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EditoriaL
por Tabata Martins

8 de Março

Dia Internacional da Mulher
Uma homenagem da RATIONAL para todas as mulheres guerreiras, vitoriosas, 
fortes, determinadas e versáteis que trabalham no mercado de alimentação. 
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EditoriaL

“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.

mAnifesto

sociAl

curAdoriA

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.

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 ADRIANA LIMA
redacao@redefs.com.br

redacao1@redefs.com.br

+55 (31) 99124-2545

+55 (11) 2367-4836

redacao2@redefs.com.br

+55 (81) 98891-5226

+55 (11) 2367-4836

RICARDO SEBASTIÃO PINTO

conteúdo colAborAtivo

colAborAdor

direção

quem fAz A rede Acontecer

parceiroS

parceiroS fixoS

Uma homenagem à paixão, força e garra das mulheres tão presentes no 
mercado de Food Service no seu Dia internacional da Mulher.

Uma das principais consultorias em food service do Brasil.
zakbd.com.br
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MULHERES DO 
FOOD SERVICE
Neste Dia Internacional da 

Mulher, a Rede Food Service 
homenageia as profissionais 

que fazem o ramo de 
alimentação fora do lar 

acontecer no Brasil, assim 
como apresenta como são 

os seus atuais trabalhos no 
ramo, seus principais desafios 

vivenciados no ano de 2021 
e suas expectativas para este 

ano de 2022

por tabata martins

De acordo com pesquisa realizada e divulgada pela 
pearson, a maior empresa de educação do mundo, a 
atual pandemia de covid-19 fez as mulheres reava-
liarem suas vidas e carreiras. prova disso é que o 
levantamento, feito com mil mulheres a partir de 18 
anos em seis países entre agosto e setembro de 2021 
para entender como o cenário de covid-19 no mundo 
afetou a vida das mulheres tanto na carreira, como 
na vida pessoal, só no Brasil, 84% das mulheres afir-
maram que estão usando esse período como uma 
oportunidade para rever suas vidas e, principalmente, 
suas carreiras.

o estudo indica também que, por meio de avalia-
ção de faixa-etária, esses expressivos 84% passam 
para 86% entre as brasileiras da chamada Geração Z 
(entre 14 e 24 anos), 84% para as Millenials (25 a 40 
anos), 79% para as Geração x (40 a 60 anos) e 89% 
para as Baby Boomers (nascidas entre as décadas de 
60 e 70). Já quando questionadas sobre o que preten-
dem fazer, as mulheres entrevistadas de diversas ge-
rações e países responderam que planejavam tomar 
as medidas necessárias para iniciar seus próprios 
negócios já neste ano de 2022. E, especificamente no 
Brasil, elas também apresentaram essa percepção, 
com 30% entre as mulheres da Geração Z, 33% para 
as Millenials, 37% na Geração x e 41% para as Baby 
Boomers.

a pesquisa apontou ainda que 87% das entrevista-
das acreditam que têm menos oportunidades do que 

os homens no mercado de trabalho, assim como mais 
de 90% avaliam que problemas financeiros tem sido 
os que colocam as mulheres em situação de violência 
doméstica durante a pandemia de covid-19.

inspirados nos dados desse relevante levanta-
mento, hoje, no Dia internacional das Mulher, nós da 
rede food Service fazemos questão de homenagear 
as profissionais que fazem o ramo de alimentação 
fora do lar acontecer no Brasil, assim como apresen-
tar como são os seus atuais trabalhos no ramo, seus 
principais desafios vivenciados no ano de 2021 e suas 
expectativas para este ano de 2022. Afinal, por meio 
de oficialização da Organização das Nações Unidas 
(ONU) em 1975, hoje, dia 8 de março, é celebrado o Dia 
internacional da Mulher, uma data que deve ser cele-
brada por meio de ações não só de reconhecimento, 
mas também de reivindicação de igualdade de gêne-
ro, o que remete diretamente à sua origem de luta de 
mulheres que trabalhavam em fábricas nos estados 
Unidos e em alguns países da Europa. Isso porque, 
apesar da evolução do cenário e das conquistas de-
correntes dos movimentos feministas, o mercado de 
trabalho brasileiro ainda apresenta algumas caracte-
rísticas de desigualdade e falta de oportunidade que 
precisam de uma determinada atenção e análise de-
talhada por todos nós.

Sendo assim, a seguir, conheça as histórias e os 
posicionamentos profissionais de 67 mulHeres do 
food service.
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alessandra ferreira Linari de Souza, de 40 
anos, é formada em contabilidade e, atu-
almente, é Sócia proprietária de uma fran-
quia da rede Montana Grill localizada no 

Shopping DiamondMall, em Belo Horizonte, Minas 
Gerais. “eu atuo no ramo de alimentação há 9 anos. 
além de todo o trabalho de dona de casa, esposa e 
mãe de dois filhos, sou bem atuante no segmento 
de alimentação. Sou uma franqueada bem opera-
cional junto à minha unidade. primeiro, porque gos-
to e, segundo, porque tenho todo esse know-how 
no ramo. Sempre gostei, quis e sonhei empreender, 
ter meu próprio negócio. então, a minha atuação é 
100% operacional. Gosto de ficar em frente à loja, 
conversar diretamente com o meu cliente, apresen-
tar o meu produto. Trabalho para garantir o tempo 
de preparo do prato e a qualidade, já que oferece-
mos pratos muito bons, carnes selecionadas, uma 
comida brasileira muito saborosa e contamos com 
ótimos fornecedores. 

eu lidero uma equipe de 13 colaboradores e ain-
da atuo nos bastidores, no administrativo, financei-
ro, rH, manutenção da loja. enfim, estou presente 
em todos os setores”, assegura.

Para Souza, os principais desafios vivenciados por 
ela como profissional no ano de 2021 “foram assus-
tadores devido às incertezas do momento. Tivemos 
que remanejar funcionários, enfrentamos quarenta 
dias de loja totalmente fechada. Mas, mesmo com a 
reabertura do shopping, ainda foi desafiador, porque 
as pessoas estavam com receio, inseguras de sair de 
casa e consumir fora. então, tivemos que trabalhar 
forte, com transparência, para mostrar aos nossos 
clientes que estávamos ali com responsabilidade, 
respeitando os protocolos. o delivery foi muito impor-
tante durante esse período mais crítico. eu e minha 
equipe escrevíamos cartinhas, bilhetinhos para cada 
pedido agradecendo a preferência, pois estava nos 
ajudando a manter o negócio vivo. foi uma manei-
ra também de ter nossos clientes próximos, de pas-
sar confiança. Outro desafio foi o de vender porta a 
porta, como alternativa. Divulgava meus produtos no 
condomínio onde moro, recebia os pedidos dos mo-
radores, ia para a loja ajudar a prepará-los e fazia as 
entregas. isso ajudou muito no meu fluxo”, avalia.

em relação às suas expectativas para o mercado 
de alimentação fora do lar neste ano de 2022, a em-
presária ressalta que “a gente sempre tem esperan-
ça de dias melhores. esperamos que, com a ques-
tão dos protocolos de segurança, da credibilidade 
que passamos aos nossos clientes e da retomada 
gradativa à vida normal, o setor de alimentação vol-
te a dar bons frutos. a pandemia de covid-19 ain-
da não acabou, mas as pessoas, depois de muito 
tempo trancadas em casa, agora, se sentem mais 
confortáveis para sair, para passear, para ir ao sho-
pping. É com esse cenário que temos expectativas 
de que 2022 será um ano positivo para o food ser-
vice”, acredita.

adriana rodrigues, de 47 anos, é formada 
em Jornalismo e possui MBa em Marke-
ting. Hoje, ela atua como Sócia Diretora 
da engaje! comunicação, tendo mais de 

20 anos de experiência na área de comunicação 
relacionada ao ramo da indústria alimentícia, entre 
outras áreas vizinhas.  “Hoje, eu contribuo com em-
presas do segmento de alimentação que buscam 
uma comunicação mais estratégica, moderna e efi-
ciente para os negócios”, conta.

para rodrigues, os principais desafios vivencia-
dos por ela como profissional no ano de 2021 se 

resumem “ao dilema das empresas entre a verba 
menor disponível e a necessidade, cada vez maior e 
simultânea, de melhorar a comunicação para refor-
çar a reputação e, assim, obterem melhores resul-
tados”, explica.

Já sobre as suas expectativas para o merca-
do de alimentação fora do lar neste ano de 2022, 
a profissional garante que “são excelentes! o 
mundo mudou rápido e boa parte das pessoas 
se adaptou bem a este novo cenário. a busca por 
praticidade e saúde na alimentação se tornou 
uma prioridade para parte relevante dos consu-
midores, em especial os que puderam optar pelo 
home office durante a pandemia de covid-19. 
com isso, as marcas que já se movimentavam 
para oferecer a conciliação entre esses dois que-
sitos seguiram crescendo e as que perceberam 
essa tendência e agiram rápido também seguem 
prósperas”, afirma.
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a line Balestra, de 30 anos, é formada em 
Direito e, atualmente, atua como sócia da 
franquia Delivery Much em Santo Ânge-
lo, no rio Grande do Sul. “eu trabalho na 

gestão da unidade que está completando sete anos 
de operação, sendo a primeira franquia da Delivery 
Much no Brasil. Hoje em dia, o trabalho no mercado 
de alimentação envolve muito mais que ‘vender’ ou 
disponibilizar um app de delivery para os restauran-
tes. envolve paixão, espírito empreendedor de faci-
litar o negócio de quem está produzindo o alimento 
e do consumidor que está em busca do produto. 
com base nisso, diariamente, dou muita atenção ao 
atendimento humanizado para as partes, com a tro-
ca diária de conhecimento, suporte e informações 
com os restaurantes. com certeza, vem uma boa 
dose de resiliência, afinal, a gestão da franquia en-
volve tantos pontos e relacionamentos. Hoje, atuo 
mais nas estratégias de Marketing, organização de 
campanhas de ofertas, além da organização finan-
ceira dos investimentos em Marketing da unidade. 
enfim, o trabalho envolve muitos pontos do setor de 
alimentação por delivery, mas a busca é pelo cres-
cimento sustentável e colocar em prática nosso po-
sicionamento ‘tamo junto’”, garante.

Segundo Balestra, o ano de 2021 foi repleto de 
desafios para ela como profissional, uma vez que 
“empreender no setor de alimentação/tecnologia, 
que é o food delivery, já é um desafio por si só. Lem-
bro quando iniciamos a operação em 2015, época 
em que os restaurantes recebiam pedidos apenas 
por ligação telefônica, um hábito em cidades do 
interior do país. as mudanças no setor são muito 
rápidas, então, esse foi um grande desafio profis-
sional, pois acompanhar as tendências de mercado 
ficou mais evidente em 2021. Da mesma forma, a 
pandemia de covid-19 veio para mexer nas estru-
turas de nossas vidas como consumidoras e tam-
bém com empreendedoras do setor. o aumento da 
demanda operacional se deu muito devido à busca 
dos restaurantes pela venda online/delivery e, con-
sequentemente, influenciou em mais suporte tanto 
ao consumidor, quanto às empresas (que envolve 
logística e mais horas de trabalho). além disso, 
outro desafio importante foi auxiliar boa parte dos 
restaurantes no aprendizado e interação com a tec-
nologia e, ainda, na adaptação desses ao novo ce-
nário econômico do país no último ano”, esclarece.

Quando questionada sobre quais são as suas 
expectativas para o mercado de alimentação fora 
do lar neste ano de 2022, a sócia da franquia De-
livery Much compartilha que “diante da situação 

pandêmica, identificamos a mudança de compor-
tamento do consumidor, principalmente, quando 
falamos sobre alimentação. Houve ampla adesão 
de consumo às plataformas online, consolidando 
o food delivery. além disso, mesmo com as libe-
rações e reabertura para consumos em locais físi-
cos, nossos dados apontam o crescimento do deli-
very devido à comodidade que esse tipo de serviço 
oferece, tornando o processo de compra um há-
bito eficaz e eficiente para o consumidor. assim, 
para este ano de 2022, acredito que a tendência/
exigência será na otimização de tempo. Vamos fo-
car em oferecer entregas ainda mais rápidas, uma 
vez que nossos consumidores estão em busca de 
lojas que entregam com velocidade e qualidade. 
e a qualidade nesse caso não envolve apenas o 
produto, mas também a ‘comida de verdade’, que 
é essencial, assim como a qualidade de um aten-
dimento e resolução de eventuais problemas com 
o pedido. resumindo, produto entregue com qua-
lidade e rapidez juntamente com atendimento hu-
manizado é aquele ‘algo a mais’ que vem para fi-
delizar o cliente”, indica.

a lexandra de freitas casoni comparini, 
de 33 anos, é graduada em Nutrição 
e Técnica em engenharia de alimen-
tos, sendo a ceo da flormel alimen-

tos Saudáveis e Sócia investidora na Semeal-
le. “atualmente, o mercado ainda não se abriu 
tanto para eventos, ativações e agendas pre-
senciais e são pontuais as demandas fora do 
mundo remoto. por isso, mantenho ainda mi-
nha agenda 70% online e os 30% dividindo en-
tre encontros estratégicos presenciais e pre-
sença na companhia. as diretrizes se tornaram 
mais racionalizadas e fluídas e, assim, consi-
go otimizar melhor o meu tempo x prioridade 
x entrega. além disso, a atuação do trade foi 
ajustada dentro do varejo e a demonstração 
dos alimentos no pDV estão sendo redirecio-
nada para um modelo de experiência via canal 
digital (B2c). assim, estamos cada vez mais 
próximos do cliente, trabalhando a escuta com 
objetivo de encantá-lo”, relata.

Segundo Comparini, os seus principais desafios vi-
venciados como profissional no ano de 2021 “literalmen-
te, foram a adaptação ao desconhecido e uma explosão 
de sentimentos novos. foi um ano que testou minha re-
siliência, criatividade e superação, potencializou intensa-
mente muitas frentes e demandas. e, ao mesmo tempo, 
trouxe um desgaste mental surreal (difícil de mensurar 
em palavras). estamos, até hoje, gerindo as ‘sequelas’ e 
reforçando as oportunidades que vieram”, divide.

em relação às suas expectativas para o mercado 
de alimentação fora do lar neste ano de 2022, a ceo 
da flormel alimentos Saudáveis e Sócia investidora na 
Semealle afirma serem “muito positivas! Eu estou aber-
ta para o novo ciclo que se abre. Temos uma realidade 
diferente do que tínhamos até 2019. o cenário, as ne-
cessidades e as oportunidades mudaram. o foco, agora, 
é direcionar as energias e a criatividade para o cliente, 
entregar tudo de forma coerente e que faça sentido para 
a humanidade. Não podemos abrir mão da visão de 
abundância, pois ela que precisa prevalecer”, assegura. 
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toda uma nova reestruturação tanto do setor de 
Marketing, como de toda a empresa. afinal, muitos 
negócios encontraram no delivery uma maneira de 
continuar no mercado. então, foi uma oportunida-
de para mostrarmos o modo como trabalhamos e 
conquistamos clientes. e foi, em 2021, que fizemos 
o rebranding da marca e transformamos o nosso 
entregador no principal target da empresa. assim, 
percebemos a necessidade de nos comunicar com 
ele de forma mais efetiva e próxima, pois eles são 
nossa principal ferramenta para uma entrega rápi-
da e de qualidade”, esclarece.

Sobre as suas expectativas para o mercado de 
alimentação fora do lar neste ano de 2022, a Head 
de Marketing da Box Delivery diz que “o serviço 
de delivery, principalmente, o de entregas rápidas, 
continua em uma grande crescente, seja no mer-
cado de food ou de groceries. com isso, acredito 
que o principal desafio é a diferenciação na hora 
de ofertar serviços para um mercado mais nichado. 
por enquanto, muitas empresas têm se aventurado 
no delivery, mas não encontraram um mercado es-
pecífico para realmente ter a oportunidade de cres-
cer, uma vez que oferecem os mesmos serviços que 
outros players”, sinaliza.

a lzira pereira Martins ramos, de 73 
anos, é a fundadora da fábrica de Bolo 
Vó alzira, rede de franquias de bolos 
caseiros com mais 300 lojas espalha-

das pelo Brasil, desde os seus 60 anos, quando 
resolveu fazer bolos para ajudar na renda fa-
miliar e, com um tempo, essa iniciativa virou 
um negócio food service de sucesso. “Hoje, o 
meu atual trabalho no mercado de alimentação 
fora do lar é menos intenso como há uns anos. 
porém, eu ainda participo diretamente em pelo 
menos dois dias da semana em uma de nossas 
lojas próprias”, relata.

para ramos, os principais desafios vivenciados 

por ela como profissional no ano de 2021 foi o fato 
de “por fazer parte do grupo de risco, o medo da 
pandemia de covid-19 foi um dos meus maiores 
receios. isso porque eu queria estar mais próximo 
das minhas meninas, como costumo chamar as mi-
nhas funcionárias, mas não podia”, lamenta.

pensando nas expectativas para o mercado de 
alimentação fora do lar neste ano de 2022, a em-
presária afirma que “as pessoas estão com a vida 
muito corrida e isso faz com que elas consumam 
alimentos fora do seu lar. Mesmo com os desa-
fios e problemas que ainda temos, espero que 
esse mercado tenha um bom desempenho neste 
ano”, espera.

D
iv

ul
ga

çã
o

Alzira Pereira Martins Ramos

Ana Beatriz 
Noya Tetê

D
iv

ul
ga

çã
o

a na Beatriz Noya Tetê, de 32 anos, é for-
mada em publicidade e propaganda e, 
atualmente, ocupa o cargo de Head de 
Marketing da Box Delivery, uma plataforma 

online de intermediação de entregas especializada 
no mercado de alimentação que oferece conexão 
com mais de 105 mil entregadores em 22 estados 
brasileiros e Distrito federal. “Somos uma logtech 
focada em otimizar o delivery em todo Brasil. ao 
oferecer um serviço de entregas ultrarrápidas, nos 
tornamos uma ótima solução para o mercado. Sem-
pre buscamos ouvir as necessidades e pontos que 
podem ser melhorados durante o dia a dia de en-
tregas. conhecer profundamente quais são as do-
res e ambições dos nossos entregadores parceiros 
é essencial para oferecer benefícios e campanhas 
que fazem diferença. Mesmo que sejam peça es-
sencial para o delivery, eles, nem sempre, são trata-
dos como personagens principais e, em um cenário 
onde a agilidade se tornou o grande diferencial, é 
impossível pensar em uma vazão logística eficien-
te que não os envolva. assim, eu e a minha equipe 
realizamos campanhas de engajamento constantes 
com os nossos entregadores, conquistando, em 
2021, mais de r$ 450 mil reais em prêmios e for-
talecendo, cada vez mais, a nossa parceria. Hoje, o 
principal disseminador da marca é a bag da Box nas 
ruas. fazemos a distribuição de maneira estratégi-
ca para reforço do branding nas grandes cidades 
e transformamos a rede social da Box em um ca-
nal direto com nosso entregador. Nosso conteúdo 
é direcionado a eles e ao atendimento de dúvidas e 
reclamações”, partilha.

para Tetê, os seus principais desafios vivencia-
dos por ela como profissional no ano de 2021 po-
dem ser explicados pelo fato do “mercado continu-
ar bastante aquecido e o Last Mile se provar como 
uma experiência prática e constante no dia a dia. 
ainda como reflexo de 2020 e do auge da pandemia 
de covid-19, o nosso mercado continuou crescen-
do exponencialmente. Nossos números cresceram 
com muita velocidade e, com isso, foi necessária 
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andrea Köhler é especialista em Marketing, 
possui mais de 15 anos de experiência nes-
sa área e, atualmente, ocupa a posição de 
Diretora de Marketing da The fini company 

no Brasil, empresa global que reúne as marcas fini, 
líder no segmento de candies no Brasil, e Dr. Good, 
primeira linha completa de suplementos vitamíni-
cos infantis e adultos em formato de goma do país. 
“a The fini company ainda não possui o canal food 
service, mas as possibilidades para este novo canal 
estão sendo estudadas, além do trabalho que a fini 
tem com o portfólio de varejo. Sou a responsável por 
apoiar o projeto do comercial com um canal exclusi-
vo para a categoria ‘fora do lar’ com a estratégia de 
mix de portfólio e, neste momento inicial, pensar na 
adaptação de catálogo e comunicação”, divide.

para Köhler, os principais desafios vivenciados 
por ela como profissional no ano de 2021 englo-
bam o “fazer o movimento do Marketing em mais 
um ano de pandemia de covid-19 e restrições. 
Nossos pontos de contato com o consumidor fo-
ram impactados, pois as pessoas deixaram de ir em 
shoppings, cinemas, parques. Nesse cenário, eu e a 
minha equipe tivemos que nos reinventarmos para 
mantermos a saúde e a exposição da marca. e uma 
das alternativas foram as ações do e-commerce, 
campanhas on-line nas redes sociais e o finiLivery, 
que implementou o delivery nas franquias por todo 
o Brasil”, lista.

em relação às suas expectativas para o merca-
do de alimentação fora do lar neste ano de 2022, 
a Diretora de Marketing da The fini company no 
Brasil assinala que “para a fini, é um mercado 
promissor que, inclusive, já atuamos com portfólio 
de varejo adaptado. São várias sorveterias, pada-
rias, mercearias e restaurantes que trabalham com 
nossas delícias, além de algumas collabs que fize-
mos nos últimos anos com marcas como o Bob’s. 
e, pensando nisso, estamos estudando a possibili-
dade de um novo canal destinado exclusivamente 
ao food service”, divulga.  

ana carolina Soares de carvalho, de 45 anos, é 
formada em administração de empresas pela 
USP/Ribeirão Preto, sendo que, atualmente, é 
Diretora do Grupo Utam, que é formado por 

marcas e serviços voltados para o segmento cafeeiro. 
“Eu estou no Grupo Utam desde praticamente a minha 
infância, já que comecei a trabalhar bem cedo, ainda 
na adolescência. Tive vários desafios no Grupo Utam 
desde que comecei a minha carreira e, entre eles, a 

partir de 1998, passei a coordenar o Marketing da 
empresa, sempre amparada pela equipe diretiva e por 
minha equipe de trabalho mais diretamente. Nos últi-
mos 10 anos, coordenei a reestruturação do processo 
de renovação e consolidação da marca, ampliação de 
portfólio, entre outras diretrizes que deram suporte 
para os caminhos de inovação, visando a consolida-
ção contínua do Grupo Utam. Nesse momento, estru-
turamos uma de nossas unidades de negócios, o food 
service, com o foco totalmente voltado para alimen-
tação fora do lar, proporcionando a solução comple-
ta para nossos clientes montarem seus negócios de 
forma a oferecer excelência ao consumidor final, além 
de novidades”, relata.

para carvalho, ao refletir quais foram os prin-
cipais desafios vivenciados por ela como profis-
sional no ano de 2021, ela crê que abarcam em 
“lidar com enfrentamentos ocasionados pela cri-
se sanitária e, consequente, a crise econômica. 
isso foi o grande desafio para qualquer gestor 
nesse último ano, tanto da indústria, quanto do 
mercado de alimentação fora do lar e em qualquer 
área. Também foi difícil lidar com necessidades 
de isolamentos como vivenciamos, com pontos 
de vendas fechados, além de questões de ordem 
natural, como geadas e intercorrências como ex-
cesso de chuvas e enchentes, que impactaram 
negativamente a cafeicultura, além de todo con-
texto que atingiu a todos. Tudo isso nos trouxe 
uma experiência profissional e uma vivência para 
nossas vidas pessoais que estão nos tornando 
pessoas mais aptas para lidar com as dificul-
dades. Sinto que tem sido um aprendizado mui-
to rico e, no ambiente profissional, me faz olhar 
os desafios com possibilidades de mais supera-
ção, soluções criativas em diversos momentos e 
aprendizados com iniciativas de solidariedade. É 
um panorama que nos fortalecem como equipes e 
individualmente como profissionais”, avalia.

Sobre as suas expectativas para o mercado de 
alimentação fora do lar neste ano de 2022, a Dire-
tora do Grupo Utam acredita que “tão logo, essa 
nova onda de covid-19 chegue ao seu término, 
fato que também impactou a todos neste come-
ço do ano, teremos um segundo semestre mais 
equilibrado. e, em breve, o setor começará a reagir 
positivamente, trazendo resultados expressivos 
para toda a cadeia envolvida. No que se refere ao 
mercado de café, fomos surpreendidos por muitos 
obstáculos, mas observamos também o avanço de 
consumo, desde 2020, o que, de certa forma, nos 
motivou a mantermos estratégias, novidades, lan-
çamentos e uma operação estratégica combativa 
e mais adequada ao momento. embora as dificul-
dades tenham se apresentado durante a pandemia 
de Covid-19, o Grupo Utam não recuou em suas 
estratégias de lançamentos de novos produtos, 
apostando em produtos premium, como novas 
versões das cápsulas de café Santa alcina e os 
cafés em saches Drip coffee, aumentando, assim, 
o seu portfólio e apresentando ao mercado novas 
formas de se obter excelência em uma xícara de 
café”, ressalta.
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camila Miglhorini, de 39 anos, é formada em 
administração de empresas e, atualmente, 
exerce o cargo de ceo da Mr. fit, a maior 
rede de franquias de alimentação saudável 

do Brasil. “Há 8 anos, eu sou a Diretora executiva da 
pioneira e maior rede de alimentação saudável do 
país, a Mr. fit, que conta com mais de 450 unidades 
franqueadas. esse cargo exige bastante flexibilida-
de, análise de riscos e oportunidades, além de mui-
ta dedicação, o que tenho tentado fazer ao longo 
desses anos”, afirma.

para Miglhorini, os seus principais desafios vi-
venciados como profissional no ano de 2021 fo-
ram “superar os obstáculos causados pela pan-
demia de covid-19, como o aumento de preços 
dos insumos, isolamento, etc, e, principalmente, 
identificar quais obstáculos poderiam tornar-se 
oportunidades, fato que acredito ter tido sucesso. 
afinal, tivemos um crescimento de mais de 40% no 
ano de 2021”, salienta.

Na visão da CEO da Mr. Fit, as expectativas para 
o mercado de alimentação fora do lar neste ano de 
2022 são boas. “eu vejo o mercado com bons olhos. 
Já temos sentido um crescimento no faturamento 
das unidades franqueadas e a perspectiva é que, 
neste ano, o faturamento não somente retorne, como 
supere dos anos anteriores à pandemia de covid-19, 
uma vez que o meu segmento de alimentação sau-
dável teve uma procura aumentada devido à maior 
preocupação das pessoas com a saúde”, explica.

angélica Bombarda Naves, de 
39 anos, possui MBa em Ges-
tão empresarial e, desde 2009, 
é franqueada da marca Griletto, 

a maior rede de franquias de grelhados 
do Brasil. “o meu atual trabalho é ad-
ministrar. acredito que o proprietário 
de hoje, para se manter competitivo no 
mercado, precisa administrar muito bem 
o seu negócio e de perto, calculando 
custos todos os dias, verificando cota-
ções, vendas, acompanhando a cozinha 
e fazendo um trabalho de imagem da 
empresa para manter os clientes e atrair 
novos consumidores. Trabalhamos com 
produtos de alta qualidade e, por isso, 
focamos em prestar um atendimento de 
excelência”, esclarece.

Para Naves, os principais desafios 
vivenciados por ela como profissional 
no ano de 2021 apareceram “especial-
mente no começo do ano, como a re-
dução das vendas; a manutenção dos 
funcionários sem poder trabalhar, com 
tudo fechado; o receio de não conseguir 
arcar com os compromissos; e, claro, o 
medo da doença”, lista.

Sobre as suas expectativas para o 
mercado de alimentação fora do lar 
neste ano de 2022, a franqueada da 
marca Griletto sinaliza que “vivemos 
uma montanha russa de emoções, pois 
a pandemia de covid19 ainda não aca-
bou, mas o movimento está voltando e o 
faturamento também. a minha expecta-
tiva é a de que, com a retomada, as pes-
soas voltem a frequentar os shoppings 
como antes, além de esperar que a in-
flação seja equilibrada, freando a alta 
dos preços”, espera.
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Carine
Druzian

carine Druzian, de 44 anos, é formada em 
Sistema de informação, com MBa em Ges-
tão de Negócios. Hoje em dia, ela é sócia
-proprietária da Santa Mania Super pizzas 

e a Santa Mania pizza place. “como toda empresa 
de porte médio, o trabalho é frenético, porque te-
mos que atuar em todas as áreas e isso demanda 
muita dedicação e estudo. Temos certeza de que é 
esse cuidado que nos faz estar no mercado há mais 
de 15 anos, sendo uma referência. Nosso olhar 
está sempre atento à qualidade do nosso produto, 
no atendimento e nas demandas do nosso cliente, 
como também no financeiro, no Marketing, no trei-
namento dos colaboradores, entre tantas outras 
questões”, afirma.

c arolina Kauer Neugebauer, de 25 anos, é 
formada em administração de empresas e, 
hoje em dia, atua como CEO da Cacau Noir, 
marca carioca fundada em 2004 que ofere-

ce um portfólio variado de chocolates. “Hoje, o meu 
trabalho consiste em administrar e gerir a cacau 
Noir como um todo, garantindo que a operação seja 
saudável visando o crescimento e atingimento das 
nossas metas internas. os principais pontos focais 
do dia a dia são o costumer service, prezar que o 
cliente tenha uma boa experiência em nossas lojas, 
assim como nossos clientes do segmento do B2B; 
faturamento, analisar a saúde financeira da empre-
sa; produto, como inovar, estudar o que o público 
gostaria de experimentar, ver tendências ao redor 
do mundo; e a comunicação, como nos comunica-
mos com o mundo, o que queremos passar às pes-
soas”, descreve.

Para Druzian, “2021 foi um ano tão desafiador 
quanto 2020. começamos o ano cheio de expectati-
vas, mas a nova onda da covid-19 acabou mudando 
o rumo dos negócios novamente. realinhar a rota e 
trabalhar com estratégias de curto prazo foram es-
tratégias necessárias para a superação. Havíamos 
acabado de abrir uma das pizzarias no final de 2019 
e tivemos que reestruturar todo seu funcionamento 
diante da pandemia de covid-19. claro que todo nos-
so know how de mais de 15 anos nos ajudou muito. e 
o fato de termos sido uma empresa que nasceu com 
foco no delivery fez a diferença no processo”, salienta.

Já com foco nas suas expectativas para o mercado de 
alimentação fora do lar neste ano de 2022, a sócia-pro-
prietária da Santa Mania Super pizzas e a Santa Mania 
pizza place divide que “trabalhamos sempre com expec-
tativas positivas. passamos por anos difíceis, mas tam-
bém temos certeza de que conseguimos levar muita ale-
gria para a casa das pessoas em forma de pizza durante 
este tempo. acreditamos que é isso que vendemos, mais 
do que produtos, vendemos momentos. Tenho certeza de 
que todas as mudanças, tanto das pessoas, quanto do 
nosso mercado, farão com que este ano 2022 seja muito 
bom para o nosso segmento”, acredita.

Carolina
Kauer 

Neugebauer

Conforme a CEO da Cacau Noir, “no ano de 2021, 
o meu maior desafio foi ver o nosso negócio fecha-
do durante a páscoa. essa data representa 30% do 
nosso faturamento anual e, como o nosso modelo 
de negócio são lojas de shopping, nesse período do 
ano passado, as lojas de São paulo estiveram fe-
chadas por causa da cidade estar em um período 
delicado da atual pandemia de Covid-19. Nós tí-
nhamos produzido um estoque visando atender às 
16 lojas que tínhamos na época, porém, apenas 9 
estavam abertas. No final, para não vencer produto 
‘dentro de casa’, precisamos fazer diversos tipos de 
promoções nas lojas do rio de Janeiro, nos apps de 
delivery e nos nossos parceiros supermercadistas 
e, assim, conseguimos minimizar ao máximo o pre-
juízo no período”, conta.

Para Neugebauer, as suas expectativas para o 
mercado de alimentação fora do lar neste ano de 
2022 “são positivas! com a população se imuni-
zando contra o covid-19 e o índice de casos graves 
diminuindo, a tendência é que as pessoas voltem 
a frequentar os shoppings. e já sentimos isso no 
primeiro mês do ano, pois, comparando janeiro de 
2021 e 2022, tivemos um crescimento de 35% em 
faturamento. em adição, vejo que é importante as 
empresas de food service se adaptarem aos novos 
hábitos dos consumidores, como operar em apps 
de delivery e e-commerce sendo um complemento 
de renda para companhia”, indica.
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cleusa Maria da Silva, de 55 anos, é ceo e 
fundadora da Sodiê, a maior franquia de 
bolo do Brasil, que, atualmente, possui 
mais de 340 lojas abertas pelo país a 

fora, além de duas unidades na cidade de orlan-
do, nos Estados Unidos. “Estou à frente das mais 
de 340 lojas espalhadas pelo país e as duas em 
Orlando, nos Estados Unidos. Apesar das lojas 
serem administradas por seus franqueados, to-
dos são orientados por uma equipe com gestor, 
nutricionista e o Departamento de Qualidade e 
Marketing da Sodiê, onde há o acompanhamen-
to da padronização dos produtos, o lançamen-
to de itens, a forma de atendimento, mantendo 
a qualidade em todas as unidades. Meu filho, 
que, hoje, administra a Sodiê Salgados, sempre 
está ao meu lado administrando e gerenciando 
a marca”, relata.

para Silva, os principais desafios vivenciados 
por ela como profissional no ano de 2021 estão 
envoltos aos efeitos sociais e econômicos de-
sencadeados pela pandemia de covid-19. “Du-
rante a pandemia do Novo Coronavírus, que as-
solou o mundo no início de 2020, por exemplo, a 
ajuda aos franqueados veio por meio da isenção 
de taxas, pois somos uma família antes de tudo, 
e aquilo que fazemos é revertido para o bem da 
marca. as redes sociais tornaram-se nosso ter-
mômetro, principalmente, com a pandemia. foi 
um período que os consumidores deixaram de 
estar na loja física e passaram a comprar on-li-
ne. assim, a Sodiê precisou acompanhar esse 
cenário, reforçando o delivery. Hoje, mais do 
que nunca, o digital é um dos principais canais 
de comunicação entre loja e cliente. Não à toa, 
em 2021, lançamos o rodízio em mais de 40 lo-
jas da rede, graças ao desafio proposto por um 
professor nas redes sociais. foi uma sacada 
genial”, ressalta.

pensando nas suas expectativas para o mer-
cado de alimentação fora do lar neste ano de 
2022, a ceo e fundadora da Sodiê partilha que 
“acredito na capacidade de expansão da marca. 
a rede fechou o ano de 2021 com um fatura-
mento de r$ 465 milhões de reais e 341 lojas 
em funcionamento. para este ano de 2022, pre-
tendemos ultrapassar a quantidade de 350 lojas 
e projetamos 7% de aumento no faturamento 
anual. para isso, temos ampliado nossos servi-
ços, como o delivery e, agora, o rodízio. estamos 
sempre inovando e nos adaptando às necessi-
dades do cliente. Hoje em dia, além das varieda-

Cleusa Maria Da Silva
des de bolos, com mais de 100 sabores, oferecemos 
uma gama de salgados e tortas. Temos ainda um 
primoroso kit festa e estamos presentes na casa 
das pessoas, além das lojas físicas”, divulga.
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Cristina Sayeg Sindicic

cristina Sayeg Sindicic, de 31 anos, é 
graduada em arquitetura e, atualmen-
te, exerce o cargo de cMo da olga ri, 
uma startup de alimentos que opera a 

partir de cloud kitchens ao entregar saladas 
para clientes residenciais e corporativos. “Na 
olga ri, eu contribuo na construção de uma 
marca forte. Uma marca em que as pessoas 
possam se conectar e que consigam lem-
brar na hora de tomar suas decisões para o 
consumo de delivery.  eu cuido das áreas de 
Marketing, comercial e atendimento ao cliente 
também. Tudo que tem relação ao cliente fica 
debaixo do meu guarda-chuva. então, a minha 
maior preocupação, hoje, dentro da olga, é 
conseguir proporcionar uma experiência incrí-
vel para o cliente, fazendo com que ele sempre 
volte a pedir, que esteja satisfeito com a nos-
sa marca e que ele possa indicar a olga para 
outras pessoas. cuidando mesmo dá solidifi-
cação da olga ri dentro do setor, somos uma 
empresa jovem de apenas cinco anos, mas 
com uma trajetória que vale a pena conhecer, 
principalmente, dentro do segmento de ali-
mentação saudável e de alimentação fora do 
lar”, convida. 

para Sindicic, 2021 foi sim um ano de de-
safios no âmbito profissional, mas também 
um período de “entender que a pandemia de 
covid-19 foi um catalisador muito importante 
para o delivery, mas que, ao longo desse tem-
po, o mercado de delivery ficou sim muito mais 
aquecido dentro dos restaurantes. afinal, era 
uma das únicas opções que faziam sentido 
naquele momento. Dessa forma, o grande de-
safio foi manter a olga ri bem-posicionada e 
sendo lembrada pelos consumidores. a gente 
conseguiu continuar crescendo e ter um papel 
de relevância na vida das pessoas, porém, en-
xergamos que a competição ficou muito acir-
rada e precisamos batalhar para manter uma 
marca forte e bem-posicionada. acho que o 
bolo cresceu muito, mas a fatia para cada um 
desses restaurantes diminuiu”, analisa. 

Sobre as suas expectativas para o mercado 
de alimentação fora do lar neste ano de 2022, 
a cMo da olga ri sinaliza que “a gente acre-
dita que o delivery vai ter um potencial muito 
grande ainda de crescimento, mas que os es-
paços físicos devem voltar a ganhar bastante 
relevância. Quando a gente pensa em comi-
da, a colocamos em um lugar muito afetivo e, 
principalmente, muito social. então, os restau-
rantes acabam permitindo essas interações. 

acho muito cético pensar que haverá um sumiço dos 
restaurantes físicos e penso que eles vão ganhar muita 
relevância agora em 2022. assim, fazendo um resumo, 
acho que a ideia é que que o setor de delivery cresça 
muito em 2022, mas que os restaurantes físicos ten-
dem a ficar muito vivos. Seja saindo para comer ou pe-
dindo delivery, o mercado de alimentação fora de casa 
tende a crescer muito”, prevê.
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Danielle
Garry

Denise
Coelho 

Danielle Garry, de 44 anos, é engenhei-
ra de alimentos, com MBa em Gestão 
empresarial, e, atualmente, exerce o 
cargo de Large accounts Director na 

puratos Brasil, multinacional belga que desen-
volve soluções tecnológicas para a produção 
de panificação, confeitaria e chocolate. “eu sou 
a responsável pela área de Vendas de grandes 
contas na puratos Brasil, gerindo uma carteira 
de mais de 150 indústrias e grandes redes do 
varejo”, esclarece.

Segundo Garry, “o ano de 2021 foi desafiador 
e trouxe inúmeras transformações. Mas, apesar 
disso, foi um ano importante para nos lembrar 
que é durante as crises que aprendemos a se 
reinventar e evoluímos. o modelo híbrido veio 
para ficar e trouxe uma nova visão para o mer-
cado, pois as empresas puderam criar ações 
mais estratégicas e alinhadas aos seus valores 
e objetivos”, avalia sobre os principais desafios 
vivenciados por ela como profissional no ano de 
2021.

Sobre as suas expectativas para o mercado 
de alimentação fora do lar neste ano de 2022, 
a Large accounts Director na puratos Brasil 
reflete que “o consumidor vem mudando seus 
hábitos e a pandemia de covid-19 acelerou al-
guns fatores. É fato que tivemos uma migração 
significativa do ticket-restaurante para o vale
-alimentação, pois as pessoas estão comendo 
mais em casa, mas o serviço de restaurantes, 
padarias, hotéis e cadeias de fast food apresen-
tam recuperação. porém, o setor ainda enfrenta 
desafios com exigências dos consumidores e 
alta dos preços. a confiança dos clientes está 
voltando devido ao avanço da vacinação e a 
queda nos índices de contaminados. por isso, 
o ano promete ser muito positivo, com clientes 
buscando inovação, acelerando novos projetos 
e construindo novos negócios. Dessa forma, as 
indústrias e os operadores terão que se rein-
ventar e buscar oportunidades nos novos há-
bitos do consumidor e, assim, teremos um ano 
muito positivo para todos os elos da cadeia do 
food service. portanto, as minhas projeções são 
otimistas e o setor deve seguir avançando, ba-
seado em uma oferta de soluções focadas na 
satisfação e na experiencia dos consumidores”, 
sinaliza.

Denise coelho, de 48 anos, é graduada em 
ciências da computação e em relações 
públicas, com MBa em Marketing e espe-
cialização em Marketing Digital. atualmen-

te, ela é Diretora de Marketing da Ticket. “Sou a 
responsável por desenvolver estratégias de marke-
ting e identidade/posicionamento de marca, além 
de definição dos canais de comunicação especí-
ficos, exclusivos e adequados para cada público 
(interno e externo) e planejamento e definição das 
campanhas voltadas para a promoção de produtos 
e serviços. Tenho experiência de mais de 20 anos 
na área de Marketing, atuando em marketing digi-
tal, assessoria de imprensa, campanhas motivacio-
nais e de incentivo, desenvolvimento de produtos 
para meios eletrônicos de pagamento, implantação 
de novas tecnologias e pesquisa de mercado. Na 
edenred Brasil há 13 anos, passei pelas áreas de 
Marketing de produtos de fleet & Mobility, Diretoria 
de comunicação corporativa e Sustentabilidade e 
Marketing de Benefícios”, se apresenta.

para coelho, os principais desafios vivenciados 
por ela como profissional no ano de 2021 “mistu-
ram-se aos do setor de benefícios, mais especifi-
camente os da Ticket. em 2021, vivenciamos a con-
tinuidade dos impactos da pandemia de covid-19 e 
as mudanças de comportamento decorrentes des-
se momento, como mais pessoas trabalhando de 
casa. com isso, os restaurantes tiveram de continu-
ar a investir em delivery, por exemplo. a Ticket se-
guiu apoiando os comerciantes nesse sentido, com 
iniciativas como o Ticket em casa, ferramenta que 
facilita a consulta de comércios de alimentos que 
aceitam os benefícios da Ticket e fazem entregas 
e/ou disponibilizam a opção de retirada de pedidos. 
São mais de 44 mil estabelecimentos registrados 
na plataforma. Também estabelecemos parcerias 
para oferecer descontos aos trabalhadores que 
usam o Ticket restaurante, a exemplo de cupons 
de desconto exclusivos para compra em parceiros 
como Liv Up e Apptite. E, para estreitar ainda mais 
nossa relação com as empresas-clientes e os usu-
ários da marca, lançamos, em 2021, a plataforma 
Ticket Vantagens, que dá aos clientes acesso a 
uma série de benefícios exclusivos, como clube de 
descontos e cashback, cursos profissionalizantes 
gratuitos e serviços selecionados. o clube de des-
contos conta com ofertas de mais de 4 mil cupons 
de descontos de até 45% nos principais e-commer-
ces selecionados por geolocalização, entre eles ex-
tra.com e no ponto, e até 70% de desconto na loja 
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online da New Balance. Outro público contemplado 
pela plataforma são as empresas-clientes, que têm 
acesso a serviços de educação profissionalizante, 
matérias e conteúdos sobre saúde e qualidade de 
vida, uma trilha de aprendizagem exclusiva com 
conteúdos, dicas e quizz mensais sobre saúde e 
bem-estar para que a empresa-cliente disponibilize 
aos colaboradores, além de acesso a um clube de 
pontos para férias e viagens”, lista.

pensando nas suas expectativas para o merca-
do de alimentação fora do lar neste ano de 2022, a 
Diretora de Marketing da Ticket partilha que espera 
que “cada vez mais, as pessoas voltem a frequentar 
os restaurantes presencialmente. Mas, os hábitos, 
adquiridos por muitos na pandemia de covid-19, de 
cozinhar mais em casa e pedir comida via delivery, 
devem continuar, é claro. com isso, manteremos 
nossas parcerias de desconto para os trabalhado-
res e seguiremos próximos dos comerciantes para, 
por meio do Ticket em casa e do Ticket Junto - 
uma iniciativa voltada aos donos de restaurantes, 
supermercados, padarias e açougues - podermos 
apoiá-los na atração e fidelização de clientes, além 
de colaborar com manutenções do dia a dia e criar 
ações que impulsionem o faturamento”, afirma.
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Eliane Gomes 
Domingues

eliane Gomes Domingues, de 41 anos, é gradu-
ada em administração de empresas e, hoje em 
dia, ocupa o cargo de Gestora de categoria na 
casa Santa Luzia, que, desde 1926, é o mais tra-

dicional supermercado de luxo de São paulo capital. 
“como Gestora de categoria, pesquiso as tendências, 
avalio, faço negociação com fornecedores e precifico 
os produtos dentro da categoria de alimentação sem 
glúten, sem lactose, sem açúcar, integrais, orgânicos, 
funcionais, veganos, padaria e alguns nichos, como 
portfólio de biscoitos de polvilho e mel”, explica.

eliane Maria Mendes oliveira Vilela, de 59 anos, 
é pós-graduada na área de educação e, atual-
mente, é proprietária de uma franquia da cro-
asonho, rede de franquias especializada na 

comercialização de croissants recheados doces e 
salgados. “Sou uma proprietária de uma franquia da 
croasonho e trabalhar fora do lar não é nenhum pro-
blema. Desde muito cedo, eu comecei a trabalhar e 
não pretendo parar. o trabalho nos mantém atentos às 
todas as mudanças que acontecem em uma socieda-
de. Quando comecei a trabalhar, ainda se usava má-
quina de datilografia e saber datilografar era funda-
mental para entrar no mercado de trabalho. Quando fiz 

conforme Domingues, os desafios vivenciados 
por ela como profissional no ano de 2021 “foram 
muitos, mas o de trabalhar e estar presente com a 
família foram os maiores. eu tenho uma filha de 1 
ano e 7 meses e, para estar com ela nesse período, 
a organização do tempo e a disciplina foram funda-
mentais”, analisa.

em relação às suas expectativas para o merca-
do de alimentação fora do lar neste ano de 2022, 
a Gestora de categoria na casa Santa Luzia diz 
que “sei que não será um ano fácil. Na área em 
que atuo, por ter suas particularidades, estamos 
sempre nos reinventando. assim, a minha expec-
tativa é trabalhar junto com os fornecedores no-
vidades e soluções práticas para o dia a dia das 
famílias”, conta.

minha tese na pós-graduação, usei uma máquina de 
datilografar elétrica, o que era uma grande novidade 
e, agora, os devices estão em nossas mãos e usamos 
em qualquer lugar que estivermos. isso para falar ra-
pidamente sobre a evolução da tecnologia, entre tan-
tas outras que envolvem costumes e que precisamos 
estar atentos para acompanhar”, reflete.

Segundo Vilela, o principal desafio vivenciado 
por ela como profissional no ano de 2021 “foi e está 
sendo manter a empresa saudável para poder pas-
sar por esse momento tão difícil para os pequenos 
empresários. e, dessa forma, manter o emprego dos 
nossos colaboradores”, desabafa.

ao pensar nas suas expectativas para o merca-
do de alimentação fora do lar neste ano de 2022, a 
proprietária de uma franquia da croasonho diz que 
“aos poucos, eu percebo que estamos retomando à 
volta dos clientes ao restaurante, mas muitas das 
grandes empresas vizinhas estão trabalhando em 
home office. o importante é manter a confiança e 
trabalhar com o que tem ajudado a manter a saúde 
da empresa, que é o delivery”, indica.
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Eliane Maria 
Mendes Oliveira 

Vilela
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Fernanda
Silva

fernanda Malerbo Guiguet, de 42 anos, é 
formada em fisioterapia e educação fí-
sica, mas, hoje em dia, atua como empre-
sária/empreendedora no ramo alimentí-

cio ao gerir dois restaurantes do Grupo Halipar, 
holding de redes de alimentação que controla 
as marcas Griletto, Montana Grill, croasonho e 
Jin Jin. “eu trabalho como gestora de dois res-
taurantes do grupo Halipar: Montana Grill e Jin 
Jin, ambos localizados na cidade de Limeira, no 
interior de São paulo. eu sou a responsável pe-
los setores financeiro, administrativo, compras 
e Marketing das empresas, liderando uma equi-
pe de 22 colaboradores”, sinaliza.

para Guiguet, o principal desafio vivenciado 
por ela como profissional no ano de 2021 “foi 
empreender, começar um projeto no meio da 
pandemia de covid-19, com a abertura de uma 
loja Montana Grill e acreditando que era só uma 
fase e que logo teríamos sucesso. outro desafio 
foi nos manter motivados, mesmo com dificul-
dades financeiras, e manter a equipe motivada 
também, apostando no potencial da marca. afi-
nal, chegamos a uma praça com uma proposta 
diferenciada, de um restaurante que vende um 
bom churrasco, com carnes especiais, visando 
atender, especialmente, a um público que tem 
buscado cortes nobres”, relata.

em relação às suas expectativas para o mer-
cado de alimentação fora do lar neste ano de 
2022, a empresária revela que espera que “a 
gente consiga colher os frutos que foram plan-
tados em 2021, principalmente, no segundo se-
mestre, com a economia melhorando e, claro, 
fazendo a nossa parte também, com a divulga-
ção das marcas e dos produtos para atrair mais 
clientes. esperamos poder atingir nossos obje-
tivos de empreender, ter sucesso, gerar empre-
gos e passar por essa fase”, aguarda.

Fernanda Malerbo Guiguet
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fernanda Silva, de 39 anos, é formada em co-
municação Social e, hoje em dia, ocupa o car-
go de Gerente de Marketing e i&r (inovação 
e renovação) das categorias de chocolates, 

Biscoitos e Sobremesas da Nestlé Professional. 
“eu atuo no mercado food service há 9 anos, e, na 
Nestlé, estou há 14. Hoje, eu gerencio três impor-
tantes categorias do nosso negócio, buscando en-
tender cada vez mais a dinâmica e a necessidades 
dos nossos operadores, com marcas icônicas e 
fortes, agregando sempre com solução e serviço 
tanto no online, como no offline. além disso, sobre 
as mesmas categorias, estou à frente de projetos 
de inovação tão importantes e necessários ao nos-
so mercado, saindo na frente em novas categorias 
de produtos e trazendo soluções mais rentáveis e 
práticas que são muito relevantes no dia a dia das 
operações dos nossos clientes”, esclarece.

 
para Silva, ao pensar sobre os seus principais 

desafios como profissional no ano de 2021, ela 
avalia que “já havíamos nos reinventado em 2020, 
quando a pandemia de covid-19 começou. Mas, em 
2021, foi um dos anos mais especiais da minha car-
reira dentro do food service. foi quando iniciamos o 
ano com uma páscoa muito positiva e aceleramos 
as nossas inovações, apoiando sempre os nossos 
clientes com mais novidades em seus estabeleci-
mentos. Mergulhamos profundamente ainda em al-
gumas categorias e comportamentos do mercado e 
dos clientes e tomamos decisões importantes. as-
sim, fortalecemos as nossas ferramentas digitais, 
estivemos mais próximos aos nossos clientes e vi-
mos, mesmo não sendo em 100% de sua totalidade, 
a volta de muitos setores e a reabertura de muitos 
dos nossos clientes. e isso, claro, seguindo todas 
as recomendações estabelecidas pelos órgãos de 
saúde e segurança. além disso, o ano de 2021 foi 
marcado pelas comemorações dos 100 anos da 
Nestlé no Brasil, com forte presença em 99% dos 
lares brasileiros”, enfatiza.

 
Sobre as suas expectativas para o mercado de ali-

mentação fora do lar neste ano de 2022, a Gerente de 
Marketing e i&r (inovação e renovação) das catego-
rias de Chocolates, Biscoitos e Sobremesas da Nestlé 
professional partilha que “o avanço da vacinação e 
o retorno ao funcionamento integral dos estabeleci-
mentos trazem otimismo e uma grande expectativa 

de recuperação do setor. o que nos, últimos anos, era 
visto como distanciamento, hoje, está sendo conver-
tido em esperança com o retorno das conexões entre 
as pessoas e a volta do consumo compartilhado e os 
momentos de indulgência com a renovação de expe-
riências gastronômicas. certamente, não voltaremos 
aos patamares do passado, isso porque estamos 
sempre em transformação para melhor, é claro, mas 
as novas tecnologias e as mudanças de comporta-
mento do consumidor nos ajudaram nesse processo 
de adaptação ao novo e, com isso, seguiremos nos 
reinventando para levar as melhores experiências aos 
consumidores”, assegura.
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Flávia Daher

flávia Daher, de 41 anos, é graduada em Gas-
tronomia pela estácio, com cursos de confei-
taria no Serviço Nacional de Aprendizagem 
industrial (Senai) e na escola de confeitaria 

Diego Lozano. “eu também cheguei a cursar Turis-
mo e administração, mas me encontrei mesmo na 
Gastronomia. Hoje, eu sou consultora Gastronômica 
na Brf, uma das maiores companhias de alimentos 
do mundo, desde 2014. eu sou a responsável pelos 
treinamentos do time comercial interno, trazendo 
maiores argumentações de vendas dos nossos pro-
dutos. Dou suporte às ações de trade marketing e 
priorizo os atendimentos e consultorias aos nossos 
clientes do food service, colocando-os sempre em 
primeiro lugar, realizando treinamentos da brigada, 
apresentando soluções que otimizam as rotinas e 
os processos e desenvolvendo novos cardápios. 
Dessa forma, o meu papel como chef consultora 
fortalece os laços e o relacionamento entre o nosso 
time comercial Brf com o nosso cliente food servi-
ce, garantindo parcerias duradouras”, detalha.

para Daher, os desafios vivenciados por ela 
como profissional no ano de 2021 foram muitos, 
já que “ano de 2021 foi um ano bem difícil para 
mim no âmbito pessoal e muito desafiador no pro-
fissional. a pandemia de covid-19 nos afastou de 
clientes e das rotas, nossos trabalhos foram rein-
ventados e o início de 2021 ainda nos obrigava a 
manter certo distanciamento, principalmente, eu 
que acabei entrando para o grupo de risco por cau-
sa de uma gravidez. Voltei a ter que trabalhar em 
home office, dando suporte ao time e aos clientes 
de maneira virtual e, infelizmente, ainda no 1° se-
mestre, tive que me afastar, pois tive que antecipar 
o parto devido à uma pré-eclâmpsia. porém, a mi-
nha filha esteve comigo só por 15 dias e foi uma 
perda muito difícil. e, como uma mulher forte, pedi 
para voltar a trabalhar logo depois do meu período 
de resguardo. Depois de tudo o que vivi e de ter 
ficado ausente por três meses, voltei com vontade 
de fazer a diferença e de me reconectar com meu 
time direto (que já não era o mesmo de quando 
eu saí), com o time comercial Brf e com os meus 
clientes. assim, eu tive que correr atrás do tem-
po perdido e estudar muito para me atualizar com 
tantas inovações de produtos e continuar com as 
minhas grandes responsabilidades junto ao meu 
time. e voltar para a rua me fez esquecer um pouco 
de tudo o que passei, mas Maria Julia será sempre 
minha filha e eu vou ser sempre a sua mãe. Dife-
rente das mães que retornam de uma licença ma-
ternidade, em que têm que se adequarem ao tempo 
do bebê e do trabalho e querem dividir a felicidade 
com os amigos e parceiros de companhia, eu não 

tinha um bebê. No entanto, ser apaixonada pelo 
que eu faço aumentou ainda mais a minha força 
de vontade de voltar com tudo ao lado do meu time 
e com foco no nosso cliente para mostrar que es-
tava bem e forte, apesar de tudo. fechei o ano com 
as minhas metas batidas e realizada por conseguir 
fazer todas as entregas, mesmo com todas as ad-
versidades”, divide.

em relação às suas expectativas para o mercado 
de alimentação fora do lar neste ano de 2022, a con-
sultora Gastronômica da Brf diz que “acredito que a 
pandemia de covid-19 trouxe grandes aprendizados 
e oportunidades para o nosso setor do food servi-
ce. estou muito otimista para este ano de 2022, uma 
vez que o mercado tem mostrado forte recuperação 
e crescente reinvenção. percebo que, nessa retoma-
da, os nossos clientes estão com muitas ideias de 
mudanças de cardápios, cada vez mais conectados 
às tecnologias, mais abertos a acompanhar as ten-
dências e os novos hábitos do consumidor, além de 
estarem ainda mais preparados quanto ao planeja-
mento financeiro, garantindo, assim, mais saúde ao 
negócio.  a indústria está acompanhando as ten-
dências e novos hábitos. Nós, por exemplo, tivemos 
muitos produtos sendo lançados especificamente 
para o mercado de food service nos últimos anos e 
esperamos que o ano de 2022 não seja diferente, que 
tenhamos muitas oportunidades em relação à por-
tfólio, buscando soluções inovadoras”, espera.

Gabriela Cortez 

Gabriela cortez, de 38 anos, é forma-
da em publicidade e propaganda e, 
atualmente, exerce o cargo de Dire-
tora de Trade Marketing na pepsico, 

uma das maiores empresas de alimentos e 
bebidas do mundo. “estou na pepsico há 
cinco anos, sempre em Trade Marketing, 
área por meio da qual pude me desenvolver 
e compreender de perto o que é o mercado 
de alimentos e bebidas e como ele é dinâ-
mico. entrei na pepsico como Gerente, saí 
de licença maternidade e, um ano depois, fui 
promovida a Diretora da área. Me sinto feliz 
e privilegiada de trabalhar em uma empre-
sa que preza pela equidade de oportunidade 
para todos e todas, independente de gênero, 
em que podemos nos expressar livremente e 
nos desenvolver em um ambiente diverso. a 
exemplo disso, temos como meta global ter 
50% de mulheres em cargos de liderança. No 
Brasil, já chegamos a 47% e no nosso comitê 
executivo temos cerca de 60% de mulheres”, 
ressalta.

para cortez, “o ano de 2021 foi de gran-
des aprendizados. com as restrições e mu-
danças de hábitos de consumo devido à 
pandemia de covid-19, tivemos que acelerar 
muitas ações, nos adaptar rapidamente ao 
novo cenário e buscar novas soluções para 
atender a esse novo shopper. Trabalhamos 
muito, mas tivemos resultados muito posi-
tivos”, analisa.

Sobre as suas expectativas para o merca-
do de alimentação fora do lar neste ano de 
2022, a Diretora de Trade Marketing da pep-
sico avalia que “vimos que, em 2021, o food 
service foi destaque, seguiu trajetória de re-
tomada das atividades com a reabertura dos 
estabelecimentos, o gradual retorno dos(as) 
consumidores(as) a bares e restaurantes, 
além do próprio avanço do delivery e maior 
integração dos canais físicos com os digi-
tais. em razão disso, estamos super otimis-
tas e acreditamos que esse processo de re-
tomada do consumo de alimentos fora do lar 
continuará ao longo de 2022, fazendo com 
que todo o setor cresça e possa se recupe-
rar do período desafiador que passamos em 
meio à fase mais restritiva da pandemia de 
covid-19”, garante.
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Gabriela 
Bonella

Gabriela Bonella, de 47 anos, é formada em 
publicidade e propaganda e, atualmente, é 
a Gerente de Marketing da categoria Bis-
coitos da arcor, uma das empresas líderes 

nas categorias de chocolates, guloseimas e bis-
coitos da américa Latina. “Sou uma executiva de 
Marketing com 20 anos de sólida experiência em 
empresas multinacionais de bens de consumo. Te-
nho experiência consolidada em gestão de negó-
cios, marcas e planejamento estratégico orientado 
para resultados. Já atuei no mercado de chocola-
tes e, agora, estou no mercado de biscoitos. Nas 
duas categorias, existem muitas oportunidades 
para atender o mercado de alimentação fora do lar. 
a estratégia é trazer um portfólio que vá ao encon-
tro das necessidades dos clientes/consumidores e 
que esteja de acordo com o canal de venda espe-
cífico do produto. embalagens adequadas, prati-

cidade de uso/manuseio, variedade e precificação 
adequada são pontos importantes para endereçar 
na construção de um portfólio que gere valor para 
todos”, indica.

 
para Bonella, em 2021, “do ponto de vista de 

pessoas, a parte mais importante para mim como 
gestora, o meu maior desafio foi manter a equipe de 
Marketing estimulada e engajada com foco no re-
sultado, mantendo um alto desempenho. Do ponto 
de vista de negócios, o maior desafio foi ter agilida-
de para adaptar a estratégia definida a mudança no 
consumo devido ao momento socioeconômico, tra-
zendo ações focadas nos resultados traçados para 
o ano. agilidade foi chave”, considera.

para este ano de 2022, a Gerente de Marketing 
da categoria Biscoitos da arcor acredita que “com 
a retomada na circulação da população e a busca 
por novos meios de renda pela família brasileira, 
temos boas expectativas para que este ano seja 
promissor. Temos visto um crescimento represen-
tativo no ramo da confeitaria, com os profissionais 
autônomos que atuam nos processos da trans-
formação do chocolate. por isso, estimamos um 
crescimento de duplo dígito para o portfólio desti-
nado ao mercado de food service da arcor”, revela.
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Giovanna 
Meneghel Appel

Giovanna Meneghel appel, de 36 anos, é 
formada em Direito, sendo a fundadora e 
CEO da Nude, foodtech de substitutos lác-
teos pioneira de alimentos carbono neutro 

do Brasil fundada em dezembro de 2020 por ela 
e seu companheiro alexander appel. “atuamos 
muito próximo das cafeterias. Desenvolvemos o 
Nude Barista com as cafeterias de café especial 
em mente. Não existia no mercado um produto que 
solucionasse, de forma satisfatória em relação ao 
sabor e performance, a demanda crescente por um 
substituto ao leite de vaca. foi um ano de teste 
para que chegássemos ao resultado que temos 
hoje. atendemos, atualmente, mais de 500 cafe-
terias e com o nosso último lançamento, o creme 
culinário à base de aveia, a ideia é expandir essa 
solução para além das xícaras”, partilha. 

para appel, os desafios vivenciados por ela 
como profissional no ano de 2021, foram consi-
deráveis, já que “iniciar uma empresa no meio da 
pandemia de covid-19 foi uma jornada diferente 
de tudo que já havia vivenciado. passamos por 
desafios que vão desde a escassez de matéria
-prima, gerenciamento de pessoas à distância e 
apoio a parceiros que passavam por situações de 
dificuldade em função das restrições que vivemos 
nesses últimos anos”, explica.

Sobre as suas expectativas para o mercado de 
alimentação fora do lar neste ano de 2022, a fun-
dadora e CEO da Nude afirma que “sem dúvidas, 
continuamos cautelosos, mas acreditamos em 
uma volta crescente do mercado de alimenta-
ção fora do lar. Sabemos que ainda vai levar um 
tempo para que tudo volte ao mesmo patamar 
de antes, mas estamos apostando em produtos, 
como o nosso creme culinário à base de aveia, 
para levar novas soluções ao setor food service”, 
afirma.D
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Gislaine Pavani 
de Freitas

Gislaine pavani de freitas é formada em 
administração de empresas, com pós-
graduação em Marketing. atualmente, ela 
exerce o cargo de coordenadora de Marke-

ting da castelo alimentos, uma das mais impor-
tantes indústrias de alimentos da américa Latina. 
“eu sou a responsável pela área de Marketing na 
castelo alimentos e, como acompanhei desde o 
início a implantação da Divisão de food Service 

da empresa e o seu desenvolvimento junto à área 
comercial, tenho um carinho muito especial por 
esse setor. como Marketing, damos todo o apoio 
e suporte para a área comercial pensando no de-
senvolvimento da equipe. realizamos materiais 
de treinamento online e presencial e, nesse caso, 
com a oportunidade de proporcionar uma experi-
ência sensorial e afetiva por meio da degustação 
dos produtos aplicados em receitas. e sempre 
buscamos diversas formas de aplicação para abrir 
a mente do vendedor/transformador ao oferecer 
aos clientes produtos adequados a cada segmen-
to e até soluções para o seu negócio. além dis-
so, também pensamos em embalagens, rotulagem 
adequadas, produtos diferenciados e orientamos 
sobre rendimento desses produtos ou formas de 
uso adequadas, visando a economia na composi-
ção do custo do prato. Também damos apoio em 
campanhas com distribuidores e eventos do se-
tor”, esclarece.

 
para freitas, os principais desafios vivenciados 

por ela como profissional no ano de 2021 englo-
bam questões relacionadas aos efeitos da pan-
demia de covid-19. “o desafio desde o início da 
pandemia de covid-19 foi o empecilho dessa pro-
ximidade com a equipe e o fechamento de muitos 
restaurantes, pois os nossos produtos são muito 
presentes, principalmente, no self-service. com 
isso, tivemos que nos adaptar ao on-line, mas o 
trabalho da equipe comercial fez toda a diferença, 
já que não deixaram a peteca cair, abriram novas 
frentes e saíram a campo mesmo nesse período 
difícil”, avalia.

 
pensando nas suas expectativas para o mer-

cado de alimentação fora do lar neste ano de 
2022, a coordenadora de Marketing da castelo 
alimentos diz que “como indústria, temos que 
oferecer sempre suporte aos nossos clientes por 
meio de produtos adequados e treinamentos e 
esses precisam estar muito atentos, principal-
mente, no delivery e marketplaces, definindo 
muito bem as suas estratégias, pois temos di-
versos públicos que acessam com necessidades 
bem distintas. Um exemplo é que, para pessoas 
com poder aquisitivo menor, o desconto conti-
nua sendo muito relevante, enquanto pessoas 
de classe a/B priorizam praticidade e variedade. 
São nichos a serem explorados, dependendo do 
produto final oferecido. falando de B2B, a en-
trada de clientes em marketplaces e plataformas 
especializadas também vem crescendo rapida-
mente e a tendência é crescer ainda mais. Tanto 
a indústria, quanto seus clientes, precisam estar 
alinhados em vários quesitos, como marca, pre-
ço e produto oferecido para facilitar a escolha do 
shopper”, aconselha.
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Graziella 
Creazzo

Graziella creazzo, de 34 anos, é formada em 
Nutrição e possui especialização em Segu-
rança dos alimentos. atualmente, ela exerce 
o cargo de coordenadora de Qualidade na 

empresa premium essential Kitchen. “paralelamen-
te a esse trabalho, sou Nutricionista voluntária no 
instituto Meninos de São Judas Tadeu. como coor-
denadora de Qualidade na empresa premium essen-
tial Kitchen, sou responsável pelo Departamento de 
Qualidade,  composto por um time altamente qualifi-
cado, encarregado da elaboração e coordenação de 
planejamento estratégico, que contempla a identifi-
cação de métodos e  procedimentos  de qualidade 
e melhoria contínua para padronização dos proces-
sos, conforme legislação vigente e norma iSo 9001. 
preparamos auditorias internas de qualidade, anali-
sando e monitorando os indicadores, dando suporte 
técnico à operação, além de tratativas relacionadas 
com as necessidades de nossos clientes.  constan-
temente, realizo follow-up das recomendações fei-
tas após auditoria para verificar as ações corretivas 
que devem ser adotadas e identificar deficiências 
em processos, promovendo a conscientização das 
pessoas e departamentos envolvidos, visando o en-
gajamento na busca de soluções e programação de 
ações corretivas. por meio da elaboração do plano 
anual de Treinamento, com foco em Segurança dos 
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alimentos, atuamos como agentes de mudanças 
de comportamento e cultura junto à nossa equipe 
operacional.  efetuamos a divulgação da política de 
Qualidade da empresa, bem como, projetos e pro-
gramas especiais de qualidade, visando conscienti-
zação de todos os departamentos da empresa em 
relação à qualidade. por fim, procuro sempre me 
atualizar sobre as regulamentações vigentes e me-
lhores práticas na área para que, com meu trabalho 
e experiência, eu possa contribuir para a qualidade e 
segurança dos alimentos, proporcionando um servi-
ço diferenciado e especializado para nossos clien-
tes”, detalha.

conforme creazzo, “o ano de 2021, assim como 
2020, continuou sendo desafiador. Mas, apesar 
disso, ele veio para nos lembrar que é durante as 
crises que aprendemos e evoluímos. com as mu-
danças e exigências sanitárias trazidas para o 
setor de alimentação (pós-covid-19), o Departa-
mento de Qualidade da premium elaborou ações 
estratégicas, bem como a criação de novos proce-
dimentos, para garantir a produção de alimentos 
seguros aos nossos clientes, atendendo as Legis-
lações Sanitárias e acompanhando o crescimento 
da empresa”, divide.

Sobre as suas expectativas para o mercado de 
alimentação fora do lar neste ano de 2022, a coorde-
nadora de Qualidade na empresa premium essential 
Kitchen acredita que “será um ano de crescimento 
para o mercado de alimentação fora do lar. isso se 
dará porque as pessoas passaram a se sentir mais 
seguras para realizar as refeições fora de casa e 
muitas voltaram a trabalhar presencialmente ou em 
sistema híbrido em suas empresas”, aponta.
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Hélida Stael Mendonça, de 60 anos, é gradu-
ada em psicologia e em Terapia ocupacio-
nal, com pós-graduação em Marketing. em 
julho de 1990, ela fundou a forno de Minas 

alimentos junto com a sua mãe, Maria Dalva couto 
Mendonça, e o seu irmão, Helder couto Mendon-
ça. “até 2021, eu fui a responsável pela área de 
recursos Humanos e Gestão estratégica da for-
no de Minas, com a principal missão de construir 
um time de colaboradores engajados e apaixona-
dos pela nossa marca. a partir deste ano, a minha 
contribuição está sendo como conselheira com o 
objetivo de manter a nossa liderança de mercado”, 
explica.

Hélida Stael 
Mendonça

para Mendonça, ao pensar nos desafios vi-
venciados por ela como profissional no ano de 
2021, ela acredita que o principal foi “cuidar das 
pessoas. a indústria de alimentos, como ativida-
de essencial, precisou manter as fábricas ope-
rando e o mercado abastecido. Nesse cenário, 
todo o nosso foco se voltou para garantir que 
cada colaborador pudesse fazer o seu trabalho 
com toda a segurança”, afirma.

em relação às suas expectativas para o merca-
do de alimentação fora do lar neste ano de 2022, 
a conselheira da forno de Minas divide que, “as-
sim como a minha mãe, estou confiante na ple-
na retomada e no crescimento desse segmento 
tão importante para nós. Tenho certeza de que os 
clientes se fortalecerão muito com a volta inte-
gral do público, que tem uma grande expectativa 
também nesse momento de consumo. Nós tam-
bém estaremos prontos para acompanhar esse 
crescimento, com a qualidade e o atendimento de 
sempre”, garante.
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Heloisa Guarita, de 48 anos, é formada em 
Nutrição, e, atualmente, é a CEO da RGNu-
tri e investidora. “eu trabalho como con-
sultora e investidora em startups do setor 

de food service. e, neste mês, inclusive, estamos 
montando um projeto contra o desperdício de ali-
mentos e sustentabilidade nesse ramo”, destaca.

Na avaliação de Guarita, os principais desafios 
vivenciados por ela como profissional no ano de 
2021 estão ligados à “instabilidade de todo o mer-
cado de trabalho como consequência da pandemia 
de covid-19. existia uma vontade grande de inovar 

Heloisa
Guarita

e criar uma estratégia, mas existia também difi-
culdade de saber qual seria a resposta do mercado 
e consumidor. por outro lado, o desafio foi e vem 
sendo sempre o de encontrar boas oportunidades 
de contribuição e de investimento”, diz.

Sobre as suas expectativas para o mercado de 
alimentação fora do lar neste ano de 2022, a ceo 
da RGNutri prevê “que o food service irá ter um 
retorno bem mais positivo neste ano. com as es-
colas voltando à rotina e as ruas enchendo no-
vamente, cria a oportunidade de nascerem novos 
negócios produtivos. É um momento também de 
inovar. criar algo ou refazer suas estratégias de 
acordo com o novo modelo de vida. oportuni-
dades para home office? oportunidades para os 
escritórios híbridos? como é a nova relação do 
consumidor com saudabilidade? ele está mais 
preocupado com o planeta? essas são questões 
importantes de avaliar em toda a cadeia do food 
service e entender como o seu negócio pode 
evoluir”, sinaliza.
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Joicelena fernandes é engenheira de alimentos 
e, atualmente, é a Diretora de food Service da 
cargill foods, tendo mais de vinte anos de ex-
periência em indústria de alimentos, sendo que, 

no food service, já atua há quinze anos. “eu sou a sou 
a responsável pelo negócio de food service da cargill 
foods para a américa do Sul”, se apresenta.

Na visão de Fernandes, “2021 foi um ano de lições e 
transformações que geraram muitos aprendizados em 
todos os aspectos. as empresas não ficaram de fora 
desse aprendizado. as rotinas das pessoas mudaram, 

Joicelena 
Fernandes

o trabalho remoto se tornou uma realidade 
diária na vida de milhões de brasileiros. e, 
quando pensamos que poderíamos baixar 
a guarda, vieram novas ondas do coronaví-
rus e foi preciso nos adaptar pessoalmente 
e profissionalmente mais uma vez. Não só 
os planos pessoais, mas também desafios 
profissionais continuaram a ser adiados. Na 
cargill foods, continuamos próximos dos 
nossos clientes, fornecedores e do merca-
do em geral, ainda que esse convívio tenha 
migrado para o virtual em alguns momen-
tos. as relações continuaram a se fortale-
cer de forma a alimentar um ecossistema de 
interdependência e isso se mostrou muito 
positivo na arrancada final do ano. Vimos a 
confiança melhorando, o mercado se recu-
perando em vários setores, um ânimo novo 
com sinais de prosperidade dando boas-
vindas. resultados positivos ao final de um 
ano de surpresas. em resumo, adaptação e 
resiliência continuaram sendo as palavras 
do ano”, considera.

ao penar nas suas expectativas para o 
mercado de alimentação fora do lar neste 
ano de 2022, a Diretora de food Service da 
cargill foods sinaliza que “2022 começou 
com um cenário bastante desafiador, com 
novos desafios de poder econômico, uma 
nova onda de contaminação pelo covid-19 e 
isso tudo fez com que o food service voltas-
se a sentir o impacto. Mesmo assim, 2022 
é o ano de colocarmos em prática todo o 
aprendizado que tivemos nos momentos 
de adversidade. É o ano da retomada! É o 
ano em que vamos sedimentar as relações 
das indústrias com o mercado e do merca-
do com os consumidores em busca de um 
ritmo de crescimento positivo e, assim, de-
monstrarmos franca recuperação ao nosso 
setor. precisamos estar preparados cada 
vez mais para responder às tendências ra-
pidamente e, juntos, colaborarmos para que 
toda a expectativa positiva se torne reali-
dade e possamos passar a viver um novo 
ciclo virtuoso no mercado de alimentação 
fora do lar. Na Cargill, a nossa expectativa é 
continuar crescendo, entregando produtos, 
serviços e suporte cada vez mais fortes aos 
nossos clientes, endereçando suas neces-
sidades e impulsionando nossas parcerias 
e resultados”, partilha.
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Juliana 
Rodrigues

Juliana rodrigues, de 37 anos, é formada 
em Nutrição, com e pós-graduação em En-
genharia de alimentos e Desenvolvimento 
de produto. atualmente, ela é coordena-

dora de p&D da premium essential Kitchen. “o 
meu trabalho é garantir que os produtos que 
chegam aos nossos restaurantes propiciem uma 
alimentação equilibrada e com qualidade. Quan-
do transformados em nossas cozinhas, propor-
cionem preparações que gerem autonomia de 
escolha, bem-estar emocional e diversidade aos 
nossos clientes”, salienta.

para rodrigues, os principais desafios vivencia-
dos por ela como profissional no ano de 2021 se 
resumem no fato de que “no cenário caótico que 
vivenciamos, coberto por tantas incertezas, muitos 
projetos foram inviabilizados, mas o maior desafio 
foi enfrentar a alta dos preços dos alimentos. Tive-
mos que ser criativos o bastante para levar produtos 
que gerassem preparações de qualidade e atendes-
sem as expectativas dos nossos clientes”, partilha.

Sobre as suas expectativas para o mercado de 
alimentação fora do lar neste ano de 2022, a co-
ordenadora de p&D da premium essential Kitchen 
diz que “acredito em uma retomada gradativa. a 
pandemia de covid-19 trouxe muitos desafios: 
busca por novas tendências e consumidores mais 
exigentes. Vejo isso como uma oportunidade de 
explorar novos produtos, como é o caso das car-
nes alternativas e seus substitutos, algo que tem 
se fortalecido e deve ser incorporado cada vez 
mais em nossa alimentação”, espera.
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Juliana 
Sampaio 

Juliana Sampaio, de 27 anos, é graduada 
em administração de empresas e, hoje em 
dia, ocupa o cargo de Líder de Branding 
na Don Luiz, empresa especializada na fa-

bricação de coquetel alcoólico à base de doce 
de leite. “Na Don Luiz, eu faço parte do time de 
publicidade, liderando a gestão de projetos de 
branding, criação e execução de campanhas e 
gestão de influenciadores. Sempre com o foco 
na melhor experiência do nosso público, seja na 
rede social, bares ou restaurantes, temos como 
grande objetivo a experiência ‘Loucos pela Vida’, 
que o nosso cliente possa celebrar os pequenos 
e grandes momentos na presença do Don Luiz”, 
explica.

para Sampaio, 2021 foi um ano de desafios pro-
fissionais, uma vez que “logo no início, eu decidi 
sair do mercado de agências de publicidade e me 
especializar em marketing interno, com o foco de 
entender e fazer a melhor gestão de branding. Dito 
isso, fui buscar oportunidades no mercado, come-
cei meu MBa em Marketing, Branding e Growth e, 
em agosto, pude entrar para o time da Don Luiz. 
Logo no começo da minha trajetória na Don Luiz, já 
vive o desafio da campanha do Dia Mundial do Doce 
de Leite, uma das datas mais importantes do ano 
para a empresa e, logo em seguida, o Black friday. 
acredito que foram desafios que me fizeram desen-
volver de maneira rápida o olhar holístico da em-
presa e visão de longo prazo para a marca”, avalia.

em relação às suas expectativas para o mercado 
de alimentação fora do lar neste ano de 2022, a Líder 
de Branding da Don Luiz sinaliza que “dentro de todo 
o cenário que o mercado está passando, acredito que 
o fluxo no on trade será bem forte. foco em bares e 
restaurantes, sempre pensando na melhor experiên-
cia do cliente, com novos drinks e um posicionamento 
de marca que o mesmo possa sentir o nosso conceito 
‘Loucos Pela Vida’ onde quer que esteja”, afirma.
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Juliete 
Chioatto 

Soulé

Juliete chioatto Soulé, de 29 anos, é for-
mada em Gastronomia pela Universi-
dade anhembi Morumbi e, atualmente, 
é chef de patisserie da Le cordon Bleu, 

considerada a maior rede de escolas de culi-
nária e hospitalidade do mundo com 35 insti-
tutos em 20 países e 20 mil alunos de mais de 
100 nacionalidades treinados todos os anos, 
na unidade São paulo, capital. “eu leciono as 
técnicas da patisserie francesa para alunos 
que desejam aprimorar seus conhecimentos 
na área e aspirantes ao mercado de trabalho”, 
relata.

Para Soulé, os principais desafios vivencia-
dos por ela como profissional no ano de 2021 
estão atrelados aos efeitos da pandemia de 
covid-19. “acredito que, independentemente 
do setor, o principal desafio do ano que pas-
sou foi a adaptação à nova realidade social 
durante a pandemia de covid-19. para nós 
dentro da cozinha, o uso de máscaras, face 
shield e a necessidade do distanciamento so-
cial fizeram necessárias algumas medidas de 
protocolo de segurança, além dos epiS que já 
usamos nas cozinhas”, ressalta.

 
em relação às expectativas para o merca-

do de alimentação fora do lar neste ano de 
2022, a chef de patisserie da Le cordon Bleu 
São paulo acredita que “a situação atual fez 
todo mundo pensar e repensar as respecti-
vas situações profissionais. Isso trouxe para 
nós muitas pessoas que vieram aprimorar 
seus conhecimentos ou aprender uma nova 
profissão, seja para mudar de área, seja para 
empreender. acredito que, neste ano de 2022, 
continuaremos a receber pessoas com esses 
mesmos interesses”, espera.
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Kátia Beal

Kátia Beal, de 44 anos, é formada em Nutrição, 
com MBA em Gestão de Negócios. Atualmen-
te, ela ocupa o cargo de Diretora de operações 
da Sodexo on-site Brasil, sendo a responsável 

pela região Sul da companhia. “o food service é um 
segmento em expansão e, após a pandemia de co-
vid-19, a alimentação ficou ainda mais em voga, pois 
se tornou é um ato de celebração – estar comendo 
junto com outras pessoas – e, mais do que nunca, 
da importância para longevidade e saúde.  por isso, 
na Sodexo on-site, trabalhamos continuamente para 
atender as expectativas de nossos clientes, aumentar 
o nível de entrega com foco na melhoria contínua dos 
nossos processos, aprimorar o atendimento dos co-
laboradores e levar experiência por meio da jornada 
do nosso consumidor, com uma alimentação saboro-
sa, saudável e segura. como gestora, também parti-
cipo de um Grupo de Mulheres executivas do paraná 
e isso me ajuda a traçar relações que vão refletir em 
nosso negócio. essa troca com outras mulheres é 
importante para apoiarmos umas às outras no cres-
cimento da mulher no mercado de trabalho. e, como 
esposa e mãe, tenho também uma rede de apoio em 
casa, que me auxilia quando preciso”, conta.

para Beal, ao refletir sobre os principais desa-
fios vivenciados por ela como profissional no ano de 
2021, ela avalia que “foram dois anos de pandemia 
de covid-19, período de muito receio, dor e incerteza 
que nos desafiou a buscar alternativas para o nosso 
cliente e se manter no mercado. fizemos uma escuta 
ativa para levantar as necessidades e nos reinventa-
mos, oferecendo novos tipos de serviço, como mar-
mitas congeladas, por exemplo. o cliente que está 
no restaurante também mudou o seu perfil e preci-
samos nos adaptar a ele, reestruturar os serviços de 
limpeza e organização também em nossos espaços 
de alimentação, aprimorando e reforçando nossos 
protocolos de saúde e segurança. outro ponto a se 
considerar é que trabalhamos internamente com foco 
na saúde física e emocional dos nossos colaborado-
res para que pudessem estar preparados para prestar 
seu trabalho com excelência. acredito também que a 
pandemia de covid-19 nos ensinou a ser mais empá-
ticos, a nos colocar no lugar do outro, a entender cada 
necessidade. como líder, eu tive que me adaptar para 
realizar uma gestão 100% online do processo e inte-
ração com meus times. foi um processo de aprendi-
zagem em que rompi barreiras e pude aprofundar a 
relação com nossas pessoas para manter o pilar da 
confiança. Hoje, eu conheço muito mais o meu time, 
pois tivemos que nos expor individualmente para que 
tivéssemos sucesso como equipe e continuar nossas 
entregas. as pessoas passaram a ter essa relação 
mais sólida, mais verdadeira e o quanto nós pudemos 
mostrar essa solidez na Sodexo. Quando o colabora-
dor sente a confiança, a entrega é muito maior para o 
cliente”, afirma.

em relação às suas expectativas para o merca-
do de alimentação fora do lar neste ano de 2022, 
a Diretora de operações da Sodexo on-site Brasil 
compartilha que “eu entendo que o futuro é muito 
promissor, pois vamos continuar nosso crescimen-
to. Somos uma empresa que leva tendência e abre 
novos cenários. a alimentação é um grande pilar e, 
por cauda disso, vamos poder construir experiên-
cias por meio das tendências e facilitar o dia a dia 
do consumidor. Um exemplo disso é a nossa ofer-
ta de restaurante Sabor Brasil by Sodexo, que traz 
uma nova experiência de consumo valorizando a 
culinária nacional, possibilitando equilíbrio na ali-
mentação, serviços personalizados e qualidade não 
só nos pratos servidos, mas em todos os proces-
sos de produção, desde a escolha de fornecedores, 
até o preparo das refeições, além de um ambiente 
diferenciado que oferece conforto, conveniência, 
tecnologia e sustentabilidade. outro pilar muito im-
portante, que vejo compondo o mercado, é a oferta 
de uma gama mais completa de soluções, além da 
alimentação. Hoje, na minha equipe, os gestores de 
food passaram a ser gestores de facilities tam-
bém, o que tem trazido um grande crescimento e 
desenvolvimento para todos. como o setor de fM 
tem mais de 100 serviços em seu portifólio, isso 
gera muito crescimento para a empresa e para o 
profissional, já que podemos ampliar nosso escopo 
no mercado de food service”, aponta.
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Laís Mariano Zanin, de 31 anos, é formada em 
Nutrição e possui Mestrado e Doutorado em 
Ciências pela Universidade Federal de São 
paulo. atualmente, ela é professora e coor-

denadora nos cursos de pós-graduação em Gestão 
da Segurança dos Alimentos e Gestão de Negócios 
em Serviços de Alimentação do Serviço Nacional de 
aprendizagem comercial (Senac) eaD. “eu trabalho 
formando profissionais do mercado da alimentação 
fora do lar e habilitando-os a implementar ferramen-
tas para alavancar seus negócios de alimentação, ao 
mesmo tempo que garantem a saúde dos consumi-
dores por meio do atendimento aos requisitos sanitá-
rios propostos pelas legislações e normas do setor de 
food service. anualmente, eu tenho contato com mais 
de 400 alunos de todo o Brasil e esses alunos têm 
perfis diferentes, desde os proprietários dos negócios 
de alimentação, até chefes de cozinha, nutricionistas, 
veterinários, farmacêuticos, zootecnistas, biólogos, 
engenheiros, químicos, entre outros profissionais que 
trabalham na cadeia produtiva de alimentos, garan-
tindo a segurança na produção de alimentos desde 
o campo até a mesa. eu também trabalho como pes-
quisadora e colaboro com o grupo de estudos cha-
mado ‘Diálogos sobre risco, resiliência e Segurança 
dos alimentos em contextos interdisciplinares’ da 
Universidade Federal de São Paulo. Nesse sentido, 
também atuo desenvolvendo pesquisas relacionadas 
à cultura de Segurança dos alimentos em serviços de 
alimentação e pesquisas com consumidores”, deta-
lha.

Conforme Zanin, pensando profissionalmente no 
ano passado, “2021 foi um ano desafiador porque, 
além de questões econômicas importantes, enfrenta-
mos dificuldades relacionadas à colocação dos alu-
nos no mercado de trabalho, ao aumento da insegu-
rança alimentar e nutricional pela população e, ainda, 
muitas dúvidas do setor de food service em relação 
à pandemia de Covid-19. No âmbito educacional, o 
meu maior desafio foi manter os alunos motivados a 
continuarem investindo na qualificação profissional 
para o aprimoramento, ao mesmo tempo em que eles 
tinham problemas financeiros, de saúde e pessoais 
muito importante a serem gerenciados. No âmbito da 
pesquisa em segurança dos alimentos, nosso maior 
desafio foi garantir a confiança das pessoas na ciên-
cia: consumidores, atores da cadeia produtiva e to-
madores de decisões”, elenca. 

Laís Mariano 
Zanin

para este ano de 2022, a professora e coordena-
dora nos cursos de pós-graduação em Gestão da 
Segurança dos Alimentos e Gestão de Negócios em 
Serviços de alimentação do Senac eaD avalia que “o 
mercado de alimentação fora do lar é um mercado 
muito dinâmico e abastecido. assim, acredito que, 
neste ano, teremos tendências importantes a serem 
observadas, como a saudabilidade, o comer afetivo, 
as medidas sanitárias (independente do estágio da 
pandemia de covid-19) e a saúde dos consumidores. 
além disso, acredito que o delivery exigirá medidas 
importantes quanto às responsabilidades do alimen-
to transportado”, sinaliza.
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Larissa Laura Goncalves fernandes de Souza, 
de 27 anos, é graduada em Gastronomia, com 
pós-graduação lato senso em Gastronomia e 
cozinha autoral e pós-graduação stricto senso 

em Alimentação e Nutrição Humana em andamento. 
Hoje, ela trabalha como professora e coordenadora 
da Universidade Estácio unidade Belo Horizonte, em 
Minas Gerais, no curso de Gastronomia. “eu atuo 
como professora do curso de Gastronomia da estácio 
Belo Horizonte, ministrando as disciplinas de preparo 
prévio dos alimentos e Técnicas Básicas de cozinha. 
Sou também consultora em Gastronomia, presto as-
sessoria para hotéis e estabelecimentos gastronômi-
cos, ministro treinamentos, aperfeiçoamentos, quali-
ficação profissional dentro dos hotéis, acompanho o 
cMV e atualizo os cardápios, sempre buscando utili-
zar produtos sazonais”, conta.

para Souza, “2021 foi um ano desafiador como 
professora, mas fomos preparados e tivemos todo 
o suporte da instituição para ministrar as aulas ao 
vivo de forma online. o curso de Gastronomia tem 
uma demanda de aulas práticas e tivemos que nos 

Laura caroline curtolo Stefaroli, de 32 anos, é 
formada em administração de empresas pela 
fundação Getulio Vargas (fGV) e, atualmente, 
exerce o cargo de Gerente de Kaop fast food & 

cafeteria da Heineken Brasil. “Sou a responsável por 
desenvolver e implementar a estratégia da Heineken 
nas redes de fast food & cafeteria do Brasil. Meu tra-
balho é prospectar novos clientes e desenvolver a ca-
tegoria de cerveja nos clientes atuais por meio de um 
Join Business plan desenvolvido à quatro mãos com 
as redes”, explica.

Na concepção de Stefaroli, profissionalmente, “o 
ano de 2021 foi muito desafiador. Todos nós tivemos 
que aprender a conviver com o isolamento e, por con-
sequência, dar muito mais valor ao contato físico. Não 
tivemos reunião presencial com equipe interna e nem 
com clientes. Por isso, a confiança foi mais importan-
te que o controle. O principal desafio foi e está sendo 
desenvolver uma nova ocasião de consumo com a 
Heineken Zero nos almoços, jantares e cafés em um 
período que o consumidor começou a voltar para as 
ruas em uma velocidade ainda reduzida”, relata.

em relação às suas expectativas para o merca-
do de alimentação fora do lar neste ano de 2022, a 
Gerente de Kaop fast food & cafeteria da Heineken 
Brasil partilha que são “promissoras. acredito que 
o mercado terá uma excelente recuperação puxado, 
principalmente, pelo delivery. estará transformado 
para melhor, uma vez que surgiram muitas adapta-
ções e inovações ao longo desse processo. estará 
ainda mais conectado a tecnologia e, cada vez mais, 
personalizado com a necessidade do consumidor. 
Junto com a Heineken, eu quero estar à frente das 
inovações, explorar as novas tecnologias e inovar 
com criatividade nesse segmento que é uma delícia 
fazer parte”, garante.

Larissa Laura Goncalves 
Fernandes De Souza

Laura Caroline 
Curtolo 
Stefaroli

reinventar, buscar ideias, formatos atrativos para 
conseguir enviar o conteúdo aos alunos. o uso de 
metodologias ativas foi um aliado no processo de 
ensino-aprendizagem”, partilha.

 
 Sobre as suas expectativas para o mercado de ali-

mentação fora do lar neste ano de 2022, a educadora 
avalia que “o mercado da alimentação mudou muito 
durante a pandemia de covid-19. Houve um aumen-
to da busca por delivery, os hábitos alimentares mu-
daram e as pessoas ficaram reclusas em seus lares. 
Mas, com a liberação dos eventos e o retorno aos es-
tabelecimentos, o número de encontros presenciais 
em lugares que forneçam alimentação fora do lar irá 
aumentar. além disso, muito se fala em mindful ea-
ting – o comer consciente – e muitos clientes bus-
cam por locais que forneçam um ambiente agradável 
e calmo para que possam comer com tranquilidade 
e de forma consciente. Um outro ponto é a susten-
tabilidade, pois os clientes estão em busca de locais 
sustentáveis, com redução do uso de descartáveis, 
ingredientes de boa procedência e o serviço prestado 
de forma sustentável”, orienta.
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Laura oliveira Vieira, de 48 anos, é graduada em 
Administração de Empresas pela Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT) e, atualmente, 
exerce o cargo de ceo do Grupo Levvo, fran-

queada do McDonald’s Brasil há 23 anos. “eu sou ceo 
do Grupo Levvo, franquia do McDonald’s, em Brasília. 
o Grupo Levvo possui sete unidades de restaurante 
e mais 17 pontos de vendas como quiosques de sor-
vetes e Mccafé. São 23 anos de parceria com uma 
das maiores marcas do mundo e esperamos continu-
ar essa parceria por muitos anos. eu considero que o 
trabalho de alimentação fora do lar pode ser conside-
rado algo muito desafiador. É um mercado que está 
em constante evolução e que tudo muda com ritmo 
forte. além disso, trabalhar com alimentação é uma 
árdua tarefa, pois deve-se seguir à risca todos os 
critérios de legislação e segurança alimentar. Temos 
que estar atentos todos os dias às novidades e enten-
der o que o cliente está buscando”, relata.

Para Vieira, o principal desafio vivenciado por 
ela como profissional no ano de 2021 “foi encontrar 
maneiras de manter o negócio com a realidade da 
pandemia de covid-19. eu e a minha equipe vimos o 
faturamento cair e os custos aumentarem e, mesmo 
assim, não demitimos e mantemos os funcionários 
ativos com segurança. além disso, adequar o negó-
cio a cada novo decreto e se reinventar todos os dias 
para manter a empresa saudável também foi desafia-
dor. outro ponto que teve uma relevância considerá-
vel foi a questão da saúde emocional das pessoas. o 
tema sempre esteve em pauta, mas foi tratado com 
ainda mais atenção durante esse período”, garante.

em relação às suas expectativas para o mercado 
de alimentação fora do lar neste ano de 2022, a ceo 
do Grupo Levvo afirma que “são excelentes! Eu acre-
dito que, com a vacinação completa da população, 
poderemos ter uma retomada pujante da economia, 
pois as pessoas ficaram muito em casa nos dois últi-
mos anos durante a pandemia de covid-19. elas que-
rem sair de casa e voltar a viver a vida como era antes 
da pandemia, mas com segurança. porém, o delivery 
veio para ficar e será um canal muito mais procurado 
pelos clientes, principalmente, por aqueles que ainda 
não se sentem tão confortáveis em sair de casa. Te-
nho fé de que será um excelente ano e que iremos nos 
distanciar dessa situação de pandemia. aos poucos, 
voltaremos à normalidade”, aguarda.

Leila Kreuz, de 35 anos, é pós-gradu-
ada em administração, com ênfase 
em Comércio Exterior e Negócios 
internacionais. atualmente, ela é 

Sócia-Diretora de franquias da croaso-
nho, marca especializada em croissants 
recheados doces e salgados. “eu e minha 
família adquirimos a primeira loja croa-
sonho há 10 anos e, atualmente, a nossa 
rotina é focada em administrar três unida-
des da rede. Minha irmã, hoje, está à fren-
te da operação de porto alegre e eu das 
duas de Novo Hamburgo”, divide.

Para Kreuz, os principais desafios vi-
venciados por ela como profissional no 
ano de 2021 foram relacionados ao “mer-
cado mundial, com a pandemia de co-
vid-19. Na verdade, já vínhamos sofren-
do desde 2015 com crises econômicas e 
os custos de shopping se agravaram em 
2021, com períodos de fechamento das 
lojas, hora total, hora parcial, operando 
apenas via delivery e estoque cheio. Mas, 
conseguimos nos fortalecer e descobri-
mos que conseguimos enfrentar”, asse-
gura.

Sobre as suas expectativas para o mer-
cado de alimentação fora do lar neste ano 
de 2022, a empresária garante que “acre-
ditamos que este será mesmo um ano de 
retomada. apesar de tudo, não podemos 
nos queixar, pois estamos com as três lo-
jas abertas. Lá no começo da pandemia 
de covid-19, tivemos que reduzir pela me-
tade o quadro de funcionários e, agora, 
já contratamos. então, com o avanço da 
vacinação e com as pessoas se sentindo 
mais seguras, esperamos que o mercado 
também melhore”, aguarda.

Laura Oliveira 
Vieira

Leila Kreuz
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Luana Barzoni de castro, de 38 anos, é forma-
da em Cozinha Profissional pela Escola de 
alta Gastronomia aires Scavone e, hoje em 
dia, ocupa o cargo de chef executiva na papila 

Deli, foodtech 100% digital com diversas marcas ex-
clusivas, sendo cada uma especializada em um tipo 
de culinária. “atualmente, eu sou chef executiva de 
uma megaoperação que atua somente no mercado de 
delivery, a papila Deli. Temos, hoje, quatro marcas de 
comida, três endereços de entrega e, em breve, nos 
mudaremos para uma cozinha central com quase 2 
mil metros quadrados. No meu dia a dia, eu supervi-
siono as operações de todas as marcas, mais de 70 
funcionários de cozinha e faço o planejamento da ex-
pansão, implementação de novos pratos e projeto de 
novas marcas”, divide.

Ao pensar nos seus principais desafios profissio-
nais vivenciados no ano de 2021, castro conclui que 
“2021 foi, assim como 2020, um dos anos mais de-
safiadores para os trabalhadores do mercado de ho-
telaria e gastronomia. Os desafios giraram em torno 
de encontrar meios de manter os negócios abertos e, 
ao mesmo tempo, tentar manter o emprego dos fun-
cionários. para mim, também foi o ano que mudei de 

Luana Barzoni de Castro
rumo profissionalmente.  A melhora dos sistemas de 
delivery em cozinhas que, antes atendiam somente 
presencialmente, se mostrou também uma neces-
sidade, quando foi entendido que teríamos mais um 
ano de restrições da pandemia de Covid-19. No meu 
caso, esses desafios me prepararam para, hoje, assu-
mir uma empresa dedicada 100% a esse sistema com 
mais tranquilidade”, afirma.

Sobre as suas expectativas para o mercado de ali-
mentação fora do lar neste ano de 2022, a chef exe-
cutiva da papila Deli entende que “considerando es-
ses dois últimos anos de desconforto no setor, 2022 
se mostra extremamente promissor de uma manei-
ra geral. as pessoas voltaram a viajar, voltaram a se 
sentir seguras para frequentar restaurantes e bares, 
ao mesmo tempo que o delivery cresceu e se estabe-
leceu como parte da rotina do público, mostrando que 
veio para ficar. Acredito que a previsão é de cresci-
mento, mas a palavra-chave será inovação. com toda 
a incerteza que esse passado recente nos trouxe, os 
novos tempos prometem novidades e um olhar reno-
vado sobre o que funciona nesse ‘novo’ mercado da 
alimentação que precisa estar, mais do que nunca, 
preparado para qualquer turbulência”, indica.

Marcela Garcia e Silveira, de 36 
anos, é Nutricionista e Chef 
de cozinha. atualmente, ela 
exerce o cargo de Gerente 

culinária de pesquisa e Desenvolvimen-
to para a américa Latina na pepsico, 
uma das maiores empresas de alimen-
tos e bebidas do mundo. “eu trabalho 
focada em inovação, na área de pes-
quisa e Desenvolvimento. Na PepsiCo, 
possuímos um time global de Gastrono-
mia, composto por 17 chefs ao redor do 
mundo (EUA, Mexico, Reino Unido, Brasil 
e china). Trabalhamos muito conec-
tados. eu sou a responsável por todos 
os projetos de inovação para a américa 
Latina, trazendo insights culinários, lide-
rando a agenda de exploração de novos 
ingredientes, tendências alimentares e 
gastronômicas e tudo que diz respeito 
à inspiração no desenvolvimento de no-
vos produtos para todas as categorias 
de produtos da pepsico”, esclarece.

Ao refletir sobre os desafios profis-
sionais do ano passado, Silveira acredita 
que “2021 foi, novamente, um ano bas-
tante desafiador. Como o nosso maior 
foco é manter o centro de tudo no con-
sumidor e, diante de um cenário pandê-
mico ainda presente, foi-se necessário 
(re)pensar, (re)escrever e (re)priorizar 
projetos para que, cada vez mais, con-
versassem com nosso público em cons-
tante mudança. foi um ano cheio de 
aprendizados e muita reflexão, porém, 
também cheio de realizações”, avalia.

para este ano de 2022, a Gerente culi-
nária de pesquisa e Desenvolvimento 
para a américa Latina da pepsico espe-
ra que “valores como sustentabilidade 
e saudabilidade sigam ditando tendên-
cias. o que comemos fala muito sobre 
nós e sobre como queremos impactar o 
mundo. comer é um ato político sim! en-
tão, que sigamos essa jornada em busca 
de um mundo melhor, começando pela 
comida que botamos no nosso prato”, 
indica.

Marcela Garcia e Silveira
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Maria Dalva couto Mendonça, de 79 anos, 
é a fundadora da forno de Minas, empre-
sa pioneira na comercialização do pão 
de queijo no Brasil. “Sou viúva, mãe de 

quatro filhos, avó de dez netos e bisavó de uma bis-
neta. em 1990, eu e os meus filhos, Helder e Hélida, 
fundamos a forno de Minas e fomos os pioneiros a 
lançar no mercado uma receita caseira de pão de 
queijo congelado. Hoje, eu sou a responsável pelo 
Departamento de pesquisa e Desenvolvimento de 
produtos da forno de Minas. e, por muitos anos, 
frequentei vários cursos de Gastronomia em Belo 
Horizonte, Minas Gerais, com chefs renomados. 
além disso, tenho um curso Técnico em contabili-
dade e um curso no conselho regional de correto-
res de imóveis. a forno de Minas tem o orgulho de 
ter em sua carteira de clientes marcas de renome 
da alimentação fora do lar. eu tenho, particular-
mente, muito orgulho em ser a responsável pelos 
desenvolvimentos de produtos da marca, que abas-
tece todas as redes tão renomadas e queridas pe-
los consumidores. então, a minha relação com esse 
mercado é direta e muito gratificante”, relata.

ao ser questionada sobre quais foram os principais 
desafios vivenciados por ela como profissional no ano de 

Maria Dalva Coutou Mendonça
2021, Mendonça considera que “o mercado de alimentos é 
muito dinâmico. e isso é muito bom! Mas, continua sendo 
um desafio diário poder estar atualizada e poder ofertar ao 
mercado produtos que serão demandados com essa evo-
lução. eu sempre estou atenta às tendências de mercado 
e tentando estar à frente dos desejos dos clientes, trazen-
do um pouco de visão de produtos de outros mercados 
fora do Brasil, como foi o caso do burek (grego), croissant 
(francês) e waffle (americano). então, me sinto muito de-
safiada diariamente para acompanhar o mercado”, revela.

Sobre as suas expectativas para o mercado de ali-
mentação fora do lar neste ano de 2022, a fundadora 
da forno de Minas compartilha que “eu acredito na 
retomada do mercado, que já está acontecendo, e na 
ampliação da oferta de produtos de qualidade e com 
segurança alimentar. o consumidor tem esse desejo 
de voltar a consumir fora do lar, pois é um momento 
de descontração, ou até mesmo uma pausa, aque-
la que inclui um cafezinho com pão de queijo. e nós 
sempre estaremos presentes nesse momento junto 
aos nossos consumidores. a forno de Minas tem em 
seu DNA a qualidade, é um valor do qual não abrimos 
mão. Dessa forma, espero poder continuar e fortale-
cer ainda mais as parcerias com os clientes de food 
service”, assinala.

Mariana Gambini emerson, de 39 
anos, é graduada em publicidade 
e propaganda, com pós-gradua-
ção em Gestão de Negócios. Atual-

mente, ela exerce o cargo de Gerente de ope-
rações/franquias na casa do pão de Queijo, 
empresa tipicamente brasileira com quase 50 
anos de sucesso, sendo a pioneira na comer-
cialização de pão de queijo no país. “Trabalho 
há 10 anos na área de operações na rede de 
cafeterias da casa do pão de Queijo, com o 
foco na excelência operacional das lojas para 
proporcionarmos aos nossos clientes as me-
lhores experiências com nossos produtos e 
atendimento, seja presencialmente nas lojas 
ou por meio do delivery”, explica.

para emerson, o ano passado foi um período 
desafiador profissionalmente, uma vez “foi ne-
cessário inovar nossa metodologia de suporte 
e treinamentos para a rede somada às novas 
ferramentas de trabalho para estarmos ainda 
mais próximos das pessoas que estão na linha 
de frente atendendo os consumidores da mar-
ca. foi um ano de muito trabalho e construção 
desse método para que gerasse engajamento, 
capacitação e assertividade na comunicação 
com a rede e, assim, alcançássemos a me-
lhoria contínua que esperamos nas nossas 
operações. Já em um novo momento do canal 
delivery da marca, contribui para o seu aper-
feiçoamento por meio de novas estratégias de 
vendas que motivaram o crescimento da base 
de lojas e de novos consumidores para a mar-
ca”, ressalta.

em relação às suas expectativas para o 
mercado de alimentação fora do lar em 2022, 
a Gerente de operações/franquias na casa do 
pão de Queijo sinaliza que “com o avanço da 
vacina, uma melhor renda das pessoas e os 
anseios para os encontros sociais, acredito 
que o consumo presencial no ponto de venda 
ganhe cada vez mais espaço. Quanto ao deli-
very, toda a sua praticidade fortaleceu um for-
te hábito de consumo de comida fora do lar em 
casa e, assim, deve perdurar. acredito ainda no 
breve momento pós- pandemia, na crescente 
do consumo, mas que atingirá a longevidade 
nos negócios do nosso setor, além do empre-
sário mais preparado para gestão e controle 
de cada custo da sua operação”, prevê.

Mariana Gambini Emerson
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Michelle Castro

Mariana Scalzo, de 49 anos, é graduada em 
Jornalismo, com formação em História, 
além de possuir diversas especializações. 
atualmente, ela ocupa o cargo de Direto-

ra de comunicação na arcos Dorados, franquia do 
McDonald’s que opera restaurantes em 20 países da 
américa Latina e do caribe. “eu entrei na arcos Dora-
dos no ano passado, ainda no cenário instável devido 
à pandemia de covid-19, para liderar os esforços de 
proteção e expansão da reputação corporativa, além 
de atuar diretamente no cuidado e empoderamento 
do público interno”, relata. 

para Scalzo, ao refletir sobre os principais desa-
fios vivenciados por ela como profissional no ano de 
2021, “o ano passado se mostrou um momento de 
grande aprendizado. foi o segundo ano de pandemia 
de covid-19 e, apesar de termos aprendido muito, a 
sensibilidade, empatia e a capacidade de análise se 
mostraram ainda mais essenciais para o nosso seg-
mento. Junto com esse novo cenário, tive também o 
desafio de fazer a transição para o Méqui e liderar um 
time à distância, sem tanto contato ao vivo”, divide. 

Sobre as suas expectativas para o mercado de ali-
mentação fora do lar neste ano de 2022, a Diretora de 
Comunicação na Arcos Dorados afirma que “mais do 
que nunca, o cliente está no centro de todas as nos-
sas decisões. cada novo produto, iniciativa e progra-
ma é pensado para agregar valor à relação do consu-
midor com a marca e poder oferecer as mais diversas 
alternativas de experiência para que ele nos escolha. 
Diante desse cenário, a rede vem fazendo uso de mui-
ta criatividade e tecnologia para seguir surpreenden-
do os consumidores e oferecendo uma experiência 
única aos clientes, independentemente da ocasião de 
consumo. investir em inovação, conveniência e per-
sonalização vem sendo ingredientes fundamentais ao 
longo de todo esse período desafiador e essa é uma 
tendência que ainda deve se manter. para atender à 
conveniência que o cliente tanto busca, temos que 
diversificar canais, serviços, atendimentos, campa-
nhas. assim, adicionamos ainda mais opções no dia 
a dia do cliente com o nosso app, o McDelivery, Méqui 
Sem fila e o Méqui Zap. Tudo para que o cliente te-
nha uma experiência de marca completa e atraente. 
Nossos 3Ds – Drive-Thru, Delivery e Digital – são um 
grande diferencial para ter o cliente com a gente. para 
este ano, queremos continuar nos comunicando de 

Mariana Scalzo
forma transparente com todos os nossos públicos. 
Temos temas que são muito importantes para nós, 
como posicionar a arcos Dorados como a empresa 
que oferece a melhor experiência de primeiro empre-
go formal, além de ser reconhecida como uma em-
presa que gera impacto positivo nas comunidades. 
Também vamos seguir buscando oportunidades para 
disseminar informações importantes sobre os nos-
sos processos de qualidade e o cuidado com origem 
e a segurança dos alimentos”, revela. 

Michelle castro, de 40 anos, é formada em 
Jornalismo pela Universidade Metodista 
de São paulo, com pós-graduação em re-
lações públicas pela casper Líbero e MBa 

em Marketing e Neuromarketing pela Escola Superior 
de propaganda e Marketing (eSpM). Hoje, ela atua 
como cMo na franqueadora Divino fogão. “estou há 
15 anos no Divino Fogão. Nosso principal trabalho é 
desenvolver projetos e ações diversas para que os 
clientes da marca tenham cada vez mais benefícios, 
além de uma experiência diferenciada ao fazer uma 
refeição com o sabor da fazenda, que é o intuito da 
marca. promovemos campanhas que visam a entrega 
de brindes para crianças e adultos, fidelizando um pú-
blico que não abre mão de uma comida sempre fresca 
e saborosa. antes, o principal foco eram as campa-
nhas no pDV. Hoje, investimos também em marketing 
digital, principalmente, com a chegada da pandemia 
de covid-19 para nos aproximarmos dos consumido-
res. Dessa forma, promovemos campanhas nas redes 
sociais oficiais da marca, visando promover novas 
experiências para o cliente nesse ambiente virtual, 
nas unidades da rede e em nosso canal do Youtube, 
chamado Divino Minuto, que conta com diversas re-
ceitas saborosas que levamos para dentro da casa 
dos consumidores. os restaurantes oferecem um bu-
ffet com, em média, 32 pratos quentes e 15 opções 
de saladas diferentes todos os dias, além de diversos 
tipos de carnes, frango e peixes grelhados feitos na 
hora e vários tipos de sobremesas”, detalha.

Para Castro, profissionalmente, o ano passado foi 
marcado pelo “grande desafio de inovar em meio a um 
cenário pandêmico. como eu disse anteriormente, já 
estávamos investindo no digital, que foi e continua 
sendo fundamental na aproximação dos clientes com 
a marca. além disso, nos últimos dois anos, o Divino 
fogão desenvolveu estratégias que auxiliaram o fran-
queado em momentos mais delicados, quando houve 
o fechamento das lojas. Mas, visando sempre o bem
-estar de todos os colaboradores, franqueados e dos 
próprios clientes, lançamos uma campanha chamada 
‘É seguro comer no Divino fogão’. a iniciativa conta 
com as orientações do microbiologista Dr. eneo alves, 
com foco no atendimento, cuidados a serem toma-
dos, reforço na higienização, distância segura entre 
as mesas e a disponibilização de álcool em gel para 
utilização dos consumidores. a rede também ampliou 
as medidas preventivas e investiu na adoção de uma 
película adesiva para evitar a disseminação de vírus 
e bactérias nas lojas da marca. além disso, cons-
cientizamos a rede como um todo para que as lojas 
promovessem uma integração de canais, explorando 
o delivery. com a chegada da pandemia de covid-19 
e o isolamento social, o delivery tornou-se a principal 
atividade no segmento de alimentação. Hoje, dos 196 

pontos de venda da Divino fogão, 127 já contam com 
o serviço em operação e mais 15 estão em fase de 
ativação.  Tais fatores auxiliaram de forma efetiva as 
vendas e a fidelização dos clientes”, assinala.

 
Sobre as suas expectativas para o mercado de ali-

mentação fora do lar neste ano de 2022, a cMo na 
franqueadora Divino fogão aponta que “com o avan-
ço da vacinação, o cliente se sente mais seguro para 
voltar a consumir no salão dos restaurantes ou nas 
praças de alimentação de shopping centers, que é 
onde a Divino fogão atua. Muitas pessoas que, antes, 
não tinham o hábito de solicitar refeições via delivery, 
experimentaram essa modalidade durante o pico da 
pandemia e covid-19 e conquistaram novos hábitos 
de consumo. A integração do online com o offline fica 
cada vez mais evidente no setor e, se o seu negócio 
não estiver preparado para atender ao cliente no pon-
to físico ou por meio das entregas em sua residên-
cia, acaba ficando para trás diante da concorrência. 
acreditamos cada vez mais na retomada do segmen-
to de alimentação, pois uma parcela dos brasileiros 
já voltou ao trabalho presencial, além de outros que 
promovem encontros com familiares ou amigos para 
almoçar fora, o que fortalece as vendas do setor de 
food service. além disso, a pandemia de covid-19 
trouxe um novo formato que tem sido bastante ex-
plorado pelas marcas de alimentação, que é o modelo 
de dark kitchen, as famosas cozinhas fantasmas. a 
Divino fogão apostou nessa estratégia para levar os 
pratos típicos da marca para as cidades que não con-
tam com operações da rede, pois isso aumenta a ca-
pilaridade da marca em diferentes regiões. para este 
ano, teremos novas campanhas e reforçaremos o in-
vestimento em mídias sociais, que é uma das grandes 
apostas da rede”, salienta.D
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Michelle rodriguez, de 35 anos, é graduada 
em Gastronomia pela Universidade Estácio 
e, atualmente, é a sócio fundadora do açou-
gue Vegano, primeira rede de franquias de 

restaurantes veganos do Brasil. “além de eu ser a res-
ponsável pela criação dos pratos da rede, na qual, viso 
proporcionar alternativas acessíveis para quem deseja 
reduzir o consumo de carne, mas sem perder o sabor 
e a qualidade, faço parte também do controle e geren-
ciamento das operações de nossas lojas próprias e 
franquias da rede”, sinaliza.

para rodriguez, um dos principais desafios vi-
venciados por ela como profissional no ano de 2021 
“com toda certeza foi se adaptar à nova vida com 
a chegada da pandemia de covid-19. além do au-
mento dos insumos, tivemos que recriar maneiras 

Michele Rodriguez
de entregar os produtos com qualidade e ainda tra-
balhar a parte humanizada com os nossos clientes, 
facilitando os meios de entregas. Durante todo o 
período pandêmico, implantamos a loja online para 
dar mais agilidade no atendimento aos nossos e-
consumidores e, assim, amenizar o impacto com as 
medidas de isolamento e o fechamento das lojas 
físicas”, esclarece.

em relação às suas expectativas para o merca-
do de alimentação fora do lar neste ano de 2022, 
a sócio fundadora do açougue Vegano revela que 
são “as melhores em todos os sentidos. isso por-
que, neste início de ano, já notamos uma procu-
ra maior tanto nos produtos, quanto de pessoas 
interessadas em abrir uma franquia do açougue 
Vegano”, comemora.

paula rabelo Sousa, de 35 anos, é gradua-
da em administração de empresas e, atual-
mente, exerce o cargo de Diretora de Growth 
do ifood Benefícios, que é o vale-refeição 

e vale-alimentação do iFood para empresas. “No 
meu trabalho, buscamos soluções que usem a tec-
nologia para simplificar a jornada de alimentação 
que proporcione uma experiência mais simples e 
abrangente, pensando no dinamismo da vida das 
pessoas que trabalham de casa, do escritório, com 
a família e/ou sozinhos”, conta.

para Souza, o principal desafio vivenciado por 
ela como profissional em 2021 foi “construir um 

Paula Rabelo 
Sousa

time e um produto 100% remotos em um momento 
em que todos estávamos vivenciando desafios pes-
soais, de uma nova dinâmica de vida, saúde e in-
certezas. Saber liderar nesse contexto de mudança, 
com ainda mais empatia e comunicação, foi funda-
mental. criar um ambiente seguro de trabalho, com 
contexto, foi essencial para construir engajamento 
com pessoas que nunca se viram e com a entrega 
de resultados e soluções para desafios do negócio”, 
aponta.

em relação às suas expectativas para o mer-
cado de alimentação fora do lar em 2022, a Di-
retora de Growth do ifood Benefícios afirma 
que “entendo que mudanças trazidas em 2021, 
de uma realidade dinâmica e flexível da jorna-
da de trabalho principalmente, será a realidade 
para este 2022 e para os anos futuros. e, nesse 
contexto, precisamos entender como podemos 
simplificar e entregar soluções que viabilizem 
às pessoas, com necessidades diferentes, se 
alimentarem bem, da maneira que faça sentido 
no seu dia a dia de trabalho, seja ele aonde for”, 
aconselha.
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Renata Arassiro

rafaela Gontijo Lenz cesar, de 35 anos, é 
formada em relações internacionais, sen-
do a fundadora e CEO da NUU Alimentos, 
uma empresa que faz comida de antiga-

mente pensando nas gerações do futuro. “eu sou a 
fundadora e ceo de uma empresa regenerativa de 
alimentos e bebidas que produz alimentos que as 
mães gostariam de ter feito, mas não tiveram tem-
po. Temos uma linha de pão de queijo, palitinho de 
tapioca e pizza de pão de queijo”, divulga.

para a empresária, os desafios vivenciados por 
ela como profissional no ano de 2021 foram muitos, 
uma vez que “pela falta de eventos e trocas no va-
rejo, senti dificuldade na contratação de bons pro-
fissionais, principalmente, na área comercial. além 
disso, sentir o aumento de preço dos insumos foi 
outro ponto relevante de 2021. outra dificuldade foi 

Rafaela Gontijo Lenz Cesar
encontrar parceiros para embalagens e logística, 
por exemplo, que se enquadrem com nossos princí-
pios de eSG”, lista.

Já sobre as suas expectativas para o mercado 
de alimentação fora do lar neste ano de 2022, a 
fundadora e CEO da NUU Alimentos divide que pre-
vê “um aumento dos planos de assinatura e com-
pra online recorrente. assim como, espero o surgi-
mento de mais marcas de pequeno e médio porte 
no mercado que já chegam investidas por venture 
capital ou que passaram por processos de acele-
ração. além disso, espero um cuidado cada vez 
maior com a cadeia de suprimentos e mudanças 
climáticas e mais mulheres ocupando cargos de 
liderança em setores de a&B na sua maioria mas-
culinos, como r&D / Supply chain / fábrica, etc. 
Vamos torcer!”, convida.

renata arassiro é embaixadora do Grupo Bar-
ry callebaut, maior fabricante de chocolate 
e cacau de alta qualidade do mundo. “Desde 
2008, eu tenho uma loja de chocolate que 

leva o meu nome, Renata Arassiro Chocolates. Na 
loja, nós vendemos vários tipos de produtos à base 
de chocolate belga e me tornei embaixadora da cal-
lebaut, marca que é referência entre chefs do mun-
do todo há mais de 100 anos. Temos umas vitrines 
supercoloridas de vários bombons com diferentes 
recheios. a gente faz também pães de mel, table-
tes. e, na parte de confeitaria, temos bolo, brownie, 
etc, tudo à base de chocolate belga. fora isso, ain-
da trabalho com consultoria, quando eu vou até a 
empresa e ensino tudo sobre chocolate, além de 
ministrar aulas para quem quer ingressar na área 
da chocolataria e da confeitaria, o que é um traba-
lho que faço desde 1999. Nós já ganhamos vários 
prêmios. fomos escolhidos o melhor chocolate de 
São paulo pela Veja São paulo, ganhamos também 
como o melhor ovo de páscoa durante vários anos 
pela Veja São paulo e pelo caderno paladar do Jor-
nal o estado de São paulo. Já participei duas vezes 
de competições mundiais na frança - a copa do 
Mundo de pâtisserie - onde nossa ação é produ-
zir sobremesas, esculturas de chocolate e tortas. 
Durante os meus 23 anos de carreira, eu fiz muita 
coisa e ainda continuo fazendo, sempre conecta-
da ao açúcar e ao chocolate, que é minha paixão. 
em 2020, foi lançado mundialmente um chocolate 
inovador do qual participei do processo de desen-
volvimento dele junto a outros 30 chefs de diferen-
tes países. Trata-se do Wholefruit da cacao Barry, 
que é feito da fruta pura do cacau, somente polpa e 
amêndoas, sem aditivos. foi um processo de muito 
aprendizado para os chocolatiers envolvidos, pois 
surgiu um produto sem precedentes no mercado”, 
salienta.

Na visão de Arassiro, ao pensar nos principais 
desafios vivenciados por ela como profissional no 
ano de 2021, “a pandemia de covid-19, sem dúvida, 
foi um dos principais desafios que a maioria das 
pessoas com comércio, assim como eu, passou. os 
nossos desafios foram, principalmente, voltados à 
adaptação para um novo modelo, como melhorar o 
nosso atendimento online e fazer com que as pes-
soas recebessem os nossos produtos com a mes-
ma qualidade da loja. para quem está voltando o 
modelo para o online, delivery, a logística também é 
sempre um ponto de atenção, já que entregar para 
o cliente o seu pedido o mais rápido possível é o 
ideal. No caso da Renata Arassiro Chocolates, ain-
da temos uma particularidade, pois a nossa sele-
ção de produtos muda diariamente, então, informar 
ao consumidor sobre o novo menu, sobre os novos 
formatos e tornou-se um desafio. Tivemos que nos 

adaptar até na forma como usamos as redes so-
ciais e como construímos nosso catálogo”, divide.  

 
para este ano de 2022, conforme a embaixado-

ra do Grupo Barry callebaut, “as expectativas e a 
tendência de mercado da alimentação são que as 
pessoas procurem por alimentos e produtos que 
se preocupem com o meio ambiente. Que sejam 
sustentáveis, sem produtos químicos em demasia, 
procurando sempre o produto mais natural, com 
menos açúcar branco na sua composição. Na nos-
sa loja, por exemplo, sempre priorizamos produtos 
frescos, frutas frescas e orgânicas, além de colocar 
menos açúcar branco na formulação e desenvol-
ver uma receita boa, gostosa e que não seja muito 
doce. isso é uma tendência de mercado, o consumo 
de um chocolate sem muito açúcar.  além disso, a 
saudabilidade também é uma tendência, não só a 
saúde física, mas também a saúde mental. Quan-
do comemos um doce, precisamos consumi-lo sem 
culpa. Quando degustamos um chocolate, podemos 
fazer um ritual. comer em ambiente calmo, experi-
mentando devagar, sentindo todas as sensações. 
Dessa forma, você não come por impulso, você 
come identificando as notas aromáticas, identifi-
cando quais são as frutas, ingredientes. resumin-
do, a tendência para 2022, além da sustentabilida-
de, é se preocupar mais com a saúde e com o meio 
ambiente, saber mais detalhes sobre o que estamos 
ingerindo, o que estamos colocando dentro do nos-
so corpo”, indica.
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renata pilatti, de 36 anos, é formada em 
publicidade em propaganda e, atual-
mente, atua como Gerente de Marketing 
na rede de restaurantes Mania de chur-

rasco. “É um trabalho desafiador, especialmen-
te, por todas as nuances e oportunidades que 
ele nos traz. São diferentes públicos, diferentes 
momentos de consumo, diferentes produtos. 
Tudo é muito orgânico e muda constantemente, 
o que também traz desafios diários. Trabalhar 
em restaurante, especialmente com comida, 
traz lembranças agradáveis, remete aos bons 
momentos e estamos aqui para proporcionar 
bons momentos a outras pessoas. Saber que, 
de alguma forma, podemos participar ou relem-
brar um momento especial, resgatar a memó-
ria afetiva na vida de alguém por meio de um 
gostinho especial, uma sobremesa que lembra 
o doce da avó, um feijão com toque caseiro e 
tempero de mãe ou um happy hour com amigos, 
me desafia todos os dias”, afirma.

renata Shimizu, de 48 anos, é 
graduada em engenharia de ali-
mentos e, atualmente, é proprie-
tária da Memo eating - p&D para 

food service. “Hoje, eu lidero o meu pró-
prio negócio, que é uma empresa que 
oferece serviços em planejamento e 
execução de pesquisas sensoriais, es-
tudos com consumidores, experimen-
tos de troca de insumos e avaliações de 
qualidade de produto, atendendo a in-
dústria de alimentos, operadores e con-
sumidores do food service. Trabalho em 
colaboração com outros profissionais 
autônomos e especialistas no ramo por 
meio de um formato em rede, sempre 
prezando por relações de confiança, ex-
celência e transparência”, garante.

para Shimizu, o ano passado foi bas-
tante desafiador como profissional, uma 
vez que “tivemos de repensar e adaptar 
algumas metodologias de trabalho para 
o modo 100% online. Vencer as limita-
ções de acesso aos consumidores para 
testes sensoriais presenciais também 
foi desafiador. por fim, o desenvolvi-
mento do modelo de trabalho em rede 
de colaboração tem sido algo novo, mas 
estamos aprendendo e gerando resulta-
dos positivos”, partilha.  

em relação às suas expectativas 
para o mercado de alimentação fora do 
lar neste ano de 2022, a proprietária da 
Memo eating - p&D para food service 
diz que são voltadas a “ajudar a regene-
rar e renovar o nosso mercado de food 
service. Há muito trabalho a ser feito 
na cadeia de alimentos, nos pontos de 
vendas, nos canais de vendas, em qua-
lidade de produto, inovação, tecnolo-
gia, sustentabilidade, na experiência de 
consumo, etc. por isso, vamos brilhar e 
crescer JUNTOS neste ano”, assegura. 

Renata Pilati

Renata Shimizu

Ao pensar sobre os principais desafios vivenciados 
por ela como profissional no ano de 2021, Pilati divide 
que “além dos desafios de equilibrar o home office ou 
a atuação híbrida, um dos maiores desafios que ob-
servei foi administrar a insegurança com relação ao 
negócio e todas as dificuldades, como falta de supri-
mentos e matérias-primas x adequação de demandas 
e custos. Nosso segmento, inevitavelmente, foi muito 
afetado pela falta de suprimentos, o que gerou um im-
pacto na cadeia como um todo”, salienta.

Sobre as suas expectativas para o mercado de 
alimentação fora do lar neste ano de 2022, a Ge-
rente de Marketing da rede de restaurantes Mania 
de churrasco garante que “são positivas tanto para 
o presencial, atendimento nos restaurantes, quanto 
para o canal delivery. apesar do susto no início do 
ano, com as variantes do covid-19, notamos que o 
cliente está voltando a frequentar os restaurantes, 
de forma ainda comedida, mas ele está voltando.  
o delivery já se consolidou, tanto para a alimenta-
ção, quanto para outros segmentos, e a expectativa 
também é positiva para as vendas e a melhoria do 
serviço que esse período todo de pandemia de co-
vid-19 nos proporcionou. conseguimos reforçar a 
premissa e a importância de levar o mesmo produ-
to, com boa qualidade e atendimento ao consumi-
dor dentro e fora do lar”, comemora. 
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rhaissa Soares, de 33 anos, é formada em 
Turismo pela Universidade Federal de Per-
nambuco e possui MBa em Marketing pelo 
Centro Universitário dos Guararapes (UniFG). 

atualmente, ela atua como Diretora executiva da as-
sociação Brasileira de Bares e restaurantes em per-
nambuco (abrasel-pe). “eu trabalho especificamen-
te com o mercado pernambucano, porém, como boa 
nordestina, fazemos ações que integram todos os 
mercados da região Nordeste. Atualmente a missão 
da abrasel-pe é representar e desenvolver o setor de 
alimentação fora do lar, então, toda a nossa estrutu-
ra de trabalho é para realizar essa missão”, explica.

conforme Soares, “2020 e 2021 foram anos de-
safiadores devido à pandemia de covid-19. Tive-
mos que nos reinventar, retrabalhar esforços, criar 
novas oportunidades, se desfazer de logísticas 
praticadas anteriormente e, acima de tudo, estar 
disponível para auxiliar o setor com conteúdos 

Sandra Mortari, de 60 anos, é advogada por 
formação e, atualmente, ocupa a posição de 
cco da LeT’S Delivery, empresa que unifica 
diferentes plataformas de delivery e oferece 

consultoria a restaurantes. “Hoje, eu sou a respon-
sável pela gestão comercial da LeT’S Delivery, uma 
foodtech desenvolvedora do Max, nosso software 
de gestão de delivery para restaurantes”, pontua.

profissionalmente para Mortari, “o ano de 2021 
foi marcado pela consolidação do mercado de de-
livery e o principal desafio para nós foi o desenvol-
vimento de uma solução que, realmente, atendesse 
as necessidades dos donos e gestores de restau-
rantes em diversos aspectos. Diferente do ano de 

Rhaissa Soares

Sandra Mortari

atualizados e legislações que mudavam/mudam 
o tempo todo. o grande desafio era e é se man-
ter conectado, estudando e acompanhando toda e 
qualquer demanda que interfira no mercado. como 
primeira mulher Diretora da entidade no estado de 
pernambuco, tive um início em meio à pandemia. 
então, todos os meus esforços foram para que o 
trabalho fosse além do exemplar, como é de praxe 
para nós mulheres”, afirma.

Sobre as suas expectativas para o mercado de 
alimentação fora do lar neste ano de 2022, a Dire-
tora executiva da abrasel-pe diz que, “com a reto-
mada das atividades, esperamos um fluxo grande 
de movimentação no setor. o setor é extremamente 
capilar e possui uma robustez gigante, o que traz 
benefícios para a recuperação de fluxo de caixa. 
comer e beber não sai da moda, pois sempre ha-
verá público e sempre haverá oportunidades para 
empreender no segmento. acredito que veremos 
um retorno às ruas, já que as pessoas estão ávidas 
ao retorno do convívio. com relação à tecnologia, 
vemos ainda o movimento das melhorias internas 
(sistemas e processos) que fomentam o atendi-
mento, formas diversas para pagamento e conte-
údo digital sempre atualizado, o que são detalhes 
que veem chamando mais clientes”, partilha.

2020, quando as soluções ainda podiam se dar ao 
luxo de não cumprir determinados papéis devido ao 
susto que a pandemia de covid-19 causou no setor, 
em 2021, esse privilégio não existia, pois as solu-
ções tinham que entregar valor real”, esclarece.

Já pensando nas suas expectativas para o 
mercado de alimentação fora do lar neste ano 
de 2022, a cco da LeT’S Delivery reflete que 
“saímos de 2021 mais conscientes das reais 
necessidades dos restaurantes e com um road-
map de produto mais ajustado para a entrega 
de valor. assim, a nossa expectativa para este 
ano de 2022 é uma consciência maior por parte 
dos restaurantes para o que se espera com uma 
operação de delivery e, nesse contexto, preten-
demos consolidar a nossa solução no mercado 
e aumentar a base de restaurantes utilizando 
nossa plataforma. esperamos chegar, até o final 
do ano, com quase 3.000 clientes ativos mensal-
mente no Max”, revela.
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Simone
Ponce

Silvana Kalckmann, de 53 anos, é formada em 
engenharia de alimentos, com pós-graduação 
em Marketing. atualmente, ela é a ceo da Le 
pain Quotidien, 

 rede internacional de restaurantes e padarias. “eu 
sou a responsável pela operação e desenvolvimento 
da marca Le pain Quotidien no Brasil. a Le pain é uma 
padaria e restaurante belga estabelecido no Brasil, 
em São Paulo, capital, especificamente, desde 2012. 
o meu trabalho como ceo da marca é o de manter 
meus clientes felizes, dando para eles a experiência 
da marca por meio de um ótimo serviço, um ambiente 
agradável e acolhedor, além de um produto delicioso, 
mantendo uma equipe treinada e motivada diaria-
mente e, consequentemente, um alto nível de reten-
cão da equipe”, compartilha.

Para Kalckmann, os principais desafios vivencia-
dos por ela como profissional no ano de 2021, “fo-
ram enormes e muitos, como sobreviver com uma 
queda absurda do faturamento; necessidade de des-
ligar grande parte da equipe; falta de dinheiro em 
caixa para pagar fornecedores, aluguéis, impostos e 
salários; dificuldade em conseguir crédito nos ban-
cos; e reestruturar o negócio na busca de maior pro-
dutividade, racionalizacão do menu, retirando itens 
com menor volume de vendas e, consequentemente, 
menor número de sku’s para gerenciar, mesmo que 
isso tenha magoado consumidores assíduos. Tam-
bém mudamos o sistema da empresa para um que 
nos permitiu integrar as lojas com a nossa fábrica e o 
centro de apoio aos restaurantes, buscando um con-
trole maior de custos e o aumento de produtividade; 
investimos em tecnologia de congelamento na fábri-
ca, buscando aumentar nossa produtividade e reduzir 
o número de entregas em loja; fizemos um maior in-
vestimento na plataforma de delivery, mesmo que as 
taxas pagas sejam altíssimas, mas foi o que manteve 
a nossa marca na casa dos clientes; desenvolvemos 
um novo modelo de negócio  (kiosk), que estará inau-
gurando sua primeira unidade em março, o que nos 
permitirá uma maior penetracão da marca mais ra-
pidamente, pois demanda um investimento de capex 
bem menor que um restaurante completo; e abrimos 
a nossa primeira dark kitchen na Mooca, região da ci-
dade onde não estávamos presentes. Enfim, 2021 foi 
um ano que, certamente, nos fez pensar fora da caixa, 
aprendemos muito e seguimos aprendendo. e, certa-
mente, todo esse estrago causado pela pandemia de 
covid-19 nos fez ver o negócio de outra forma e que 
nos ajudará muito a ter uma empresa mais rentável 
quando as nossas vidas estiverem mais próximas do 
normal, se é que isso vai realmente acontecer. Mas, 
eu, particularmente, acho que sim”, afirma. 

Silvana 
Kalckmann

 Já em relação às suas expectativas para o mer-
cado de alimentação fora do lar neste ano de 2022, a 
ceo da Le pain Quotidien esclarece que “até novem-
bro de 2021, eu estava um pouco mais otimista em 
relacão a 2022. Mas, infelizmente, com a chegada da 
Ômicron e os números da pandemia voltando a su-
bir de forma descontrolada, o meu otimismo está um 
pouco sufocado. a retomada dos escritórios, que es-
tariam acontecendo a partir de janeiro, está bastante 
atrasada e isso impacta diretamente as nossas ven-
das durante a semana. e isso é bastante preocupante 
para a retomada do setor. assim, em geral, eu acredi-
to que, apenas a partir de abril, com a retomada dos 
escritórios, voltaremos a ver mais clientes nos res-
taurantes durante a semana. para nós, será um ano 
de aprendizado com os novos conceitos que estamos 
abrindo, kiosks e dark kitchen. aprendizados esses 
que usaremos para iniciar o nosso programa para sub 
franquear a marca”, anuncia. 

Simone ponce, de 35 anos, é 
formada em relações públi-
cas pela Universidade Federal 
do paraná, sendo, hoje, a co-

fundadora e VP de Negócios da Eats 
for You, foodtech que atua como um 
marketplace de refeições caseiras que 
conecta donas e donos de casa com 
quem deseja se alimentar com uma co-
mida feita artesanalmente. “como Vi-
ce-Presidente de Negócios da Eats For 
You, eu tenho o desafio de transformar 
a alimentação fora do lar em uma ati-
vidade saudável e acessível ao traba-
lhador brasileiro. carrego a missão da 
compreensão da saúde do trabalhador 
em um contexto pandêmico e tenho 
como norte a promoção de hábitos 
saudáveis por meio das escolhas diá-
rias de alimentação. em paralelo, lido 
com o desafio da promoção do acesso 
às melhores escolhas de alimentação. 
Nesse sentido, atuo na busca por efi-
ciências na cadeia produtiva e de dis-
tribuição, visando um preço final que 
atenda as adversidades atuais da eco-
nomia doméstica do trabalhador.  com 
olhos atentos ao consumidor, revisito, 
diariamente, as premissas de negócio 
da eats for You para promover trans-
formação na indústria da alimentação”, 
detalha.

Na compreensão de Ponce, os princi-
pais desafios vivenciados por ela como 
profissional no ano de 2021 englobam 
fatores “econômicos, que são claros 
e partilhados por todos que vivem no 
Brasil. porém, o desafio maior foi pro-
mover a gestão de pessoas de forma 
humanizada, com um olhar atento à 
saúde mental e aos desafios relacio-
nados à pandemia de covid-19, como, 
por exemplo, o luto. Nunca foi tão difícil 
compreender produtividade e perfor-
mance, assim como nunca foi tão ne-
cessário investir tempo para cuidar de 
pessoas e times. ao compreender os 
desafios da nossa comunidade, esten-
demos o olhar empático para os consu-
midores e escalamos impacto positivo 
para outros grupos”, assinala.

Sobre as suas expectativas para o mercado de alimentação 
fora do lar neste ano de 2022, a co-fundadora e VP de Negócios 
da eats for You garante que “são as melhores! apesar de conhe-
cer de perto os desafios relacionados à crise econômica, à fome 
e ao desperdício, vejo com alegria belas iniciativas surgindo na 
indústria da alimentação. os grandes players do delivery come-
çaram a priorizar as classes c e D; startups ligadas à redução do 
desperdício começam a ganhar escala; e projetos de inovação 
aberta com a indústria acontecem com maior frequência. atu-
ando em sintonia, temos a oportunidade de transformar um ce-
nário adverso em uma frente de inovação que, realmente, atenda 
a sociedade. e, com isso, ressaltamos a melhor característica do 
povo brasileiro: a garra frente aos obstáculos”, enfatiza.
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Stephanie Sant’anna

Stephanie Sant’anna é formada em adminis-
tração de empresas pela fundação Getúlio 
Vargas (fGV) e especialista em consultoria 
estratégica B2B, contando ainda com parte 

de sua formação acadêmica em Business na Western 
University, uma universidade pública de pesquisa em 
Londres, ontário, no canadá. Hoje, ela atua como Ge-
rente de Marketing do ifood, aplicativo referência em 
delivery online de comida na américa Latina atenden-
do a 60 milhões de pedidos mensais. “atualmente, eu 
gerencio a equipe de Marketing do ifood Benefícios, 
o vale-alimentação e vale-refeição do ifood. acre-
dito que temos aqui um papel essencial na alimen-
tação dos trabalhadores e queremos atuar cada vez 
mais com foco em features que consigam ajudar os 
colaboradores a usarem o voucher o mês todo e não 
somente nos primeiros dias do mês. até porque, se-
gundo dados de um estudo que fizemos, os usuários 
de vale-refeição e vale-alimentação usam em cinco 
dias o crédito referente ao período de 15 dias. por-
tanto, queremos usar cada vez mais inteligência/ai 
no mercado de alimentação, como recomendação 
de descontos, cashbacks, indicações de restauran-
tes baseado no ticket médio, para o vale durar o mês 
todo, entre outros”, salienta.

Segundo Sant’anna, “atuando como Gerente de 
Marketing B2B em 2021, acredito que a maior dificul-
dade foi encontrar momentos para divulgar produtos 
e serviços B2B em uma época em que o B2B e B2c já 
não existiam mais da mesma maneira, uma vez que a 
transição entre o trabalho e vida pessoal, com o home 
office, ficou cada vez mais tênue e o marketing preci-
sou evoluir nas comunicações e divulgações para não 
ser invasivo”, pontua.

para a Gerente de Marketing do ifood, as suas ex-
pectativas para o mercado de alimentação fora do lar 
em 2022 são que “cada vez mais, as pessoas vão que-
rer sair de casa para terem experiências WoW. acredi-
to, assim, que podemos ver tendências de alimentação 
fora do lar sendo encaradas como lazer e não somente 
pela necessidade de se alimentar. e também será um 
ano marcado pelos ‘reencontros’. Dessa forma, os res-
taurantes e bares devem voltar a ficar lotados, como já 
temos observado em algumas partes do mundo, com 
um foco em estabelecimentos ‘locais’, dado o cresci-
mento ao apoio para pequenos negócios que pudemos 
observar em meio à pandemia de covid-19. os pratos 
regionais também podem ser tendências e serem mais 
valorizados em 2022”, indica.

Sophie asmussen, de 24 anos, juntamente com 
a sua mãe, camilla asmussen, de 55, é em-
presária na empresa asmussen, empresa que 
incentiva o cultivo e consumo de cambuci, 

uma fruta nativa da Mata atlântica que está ameaça-
da de extinção. “Trabalhamos com frutas nativas da 
Mata atlântica em fruto congelado, polpa congelada, 
liofilizados, desidratados, picolés da Mata Atlântica 
e produtos orgânicos de cambuci. Todos os nossos 
projetos são orgânicos, sustentáveis e tem como 
propósito a valorização e proteção o bioma da Mata 
atlântica”, apresenta.

Sophie 
Asmussen

De acordo com asmussen, ao pensar em quais 
foram os principais desafios vivenciados por ela 
e a mãe como profissionais no ano de 2021, ela 
lembra que “desenvolvemos uma embalagem pio-
neira, a primeira embalagem compostável para 
picolé no Brasil e a adaptação da embalagem foi 
um grande desafio. Tivemos praticamente que 
nos especializar no material e fazer testes até 
que ficasse perfeita. o resultado foi o lançamento 
dos nossos picolés nos sabores cambuci, Juçara, 
Uvaia e Jaboticaba, feitos com energia solar, com 
as frutas de pequenos agricultores familiares e 
com uma embalagem que desaparece em até 90 
dias”, divulga.

em relação às expectativas da jovem empresária 
para o mercado de alimentação fora do lar neste ano 
de 2022, ela partilha que “esperamos iniciar a expor-
tação das frutas e levar seu reconhecimento para o 
mundo. o primeiro passo para isso é uma viagem a 
Dubai”, conta.
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Soraia camila ferreira Batista, de 29 anos, é for-
mada em Nutrição, com pós-graduação em 
Qualidade e Segurança dos alimentos. atual-
mente, ela ocupa o cargo de Nutricionista na 

Sodexo Benefícios e incentivos. “a Sodexo Benefícios 
e incentivos, líder em serviços de qualidade de vida 
tem, entre seus pilares estratégicos, a responsabili-
dade corporativa, que está dentro do programa Bet-

Soraia Camila Ferreira Batista
ter Tomorrow, cujo objetivo é criar um amanhã melhor 
para toda a sociedade por meio de algumas diretrizes, 
como, por exemplo, estimular a sociedade a adotar 
uma alimentação saudável e estilos de vida mais sus-
tentáveis. e, dentro dessa frente, foi criado o Viver Bem 
[ScfB1] , principal programa de nutrição, saúde e bem
-estar da Sodexo Benefícios e incentivos direcionado 
a todos os públicos, que, hoje, é liderado por mim. por 
meio da produção de conteúdo em diferentes formatos 
sobre educação alimentar e nutricional disponíveis no 
site e rede social da Sodexo e em atividades para pú-
blico elegível, procuramos elevar a qualidade de vida 
dos nossos colaboradores, clientes, consumidores e 
comunidades. eu sou responsável também por todo 
o gerenciamento do time de nutricionistas da Sodexo 
Benefícios e incentivos, que são parte essencial desse 
trabalho e que promovem atividades como orientação 
nutricional para colaboradores da Sodexo e palestras 
sobre diversos temas ligados à nutrição e alimentação 
saudável para os trabalhadores de empresas parceiras 
do nosso negócio. a Sodexo é uma empresa que nas-
ceu com o objetivo de cuidar de pessoas e, por essa 
razão, estamos sempre promovendo alguma ação que 
impacte positivamente as pessoas seja no escritório 
ou em casa”, explica.   

Segundo Batista, a pensar sobre os principais de-
safios vivenciados por ela como profissional no ano 
de 2021, “como a pandemia de covid-19 ainda era e 
é uma realidade, o desafio em 2021 continuou sendo 
educar nossa população no sentido de alimentar. Mui-
tas fake news surgiram desde o início da pandemia e 
desmistificar tudo isso é um processo. Trabalhamos 
muito forte a questão de levar informação relevante e 
de tornar o Viver Bem referência no assunto de nutri-
ção e bem-estar à população. ao mesmo que tempo 
que muitos trabalhadores começaram, aos poucos, a 
retornar suas atividades presenciais, muitos perma-
neceram de home office. O desafio nessa área tem 
sido incentivar a manutenção ou inclusão da alimen-
tação saudável em ambos os cenários”, pontua.

em relação às suas expectativas para o mercado 
de alimentação fora do lar neste ano de 2022, a Nu-
tricionista da Sodexo Benefícios e incentivos partilha 
que “acredito que a pandemia de Covid-19, finalmen-
te, vai acabar, mas que os cuidados que adotamos 
durante esse período irão permanecer, assim como o 
interesse das pessoas em buscar uma alimentação 
saudável”, indica.

Suely oliveira de Souza, de 50 anos, é formada 
em administração de empresas e, atualmente, 
trabalha como empresária, sendo franquea-
da da Água Doce de Limeira e Jaú, ambas no 

estado de São paulo. “Hoje, eu administro uma das 
unidades que tenho em sociedade com a Ângela. ela 
atua no restaurante situado em Jau e eu fico na uni-
dade de Limeira. assim, trabalho em todas as áreas 
do meu negócio, pois faço compras, contrato funcio-
nários, faço a gestão da franquia, além de saber tra-
balhar em todos os setores da operação”, lista.

 
Para Souza, os principais desafios vivenciados por 

ela como profissional no ano de 2021, foram muitos, 
até porque “no ano passado, tivemos que ter mui-
ta fé, pois acreditávamos que tudo já estava cami-
nhando, mas lá vamos nós de novo fechar devido à 
segunda onda do Coronavírus e mais desafios, como 
o fim de programas para nos ajudar com salários e 
manter quadro de funcionários, além da desconfian-

Suely Oliveira 
de Souza

ça do consumidor com o cenário naquele momento. 
faço parte de uma franquia e tudo que foi colocado 
para enfrentar a pandemia de covid-19 já fazíamos 
há muito tempo. assim, mais uma vez, reforçamos e 
divulgamos aos consumidores os nossos protocolos 
de segurança, mostrando e reiterando que atuamos 
com responsabilidade no mercado de food service. e 
eu acredito que, por causa dessa rotina, o nosso deli-
very continuou a todo vapor”, avalia.

 
em relação às suas expectativas para o mercado 

de alimentação fora do lar neste ano de 2022, a fran-
queada da Água Doce divide que “com o avanço da 
vacinação, esperamos podermos ter confiança em 
acreditar que vamos recuperar esses dois anos que 
foram de muito trabalho. acredito no aquecimento 
do mercado em todos os sentidos. ressalto que re-
criar e criar novidades será um diferencial no nosso 
ramo, pois o cliente está querendo consumir tanto 
presencialmente nos restaurantes, quanto no confor-
to do seu lar ou até mesmo no ambiente de trabalho. 
assim, se usarmos o que temos de melhor, podemos 
transformar alimentos em verdadeiras obras de artes. 
Dessa forma, o cliente entrará em nossas lojas, irá 
consumir e, acima de tudo, vai propagar a boa expe-
riência que teve com a marca para familiares, amigos 
e conhecidos. e, assim, vamos caminhar com nossas 
expectativas para este ano”, relata.
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Tassiana Rozon, de 35 anos, é formada em Nu-
trição e Tecnóloga em Gestão da Qualidade, 
sendo, hoje, a responsável Técnica em uma 
indústria de alimentos chamada pronto chef. 

“perante o novo cenário da alimentação fora do lar, a 
empresa na qual trabalho visa a oferta de refeições no 
estilo grab and go em escritórios de empresas e con-
domínios e também no modelo food service, que são 
mono-porções embaladas à vácuo. Dessa maneira, a 
empresa consegue atender diferentes tipos de clien-
tes”, relata.

Para Rozon, ao pensar nos principais desafios 
profissionais vivenciados por ela durante o ano pas-
sado, ela relembra que “em 2021, no meio da crise 
econômica em decorrência da pandemia de covid-19, 
eu consegui um novo emprego no início do ano. eu 
trabalhei por cinco anos em uma empresa no ramo 
de auditorias, consultorias e certificações e encarei 
o desafio de trabalhar como Responsável Técnica em 
uma indústria de alimentos com produção de mar-
mitas com atmosfera modificada, que atua também 
como dark kitchen, um ramo que cresceu bastante na 
época em que restaurantes estavam fechados para 
o atendimento presencial. Assim, o principal desafio 
enfrentado nesse novo cenário foi conscientizar os 
funcionários sobre a importância do uso dos epis 
(equipamentos de proteção individual), como más-
cara facial e face shield, além de ensinar como lavar 
corretamente as mãos”, diz.

Sobre as suas expectativas para o mercado de ali-
mentação fora do lar neste ano de 2022, a responsá-
vel Técnica da pronto chef assinala que “com o avan-
ço da vacinação e a retomada do 100% de ocupação 
nos restaurantes, o mercado de alimentação fora do 
lar terá um crescimento no faturamento, pois as em-
presas, escolas e faculdades estão retornando com a 
sua rotina presencial ou de forma híbrida. Vale res-
saltar que as empresas precisam continuar se reno-
vando e se moldando com esse cenário”, aconselha.

Tassiana
Rozon Tatiana Menezes cavalcanti Braga possui ba-

charel em Hotelaria pela Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), sendo pós-graduada 
em Marketing e Vendas pelo ceDepe. atual-

mente, ela é empresária e Sócia Diretora da insight 
Feiras & Negócios. “Nós realizamos a segunda maior 
feira do setor de food service no Brasil, que é a HFN - 
Hotel & Food Nordeste”, diz.

Para Braga, os principais desafios vivenciados por 
ela como profissional no ano de 2021, foram “con-
trolar o que era incontrolável e usar a criatividade ao 
nosso favor para conseguir ultrapassar todos os obs-
táculos para que a gente conseguisse realizar a única 
feira do setor de alimentação do Brasil em 2021. além 
disso, cito o desafio de realizar as feiras dos outros 

Tatiana Menezes 
Cavalcanti Braga

setores também. Nós fizemos todas as nossas fei-
ras, que foram realizadas com sucesso absoluto em 
suas melhores edições. além disso, não demitimos 
ninguém, pelo contrário, contratamos. e ainda conse-
guimos realizar uma feira a mais em 2021”, ressalta.

em relação às suas expectativas para o mercado 
de alimentação fora do lar neste ano de 2022, a Só-
cia Diretora da Insight Feiras & Negócios afirma que 
“a tendência é que o setor tenha um crescimento em 
relação a 2021. as pessoas que foram demitidas pro-
curaram muito abrir negócios de alimentação para 
empreender. além disso, o setor de alimentação fora 
do lar deve passar pelo momento de calmaria, após a 
tempestade. os indicadores são otimistas em relação 
à uma bonita retomada”, divide.
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Teresa Caldas, de 62 anos, é graduada em Nu-
trição pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF), com pós-graduação em Administra-
ção do Serviço de Nutrição pela Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Atual-
mente, ela é Diretora executiva de recursos Humanos 
da Sapore, a maior multinacional brasileira de restau-
rantes corporativos. “como Diretora de recursos Hu-
manos, uma das minhas principais funções é elaborar 
estratégias para desenvolver nossas pessoas e pre-
pará-las para o mercado no segmento de food servi-
ce, que é onde atuamos. esse é um trabalho delicado 
e que exige muita sensibilidade, porque lidamos com 
pessoas e emoções. então, precisamos equilibrar 
nossas ações enquanto liderança de rH para também 
atingir os objetivos da empresa”, explica.

conforme caldas, ao refletir sobre os principais 
desafios vivenciados por ela como profissional no 
ano de 2021, ela acredita “que o grande desafio foi 
continuar a readaptação na rotina que a pandemia de 
covid-19 trouxe em 2020. Mesmo com a vacinação 
contra o coronavírus, nós ainda vivemos um cenário 
delicado. por isso, enquanto líder, o nosso papel foi 
elaborar e executar ações que pudessem proteger a 
integridade de nossas pessoas, de seus familiares e 

Teresa Caldas 
dos nossos clientes. Afinal, precisamos continuar ali-
mentando milhares de pessoas diariamente como a 
Sapore faz e, ao mesmo tempo, trazer segurança às 
pessoas que fazem parte dos nossos negócios. Den-
tro da companhia, desenvolvemos várias campanhas 
com o olhar voltado à saúde mental do colaborador, 
realizando palestras e ações com esse tema. Nós 
reforçamos a empatia em nossas condutas e apren-
demos a valorizar cada vez mais as nossas pesso-
as. Outro desafio foi buscar soluções para oferecer a 
mesma alimentação de qualidade que o colaborador 
recebia no ambiente de trabalho, em casa, uma vez 
que a maioria das pessoas começou a trabalhar na 
modalidade home office”, cita.

Sobre as suas expectativas para o mercado de ali-
mentação fora do lar neste ano de 2022, a Diretora 
executiva de recursos Humanos da Sapore eviden-
cia que “na Sapore, a pandemia de covid-19 trouxe 
um novo significado para a comida pronta. Estamos 
investindo em novas soluções gastronômicas para 
trazer um outro significado ao que chamamos de 
‘marmita’, como a marca de varejo Sapore in Box. 
essa maneira de se alimentar é prática e continua 
sendo nutritiva e saborosa, além de ser uma forma 
de prevenção ao coronavírus e suas variantes, por-
que você tem autonomia para pegar o seu prato pron-
to, esquentar e se alimentar, sem a necessidade de 
contato com outras pessoas.  assim, as expectativas 
para este ano são positivas quanto à popularidade e 
segurança que essa nova forma de se alimentar traz 
aos nossos clientes e colaboradores”, garante. 

Tereza Delfina Cortelazzi, de 53 
anos, é formada em engenha-
ria de alimentos e, atualmente, 
ocupa o cargo de Gerente Na-

cional de pesquisa e Desenvolvimento 
da arcor, uma das empresas líderes nas 
categorias de chocolates, guloseimas e 
biscoitos da américa Latina. “eu atuo 
participando em sinergia com várias 
áreas da Arcor no processo de definição 
e implementação de novos produtos no 
mercado. estamos sempre atentos às 
necessidades dos nossos consumi-
dores. Nossa linha de chocolates food 
service, por exemplo, contempla tanto 
chocolate em barras como em gotas, 
com o objetivo de atender as pesso-
as que utilizam seus dons culinários, 
como uma fonte de renda para a famí-
lia”, cita.

para cortelazzi, ao pensar sobre 
quais foram os principais desafios vi-
venciados por ela como profissional no 
ano passado, “o ano de 2021 apresen-
tou um cenário complexo, em especial 
com o impacto da pandemia de co-
vid-19 na vida das pessoas, o que re-
sultou em uma maior demanda e tam-
bém preocupação no nosso dia a dia 
enquanto gestores. Trabalhamos para 
amenizar os impactos e reforçar os 
cuidados com nós mesmos”, resume.

Sobre as suas expectativas para 
o mercado de alimentação fora do lar 
neste ano de 2022, a Gerente Nacio-
nal de pesquisa e Desenvolvimento da 
arcor entende que “com a retomada 
na circulação da população e a busca 
por novas fontes de renda pela família 
brasileira, temos expectativas de um 
2022 promissor. Já podemos notar um 
crescimento representativo no ramo 
da confeitaria, com os profissionais 
autônomos que atuam nos processos 
da transformação do chocolate, o que 
reflete no mercado de food service da 
arcor”, enfatiza.

Tereza Delfina Cortelazzi
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Vanessa Veloso, de 39 anos, é graduada em 
Nutrição pela UNIPAC, com pós-graduação 
em Nutrição Humana pela Universidade Fe-
deral de Lavras (MG). atualmente, ela é a 

Diretora executiva operacional de B&i na Sapore, a 
maior multinacional brasileira de restaurantes cor-
porativos. “o meu trabalho é estar sempre próxima 
ao meu time. Hoje, lidero 14 mil pessoas, sendo que 
80% são mulheres e elas lideram outras grandes equi-
pes. Isso é muito gratificante, pois poder ver o quanto 
nossas pessoas têm se desenvolvido e crescido jun-
to comigo dentro da companhia é uma característica 
que guia a minha gestão dentro do mercado de ali-
mentação. É essencial ouvir, valorizar e desenvolver 
as pessoas que trabalham comigo, e nós, enquanto 
líderes, precisamos cultivar esse sentimento de per-
tencimento. além disso, as nossas equipes estão es-
palhadas de Norte a Sul do Brasil, então, é importante 
compreender e respeitar as multiculturas que atende-
mos. Tenho muito orgulho de estar com um time tão 
engajado e disposto em fazer a diferença. outro pro-
pósito do meu trabalho é sempre colocar o cliente em 
primeiro lugar, entregando o nosso melhor e fazendo 
com que ele perceba isso nos detalhes”, esclarece. 

para Veloso, quando o assunto são os princi-
pais desafios vivenciados por ela como profissional 
no ano de 2021, “o principal dele foi e ainda é estar 
nesse cenário de pandemia de covid-19. Mas, assim 
como em outras crises, isso serviu como aprendiza-
do e tivemos sucesso em nossas ações de prevenção 
dentro dos restaurantes. o que contribuiu para esse 
resultado foi valorizar o nosso time. No ano passa-
do, já estávamos mais preparados para agir durante o 
aumento dos casos de covid-19. Também adotamos 
permanentemente algumas medidas que seriam, em 
tese, temporárias, para garantir a segurança de nos-
sas pessoas, parceiros e, ao mesmo tempo, propor-
cionar novas experiências aos clientes. Esse desafio 
foi uma forma de inovar, porque identificamos durante 
a crise oportunidades de ofertar ainda mais valor em 
nossos serviços”, relata.

Vivian oliveira, de 38 anos, é formada em ad-
ministração de empresas, com MBa em Ges-
tão empresarial e Marketing. atualmente, 
ela exerce o cargo de Executiva Nacional de 

Marketing na RATIONAL Brasil, empresa alemã fabri-
cante de fornos combinados para cozinhas profissio-
nais. “Eu atuo na área de Marketing da RATONAL Bra-
sil. A nossa missão na RATIONAL é oferecer o maior e 
máximo benefício para as pessoas que trabalham em 
cozinhas profissionais. Então, sempre estamos pro-
movendo os benefícios do uso da tecnologia e otimi-
zação de processos, levando informação de qualidade 
para o setor e também promovendo ferramentas que 
otimizem o uso dos nossos equipamentos”, relata.

para oliveira, ao pensar nos principais desafios 
vivenciados por ela como profissional durante o 
ano passado, ela avalia que “2021 foi repleto de 

Vanessa Veloso 

Vivian Oliveira

pensando nas suas expectativas para o mercado 
de alimentação fora do lar neste ano de 2022, a Dire-
tora executiva operacional de B&i da Sapore aponta 
que “neste ano, espero implantar mais projetos ino-
vadores que fortaleçam os nossos serviços, produ-
tos e processos. como temos visto, vivemos em um 
mundo tecnológico e tudo acontece muito rápido no 
mercado, principalmente, no de food service. então, 
o nosso time operacional estuda diariamente essas 
mudanças e as maneiras que podemos estar cada 
vez mais em sinergia com os clientes, atendendo as 
necessidades e oferecendo sempre o nosso melhor. 
em 2022, vamos fortalecer os pilares de sustentabi-
lidade, tecnologia, inovação, segurança no trabalho 
e satisfação dos clientes. Nossa responsabilidade é 
com as pessoas e com o meio ambiente, não pode-
mos esquecer disso”, assegura.

surpresas e algumas instabilidades. com o ‘abre e 
fecha’, tivemos que ser ainda mais criativos para 
nos comunicarmos com os nossos clientes e com 
o mercado. Mudanças constantes no cenário nos 
ensinaram a ser cada vez mais flexíveis, vencen-
do os desafios, como a impossibilidade de fazer 
eventos presenciais, adaptando nossas ferramen-
tas cada vez mais para o digital e promovendo 
webinars com conteúdo relevante para o setor”, 
elenca.

Sobre as suas expectativas para o mercado de 
alimentação fora do lar neste ano de 2022, a exe-
cutiva Nacional de Marketing na RATIONAL Brasil 
diz que “são positivas. apesar das dificuldades 
econômicas enfrentadas pelo país, hoje, eu vejo 
o mercado de alimentação fora do lar mais pre-
parado para enfrentar os desafios. Há operações 
diversificadas, focadas em oferecer produtos de 
qualidade, seja para consumo no local ou deli-
very. Hoje, eu enxergo o mercado mais conscien-
te da necessidade de ter processos de produção, 
cozinhas equipadas com tecnologia e a digitali-
zação”, partilha
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Zenir Dalla Costa de 
Melo Ferreira

Zulayne Moraes 
Nascimento

Zenir aparecida Dalla costa de Melo ferrei-
ra, de 48 anos, é formada em Tecnologia 
em Gastronomia pelo Serviço Nacional de 
aprendizagem comercial (Senac) e Mes-

tre em Hospitalidade pela Universidade Anhembi 
Morumbi. Hoje, ela é professora e coordenadora 
do curso de Tecnologia em Gastronomia do cen-
tro Universitário Senac, Campus Santo Amaro, no 
estado de São paulo. “Sou uma educadora, por-
tanto, eu formo os futuros profissionais para a 
área de alimentação”, resume.  

Segundo ferreira, os principais desafios viven-
ciados por ela como profissional no ano de 2021 
foram relacionados ao “distanciamento social 
causado pela pandemia de covid-19, que trouxe 
vários desafios tanto para a área de educação, 
como para o mercado gastronômico. foram mui-
tos empreendimentos de amigos e parceiros na 
formação dos nossos alunos, os locais onde eles 
fazem estágio, que fecharam suas portas, outros 
que tiveram que reprogramar sua dinâmica de 
trabalho para poder aproveitar a onda do delivery 
e nós e nossos alunos participamos das dores e 
da criação de oportunidades para esses parcei-
ros”, conta.

Sobre as suas expectativas para o mercado 
de alimentação fora do lar neste ano de 2022, a 
coordenadora do curso de Tecnologia em Gas-
tronomia do Centro Universitário Senac acredita 
que “o mercado tende a retomar grande parte de 
sua clientela presencial, porém, o delivery e as 
dark kitchens - cozinhas instaladas com estru-
turas para atender apenas pedidos de delivery 
- vieram para ficar. o consumidor aprendeu a 
usar e se habituou à praticidade dos aplicativos 
de entregas de comida. então, na minha visão, 
essa é a tendência, sair para comer e estar com 
pessoas queridas para comemorar essa convi-
vência. porém, no dia a dia, cada vez mais, os 
aplicativos de alimentação vão dominar esse 
mercado”, aponta. 

Z ulayne Moraes Nascimento, mais conheci-
da como Zu, possui o ensino Médio e, atu-
almente, cursa Gastronomia, sendo sócia 
do Vian, um bar localizado em ipanema, no 

coração da Zona Sul do rio de Janeiro, capital. “eu, 
como o fredy, meu marido, somos a cara do nosso 
negócio, pois os nossos clientes e amigos amam o 
fato de eu ser a dona e estar sempre lá para recebê- 
los quando veem conhecer o bar”, partilha.

Para Nascimento, o ano de 2021, foi um perío-
do de vários desafios profissionais, já que “abrir o 
Vian em meio à pandemia de covid-19 me trouxe 
dificuldades ainda maiores do que esse passo me 
traria normalmente. a burocracia ainda por muitos 
setores estarem em home office, passar por duas 
ondas da pandemia em meio a um negócio come-
çando e a incerteza de como seria 2022 por causa 
de todos os efeitos que a pandemia nos trouxe.  e 
o fato de ter que administrar tudo isso juntamente 
com a minha ‘profissão mãe’ foram desafiadores, 
uma vez que o ensino estava funcionando de forma 
remota”, relata.

em relação às suas expectativas para o mercado 
de alimentação fora do lar neste ano de 2022, a em-
presária diz que “acredito que o setor de alimentos 
e bebidas ‘vai bombar demais’ neste ano de 2022. 
com a vacinação avançando cada vez mais, as pes-
soas estão com menos receio de estarem nas ruas 
e com muita sede de viver e conhecer novos luga-
res. por isso, estou bem otimista”, afirma.

essas foram as histórias e os posicionamentos profissionais de 67 mulHeres do food service 
que, nesta data especial, tivemos o enorme prazer de te apresentar. por isso, só temos a agradecer a 

participação de cada uma delas e desejá-las um feliz Dia internacional da Mulher.
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Mais que um dia de celebração, hoje,
é data de luta e reconhecimento!  

 
Por isso, pelo segundo ano consecutivo, a 
REDE FOOD SERVICE apresentou algumas 

mulheres que fazem o food service 
acontecer de verdade! 

Feliz Dia Internacional 
das Mulheres!



...e o que mais ela quiser!


