
• 1,2 ml (chá) de leite
• 200g de Creme de Balsâmico Tradicional Castelo
• 300g de chocolate em pó
• 250g de açúcar
• 30g de amido de milho
• 30ml de essência de baunilha

Modo de preparo:
coloque os damascos e a água em uma panela e 
leve ao fogo baixo por 5 minutos.
Dissolva a gelatina em 4 colheres (sopa) de água 
fria e adicione à panela dos damascos.
retire do fogo e mexa bem para dissolver a gelatina.
Bata no liquidificador com o creme de leite.
Bata as claras até ficar em ponto de neve e adicione 
o açúcar aos poucos até ficar um suspiro firme.
Adicione a mistura do liquidificador, mexa delicada-
mente e coloque em seis formas médias de pudim 
molhada. Leve para gelar. coloque os ingredientes 
da calda em uma panela e leve ao fogo até encorpar.
Deixe esfriar. Desenforme a musse e regue com a 
calda. Se quiser, enfeite com damascos.

Dica: as substâncias antioxidantes presentes no vina-
gre balsâmico podem fortalecer o sistema imunológi-
co. além disso, pode aumentar a atividade da pepsina, 
enzima digestiva que melhora a digestão. o creme de 
Balsâmico castelo é a redução do vinagre balsâmico 
até adquirir uma consistência bem cremosa, como um 
xarope, podendo ser utilizado em mousses, bolos, re-
ceitas agridoces e até para compor um molho agridoce 
para saladas. experimente.

Rendimento: 60 porções
tempo de preparo: 60 minutos
calorias: 150 a porção

PastelzinHo assado de PuPunHa 

ingredientes:

Massa
• 5 ovos (cerca de 230g)
• 1 kg de creme de leite
• 200ml de Azeite de Oliva Castelo
• 25g de sal
• Cerca de 2kg de farinha de trigo
Recheio
• 300g de cebola picada
• 50ml de Azeite de Oliva Castelo
• 1,5 kg de Palmito Pupunha Castelo
• 5 tomates picados (cerca de 500g)
• 250g de farinha de trigo
• 1 litro de leite
• 15g de sal
• 50g de salsa picada
para pincelar
5 ovos (cerca de 230g)
para acompanhar
patê de pimenta Biquinho Habanero e alho castelo

Modo de preparo:
para a massa, misture o ovo; o creme de leite, o 
azeite de oliva castelo e o sal e vá adicionando a 
farinha de trigo até ficar uma massa firme que des-
grude das mãos. Deixe descansar 20 minutos.
prepare o recheio. refogue a cebola no azeite e jun-
te o palmito picado e o tomate.
Deixe por mais 5 minutos. polvilhe a farinha e adi-
cione o leite. engrosse, junte o sal e a salsa e retire. 
Deixe amornar. abra a massa em uma superfície 
enfarinhada e corte rodelas de 9 a 10 cm de diâme-
tro. coloque um pouco do recheio, feche e aperte as 
bordas. acomode os pastéis na assadeira e pincele 
com o ovo ligeiramente batido com um garfo. asse 
em forno médio (200ºc), preaquecido, por cerca de 
30 minutos, ou até dourar.
Sirva com o patê de pimenta Biquinho Habanero e 
alho castelo.
Rendimento: 120 unidades
tempo de preparo: 90 minutos
calorias: 130 a unidade

receita exclusiva da castelo aliMentos Para a rede food service
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SALGADINhOS E tOrtAS

torta de esPinafre

ingredientes:

• 2 xícaras (chá) de Leite Líquido NINHO® Forti+ Integral
• 3 ovos
• 1 xícara (chá) de óleo
• meia xícara (chá) de espinafre cozido
• 2 sticks de MAGGI® MEU SEGREDO® 7 Vegetais
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
• 1 xícara (chá) de palmito picado
• 50 g de salame cortado em tiras
• 1 tomate sem sementes, picado
• meio copo de Requeijão NESTLÉ®

Modo de preparo:

Em um liquidificador bata o Leite NINHO, os ovos, o 
óleo, o espinafre e o MaGGi MeU SeGreDo.
passe para um recipiente e junte aos poucos a fari-
nha e por último o fermento.
Despeje a massa em um recipiente refratário médio 
(20 x 30 cm) untado e distribua o palmito, o salame 
e o tomate.
coloque por cima o requeijão NeSTLÉ.
Leve ao forno médio (180 °c), preaquecido, por cer-
ca de 30 minutos. Sirva a seguir.

torta de MilHo verde e franGo 

ingredientes:

• Recheio

• 2 colheres (sopa) de óleo
• 1 cebola picada
• 2 dentes de alho amassados
• 500 g de frango cozido e desfiado
• 1 lata de milho escorrida
• 2 tomates sem sementes, picados
• 1 colher (sopa) de MAGGI® Fondor
• 1 colher (sopa) de cheiro-verde picado
• 1 xícara (chá) de queijo mussarela em cubos
• 1 copo de NESTLÉ® Requeijão Cremoso

• Massa
• 1 lata de milho escorrida
• 1 xícara (chá) de óleo
• 3 ovos
• 1 e meia xícara (chá) de Leite Líquido NINHO® For-
ti+ integral
• 1 sachê de MAGGI® Caldo de Legumes Pó
• 1 xícara (chá) de farinha de milho
• 1 e meia xícara (chá) de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
• 3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:
Recheio
em uma panela em fogo médio, aqueça o óleo e frite 

a cebola e o alho até dourar.
Junte o frango, o milho, o tomate, o MaGGi fondor, o 

cheiro-verde e refogue por 5 minutos.
Desligue, deixe esfriar e misture com a muçarela e 

o NeSTLÉ requeijão cremoso, incorporando-os bem.
reserve aquecido.
Massa
No liquidificador, bata o milho, o óleo, os ovos, o Lei-

te NiNHo, o MaGGi caldo de Legumes pó por 1 minuto.
Junte a farinha de milho, a farinha de trigo e o fer-

suGestões da nestlé Professional Para a rede food service
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mento e bata rapidamente para incorporar.
Despeje metade da massa em uma fôrma retangular 

(25 x 35 cm) untada e enfarinhada. espalhe o recheio 
por cima, distribuindo-os bem por toda a forma. cubra 
com a massa restante, finalize com o queijo parmesão 
e leve ao forno médio (180º c), preaquecido por cerca 
30 minutos ou até dourar. Sirva.

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






