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MATERNIDADE NO 
FOOD SERVICE

Em homenagem aos Dia das Mães, comemorado em 8 de maio neste ano 
de 2022, nós da Rede Food Service trazemos relatos de 40 profissionais 
sobre como a maternidade e carreira tem sido vivenciadas em conjunto 

por elas no mercado nacional de alimentação fora do lar
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EditoriaL
por Tabata Martins

*Exceto na Farofa de Costela.
Sem Glúten*

Temperos selecionados e nobres

Ingredientes naturais na receita

Gostinho caseiro

Crocante e tostadinha

Flocos maiores

Farofas Premium

Farofas Qualimax.
Sabor Premium que cabe no bolso!

0800 111 766
www.qualimax.com.br

QUALIMAX NAS REDES SOCIAIS
@qualimaxfood
/qualimaxfoodservice
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EditoriaL
por Tabata Martins

Participe da nossa jornada de eventos 
híbrido e digitais e faça parte da 
maior comunidade do mercado de 
Alimentação Fora do Lar 

07 - 10 JUNHO
Expo Center Norte

03-04 MAIO

16 AGOSTO

17 SETEMBRO

FAÇA SEU

GRATUITO

fispalfoodservice.com.br

CREDENCIAMENTO

Promoção e Organização Parceiro Estratégico Filiada à

União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios

Agência de 
Viagens Oficial

FFS-ANUNCIO-A3-JORNADA.indd   1 26/04/22   16:53
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“ACREDItAmOS nA ImpORtânCIA DA profissionalização DO mERCADO, nA valorização DOS pROFISSIOnAIS 
DA áREA E nO pOtEnCIAl DE COntInuIDADE DE CRESCImEntO DO SEgmEntO.

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

é pRECISO informar, criar oportunidades, gerar relacionamento, engajar, motivar E inspirar as 
pessoas quE AtuAm Ou pREtEnDEm AtuAR nAS mAIS DIVERSAS áREAS quE EnVOlVEm O quE ChAmAmOS DE 

alimentação fora do lar.
quEREmOS A informação mais acessível E OS profissionais mais conectados E atualizados. quEREmOS 

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

food service para todos.”

Acreditamos no conceito de sustentabilidade, ou seja, que só há futuro para modelos e negócios em que os ganhos sejam não 
somente na esfera econômica mas também nas esferas ambiental e social.

Cada uma de nossas editorias, através de seus curadores, direciona e aloca parte dos recursos originados pela Rede Food 
Service para iniciativas sociais voltadas para a profissionalização e empregabilidade no segmento.

A curadoria da Rede Food Service existe para garantir que o nosso propósito seja atendido e que o conteúdo disponibilizado 
seja o mais adequado possível ao que o leitor quer e precisa.

Profissionais atuantes, reconhecidos, com grande vivência em suas áreas de atuação e que construíram sua história de vida 
através do trabalho no segmento. pessoas que entendem e reconhecem que o Food Service é um negócio de pessoas, pelas 

pessoas e para as pessoas. Muitos anos de experiência e vivência viram conteúdo para você todos os dias.

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

SEJA UM 
ASSOCIADO

BENEFÍCIOS:

REDUÇÃO DAS 
TAXAS DOS 

VOUCHERS DE 
ALIMENTAÇÃO

DESCONTOS COM 
EMPRESAS 
PARCEIRAS

CURSOS, 
ASSESSORIAS 

JURÍDICA E 
CONTÁBIL

CANAL DE 
COMUNICAÇÃO 

DIRETA COM 
ASSOCIADOS

@abrasel_pe
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32 SuStEnFOOD I
LoGÍStiCa rEvErSa dE EMBaLaGENS: MaiS qUE UMa tENdêNCia No atUaL 
MErCado Food SErviCE
Especialistas asseguram que o investimento em logística reversa de embalagens já é uma 
necessidade e alertam que os empresários do ramo de alimentação fora do lar que ainda não o 
fazem só tendem a perder em marca e faturamento

gEStãO I

20 BUrGErPEdia 2022: FiqUE Por dENtro dE qUaiS SÃo aS tENdêNCiaS No 
MErCado NaCioNaL dE haMBUrGUEriaS
Realizado pela equipe de Marketing da Kerry, empresa líder global em Taste & Nutrition, estudo traz 
importantes insights sobre um dos segmentos de maior sucesso no brasil durante 2021, conforme 
a AbF

nuDES II94 Sô MadrUGa: o Bar iNSPirado Na viLa do ChavES Criado Por trêS aMiGoS 
EMPrESárioS
Localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, o criativo negócio food service foi idealizado com o 
intuito de oferecer entretenimento, música e abrigo para todas as tribos e os fãs do Chaves

mãO nA mASSA I78 dia do PÃo FraNCêS: CoNhEça a hiStória da rECEita ‘qUEridiNha’ doS 
BraSiLEiroS qUE dE FraNCESa NÃo tEM Nada!
também conhecida pelos nomes de pão de sal, carioquinha, cacetinho ou filão, a iguaria foi criada no brasil e é o 
motivo de cerca de 41 milhões de brasileiros entrarem nas padarias todos os dias para comprá-la, conforme a AbIp
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artiCULiStaS

CUradorES:

Luiz Farias mateus turner Sergio molinari Jean louis belo gallego leonardo limaAndrea Rosas

mão na massa na rua gestão e mercado gente sustenfoodvida de cHef

Renata Cohen

neWs

Rodrigo Malfitani Cláudio pastor Renata Shimizu André gasparini
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Na rUa

D
ivulgação

Gusttavo Lima, um dos 
maiores nomes da música 
brasileira, apresenta ao 
mercado sua marca de 
destilado: Vermelhão

em parceria com o grupo Better drinks, cantor entra para o 
segmento de bebidas premium com o lançamento de um amaro, 

criado a partir de suas próprias inspirações

Redação



REDE FOOD SERVICE | 1312 | REDE FOOD SERVICE

Na rUa

Uma tendência entre um grupo seleto de ce-
lebridades americanas como George cloo-
ney e ryan reynolds ganhou força no mer-
cado brasileiro. o cantor Gusttavo Lima, um 

dos maiores nomes da música brasileira, acaba de 
criar sua própria marca de destilado: o Vermelhão.

a bebida, criada a partir das inspirações de seu 
fundador, pertence à categoria amaro e teve seu 
primeiro lote, ainda limitado, com lançamento ofi-
cial no dia 23/04, primeiro em Belo Horizonte, em 
seguida para todo o Brasil. Disponível em garrafa 
de 700ml, será produzida pela Better Drinks, gru-
po de bebidas premium sócio do artista na emprei-
tada. a expectativa com a nova marca é chegar a 
mais de 1 milhão de pontos de vendas em todo o 
país em até 5 anos.

“o Vermelhão é um produto diferenciado feito a 
partir das minhas próprias lembranças. eu disse 
tudo o que esperava de um destilado e acompa-
nhei todas as etapas de produção, definindo a cor, 
o cheiro e o sabor. para vocês terem uma ideia, a 
bebida traz o aroma do orvalho da manhã e de ter-
ra molhada, que são coisas que eu amo, pois me 
trazem memórias da minha origem, quando vivia 
na roça. o Vermelhão me traduz, com uma com-
binação de notas de sabores, além de um balanço 
perfeito de álcool, doçura e amargor. Tenho certeza 
que a galera vai se apaixonar por essa mistura!”, 
conta Gusttavo Lima para a rede food Service.

além de ser um produto desenvolvido pelo can-
tor em parceria com Márcio Silva, um dos barten-
ders mais premiados do Brasil, também é uma 
marca nascida digitalmente, portanto os fãs podem 
esperar por uma bebida de altíssima qualidade e 
que ainda promoverá um novo canal de conexão e 
proximidade com o artista, já que estará disponível 
em loja física, mas com grande foco digital e aten-
dimento direto ao consumidor.

para felipe Della Negra, co-fundador e ceo da 
Better Drinks, a autenticidade deste formato de so-
ciedade com celebridades, e que já foi provado nos 
eUa, é algo em que o Grupo acredita muito. “Somos 
do mercado de bebidas há anos e acompanhamos 
o movimento de celebridades investindo e criando 
negócios com suas marcas de destilados. a Better 
Drinks quer fomentar esse tipo de negócio e tem 
capacidade operacional para isso. começamos a 
falar com o Gusttavo Lima em fevereiro e em março 
a bebida estava pronta. Somos inovadores, muito 
ágeis e prontos para abrir mercado para esse for-
mato”, conta Della Negra.

o Gusttavo será responsável pelo desenvolvi-
mento de produto, marca e conteúdo e a Better 
Drinks, que já tem em seu portfólio marcas líderes 
em seus segmentos como Vivant, f!Ve, Baer-Ma-
te, praya e Mamba, cuidará de todo o processo 
de produção, operação e ponto de venda do início 
ao fim.

além de revolucionar o setor com inovação, 
qualidade e experiência de consumo, o Grupo 

quer fomentar o desenvolvimento de uma cate-
goria pouco explorada no mercado brasileiro. 
“em menos de quatro meses, estamos mostran-
do o nosso grande potencial de negócio. investi-
mos em marcas que acreditamos, em segmentos 
que estão em alta, e agora criamos nossa bebida 
na categoria amaro. ainda pouco explorado no 
Brasil, amaro é versátil, em amplo crescimento, 
consumido em sua forma de destilado puro ou 
compondo drinks famosos como o Negroni. acre-
ditamos que o Brasil merecia seu próprio produ-
to com características nacionais!”, explica felipe 
Szpigel, co-fundador e chief Growth officer da 
Better Drinks.

o Vermelhão teve seu lançamento oficial no dia 
23/04, primeiro em Belo Horizonte, em seguida em 
pontos de venda de todo o Brasil, além de e-com-
merce próprio. o produto estará disponível em gar-
rafa de 700ml, com valor sugerido de r$ 49,90.

sobre a Better drinks

Grupo brasileiro que agrega marcas inovado-
ras de bebidas, a Better Drinks quer transformar 
o atual e tradicional setor unindo marcas que 
pensam diferente e que querem entregar quali-
dade e conveniência aliadas aos desejos do novo 
consumidor. o grupo é composto pelas marcas: 
f!Ve, de drinks prontos para beber, praya, de cer-
vejas, Vivant, de vinhos em lata, Mamba, de águas 
e Baer-Mate, mate com gás e cafeína natural. a 
empresa foi criada pelos empreendedores felipe 
Della Negra e felipe Szpigel, iniciou suas opera-
ções em 2022 e, além dos fundadores, conta ainda 
com investidores de peso como Thadeu Diz, felipe 
Diz e rodrigo Monteiro, fundadores da Zee.Dog, 
fernando Gringberg, Mario Gorski, ricardo Garri-
do e Sergio camargo do ciaTc, Daniel peres chor 
da Multiplan, Norte Ventures, alexandre Macedo ex 
rBi e xYZ, Luiza Nolasco da Gringa e intellibrand, 
fernando Soares ex ambev e atual Dominos, Vas-
co Luce ex pepsico e acNext, dentre outros.

D
ivulgação
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Na rUa 

a Kraft Heinz company, proprietária das marcas 
Heinz e Quero no Brasil, anunciou que concluiu a 
aquisição de uma participação majoritária na com-
panhia Hemmer indústria e comércio (“Hemmer”), 
empresa brasileira de alimentos focada em condi-
mentos e molhos, após a transação ter sido apro-
vada sem restrições pelo caDe (conselho adminis-
trativo de Defesa econômica do Brasil). o acordo 
proposto foi anunciado em setembro de 2021 e o 
caDe foi notificado em novembro de 2021.

a associação com a Hemmer, empresa de 107 
anos sediada em Blumenau (Santa catarina), ex-
pandirá a plataforma internacional de Taste ele-
vation da Kraft Heinz, com foco em condimentos 
e molhos, e apoiará a estratégia da companhia de 
aumentar sua presença em mercados emergentes.

a aquisição visa a acelerar o crescimento de 
ambas as empresas, cujas marcas e portfólios são 
complementares. a Hemmer se beneficiará da rede 
de distribuição da Kraft Heinz e do modelo go-to
-market no Brasil, incluindo o crescente canal de 
food Service.

“este é um movimento importante para nossa 
estratégia de crescimento internacional, que está 
focada em Taste elevation: nosso portfólio de pro-
dutos deliciosos e de alta qualidade que realçam o 
sabor dos alimentos”, diz rafael oliveira, Vice-pre-
sidente executivo e presidente de Mercados inter-
nacionais da Kraft Heinz.

Kraft Heinz fecha 
negócio com 
empresa brasileira 
de alimentos 
Hemmer
transação foi aprovada sem restrições 
pelo cade, órgão antitruste do Brasil; 
aquisição acelera estratégia de taste 
elevation em mercado de crescimento 
prioritário para a Kraft Heinz

Kazuo Harada volta 
a Curitiba e abre o 
Emy by Kazuo no 
Pátio Batel
restaurante do renomado chef 
Kazuo Harada, que já possui em 
sua trajetória os mais importantes 
prêmios da gastronomia, chancela 
sabores, conceito e experiência 
gastronômica inédita em curitiba

De volta a curitiba, depois de quase dois anos 
dedicados ao seu novo restaurante em São paulo, 
Kazuo Harada, um dos chefs mais premiados na co-
zinha asiática no Brasil, inaugura o emy by Kazuo no 
piso L1 do pátio Batel.

a casa abriu para o público no dia 1º de abril e 
oferece experiência única com pratos inspirados na 
cozinha asiática e uma viagem gastronômica pela 
china, Índia, coreia do Sul, Tailândia e Japão.

“Quando saí de Curitiba para o novo desafio de le-
var minha comida para os paulistanos, disse que vol-
taria, porque foi essa a cidade que escolhi para morar. 
o restaurante de São paulo já está fluindo muito bem 
e tenho orgulho de dizer que em seis meses de casa 
já tínhamos conquistados três importantes prêmios 
da gastronomia nacional e internacional. Voltar para 
curitiba e ter o pátio Batel como endereço, não pode-

“estamos muito entusiasmados com a conclusão 
da transação, que reforça o plano da Kraft Heinz de 
se tornar um dos maiores players de alimentos do 
país, ampliando nossa oferta para nossos consu-
midores”, disse fernando rosa, presidente da Kraft 
Heinz para o Brasil. “a união representa uma enor-
me oportunidade de crescimento para as duas em-
presas, ambas construídas sobre os pilares de tra-
dição, inovação, qualidade, ingredientes superiores 
e sabor.”

Saiba mais sobre a Kraft Heinz visitando o site 
www.heinzbrasil.com.br.

ria ser melhor. então, agora chegou a vez de me dedi-
car para o emy, e trazer esses prêmios também para 
cá”, comenta Harada para a rede food Service.

o emy by Kazuo harmoniza um menu pensado mi-
nuciosamente com uma atmosfera contemporânea 
e descolada. Nele, o frisson do novo se une a tradi-
ção e reconhecimento de Kazuo Harada, que possui 
trajetória marcada pelo sucesso, com atuações nos 
restaurantes do Hyatt hotel em São paulo, Japão e 
Dubai, depois no restaurante Mee do copacabana 
palace (uma estrela Michelin), Hai Yo em curitiba e 
Kazuo em São paulo.

“acredito que a cozinha asiática é riquíssima, mas 
ainda pouco explorada. Quero trazer para os curitiba-
nos uma proposta semelhante a que já faz sucesso 
no Kazuo paulistano. Um passeio por vários países 
asiáticos, mas com uma pegada mais cool, com in-
gredientes de altíssima qualidade vindos de São pau-
lo, como bluefin, wagyu, wassabi fresco entre outras 
iguarias”, ressalta Kazuo.

cardápio totalmente novo e exclusivo
No cardápio estão contemplados entre 20 e 30 

pratos quentes, além do sushi bar. ademais, a menina 

dos olhos do novo restaurante será o menu degus-
tação, com duas propostas: o menu degustação emy 
que conta com 3 a 4 pratos no sushi bar, e 6 a 7 pra-
tos quentes da cozinha; e o Menu omakase itamae, 
que é uma degustação tradicional japonesa, com 3 
a 4 sashimis temperados, e uma seleção de 10 a 14 
peças de niguiris. para o almoço, as opções da Bento 
Box serão uma atração à parte, com 6 pequenas por-
ções que incluem conservas, salada crocante, sushi, 
sashimi e sobremesa.

para fernando Bonamico, superintendente do pá-
tio Batel: “Na busca constante de levar destaques da 
alta gastronomia aos nossos clientes, ficamos entu-
siasmados com a chegada do emy, do renomado chef 
Kazuo Harada, que certamente irá marcar positiva-
mente, levando uma experiência que parte desde a 
decoração, até o sabor de cada um dos pratos”.

a carta de drinks trará bebidas clássicas e auto-
rais assinadas pela marca Kazuo. Já a carta de vi-
nhos vem com uvas pouco exploradas. “Há uvas que 
são mais indicadas para harmonizações asiáticas e 
que não são encontradas aqui no Brasil. então, va-
mos trazer a real essência de uma harmonização com 
opções que não são muito conhecidas”, diz Leonardo 
Barsil, gestor do grupo Kazuo.

a carta de sakê vem com variedades de rótulos 
para todos os paladares. “São sakês que nosso ex-
clusivo importador tem o cuidado de trazer refrigera-
dos do Japão, mantendo assim intacta sua qualida-
de”, finaliza Barsil.

serviço
emy by Kazuo
Horário: 10h às 22h
endereço: Shopping pátio Batel, piso L1 – av. do 

Batel, 1868 – Batel
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Curso de Gastronomia 
Funcional: uma formação em 
ascensão no atual mercado 

food service
alimentos funcionais estão entre as principais tendências da 

indústria de panificação de acordo com a Associação Brasileira da 
Industria de Panificação e Confeitaria (ABIP)

REDE FOOD SERVICE | 19

começar a fazer parte do mercado food ser-
vice e/ou aprimorar os seus conhecimentos 
e experiências nesse segmento fazem parte 
dos seus planos para este ano de 2022?

Se sim, hoje, nós da rede food Service queremos 
te apresentar o curso de Gastronomia funcional, 
que é uma formação em ascensão no atual merca-
do de alimentação fora do lar.

De acordo com a associação Brasileira da indus-
tria de panificação e confeitaria (aBip), os alimen-
tos funcionais estão entre as principais tendências 
da indústria de panificação neste ano de 2022, uma 
vez “esse tipo de alimento é aquele que tem ingre-
dientes benéficos à saúde e às funções básicas do 
nosso organismo. e, com a preocupação crescente 
em manter uma dieta balanceada e nutritiva, a bus-
ca desses alimentos vem aumentando, inclusive, 
nas padarias. os alimentos funcionais são capazes 
de atuar até mesmo na prevenção e controle de do-
enças e condições, como a diabetes, o câncer e a 
hipertensão”, informa recente divulgação da aBip 
à imprensa.

ana raquel araújo da Silva, de 43 anos, coor-
denadora do curso de Gastronomia funcional na 
faculdade Unyleya, reforça que “o mercado de ali-
mentação fora do lar é um dos que mais cresce e se 
profissionaliza no Brasil. a associação Brasileira 
de Bares e restaurantes (aBraSeL), em uma en-
trevista em 17 de agosto de 2017, afirmou que a 
alimentação fora do lar movimenta bilhões de reais 
em todo Brasil. com foco nessa realidade bastante 
promissora, o nosso curso de pós-Graduação em 
Gastronomia funcional e Natural visa desenvolver 
as competências necessárias para aplicar moder-
nas técnicas de gastronomia, cocção e apresenta-
ção de pratos funcionais e naturais. a gastronomia 
está em constante evidência, despertando em mui-
tos o interesse em cozinhar. os lugares de atuação 
do profissional formado nessa pós são variados. 
eles podem trabalhar em restaurantes, bares, lan-
chonete, buffets, eventos de todos os tipos, indús-
trias, hospitais, clubes sociais e hotéis. o curso 
capacita profissionais para atuação na alimenta-
ção funcional e natural em restaurantes, hotéis e 

período, os alunos estudam várias disciplinas, entre 
elas, alimentos funcionais com ênfase em gastro-
nomia, aplicação de técnicas gastronômicas aplica-
das a alimentação saudável, composição e química 
dos alimentos, elaboração de cardápios funcionais 
e gastronomia fit, história da alimentação e novas 
tendências e fundamentos nutricionais aplicados a 
gastronomia funcional e natural. a primeira turma 
do curso de Gastronomia funcional e Natural foi em 
2019 e, desde então, o curso tem se destacado entre 
os cursos da Unyleya”, ressalta.

Bonckewitz, da escola Naturalchef – Gastrono-
mia Saudável e funcional, por sua vez, conta que 
“a escola Naturalchef foi fundada em 2016. Nós 
começamos com o nosso curso de formação, o 
Diploma Naturalchef, e, no ano seguinte, vimos a 
necessidade de expandir as modalidades de cursos 
para poder receber em nossa escola mais pessoas, 
com outros objetivos. foi, então, que lançamos os 
cursos livres de curta duração e intensivos, que têm 
como objetivo receber pessoas que querem iniciar 
no mundo da Gastronomia funcional ou aplicar no-
vos conhecimentos e possibilidades em seu dia a 
dia ou negócios. Nossa ênfase baseia-se em fazer 
o uso dos alimentos como forma de terapia. ensi-
namos a cozinhar utilizando técnicas da culinária 
saudável, que abordem biodisponibilidade, preser-
vação e/ou extração dos compostos bioativos, que 
são os verdadeiros responsáveis pela manutenção 
da saúde dos indivíduos, prevenção e tratamento 
de doenças. capacitamos profissionais para atu-
ar na área de Gastronomia Saudável e funcional, 
que nos ajudam a mostrar para o mundo que po-
demos ter na despensa de nossa casa uma verda-
deira farmácia natural, fazendo o uso exclusivo dos 
alimentos como forma de terapia. Hoje, nós temos 
diversas modalidades de cursos e a indicação da 
melhor opção para cada aluno vai depender dos 
seus objetivos com os estudos. o Diploma Natu-
ralchef, nosso curso de formação em Gastronomia 

Saudável e funcional, é um curso de extensão, com 
carga horária de 125 horas e duração de 10 meses. 
esse curso tem como objetivo aliar as técnicas da 
gastronomia e os conhecimentos da nutrição para 
levar mais saúde para as preparações. assim, du-
rante os 10 meses de curso, os alunos aprendem 
sobre Gastronomia funcional, com embasamento 
científico e prático, que une os conceitos de nutri-
ção, gastronomia e empreendedorismo, adequando 
as técnicas dietéticas e culinárias avançadas para 
criação de pratos, cardápios e receitas para saú-
de. São aulas sobre a introdução à Gastronomia 
Saudável e funcional, seus conceitos e principais 
técnicas; fitogastronomia e o uso de plantas na 
culinária e suas propriedades terapêuticas; esté-
tica de pratos e branding para o ramo da gastro-
nomia saudável, com dicas de fotografia culinária 
para melhora da apresentação dos pratos e monta-
gem da divulgação; técnicas culinárias para saúde 
e bem-estar, com abordagem sobre a fermentação 
natural e seus benefícios, passando pelo estudo da 
fisiologia do sistema digestório; confeitaria funcio-
nal, com aulas sobre formas de adoçar e tipos de 
açúcares para a preparação de doces mais saudá-
veis; cozinha natural aplicada à prevenção de do-
enças crônicas e tipos de dietas, que aborda sobre 
a tendência plant based e a comprovação científica 
de dietas para prevenção de doenças cardiovascu-
lares, diabetes, câncer e hipertensão; gastronomia 
e alimentação saudável nos ciclos da vida, com ar-
tes culinárias aplicadas ao público materno infantil, 
nutrição para preconcepção, gestação e primeiros 
1000 dias, introdução alimentar funcional, lanchei-
ra saudável; gastronomia mundial aplicada à culi-
nária saudável, com aplicação de paNc’s em pratos 
regionais e clássicos, repaginados para refeições 
cheias de saúde; personal cchef, que ensina sobre 
os conceitos e estruturação desse tipo de serviço, 
além de abordar sobre precificação, fichas técnicas 
e formulação de cardápios; e empreendedorismo no 

na administração de empreendimentos. ademais, 
capacita profissionais de nutrição, alimentação e 
gastronomia para o aperfeiçoamento do conheci-
mento nas propriedades funcionais dos alimentos 
e estilo de vida saudável”, ressalta.

Luísa Bonckewitz, de 36 anos, Gerente admi-
nistrativa da escola Naturalchef – Gastronomia 
Saudável e funcional, localizada em florianópolis, 
Santa catarina, complementa que “de acordo com 
um levantamento da euromonitor internacional, o 
mercado da alimentação saudável cresceu 33% no 
mundo de 2015 e 2020 e, hoje, o Brasil está na 7ª 
posição mundial dos países que mais se preocu-
pam com esse setor. e, no nosso dia a dia e viagens 
que fazemos para pesquisas de mercado, observa-
mos que, cada vez mais, as pessoas estão preocu-
padas com a saúde. portanto, acreditamos muito 
em uma expansão cada vez maior desse mercado 
da alimentação saudável e slow food. por isso, in-
centivamos os nossos alunos a investirem em seus 
negócios com foco nesse setor”, endossa.

Mas, o Que é o curso de GastronoMia 
funcional?

Segundo Silva, da faculdade Unyleya, o curso de 
Gastronomia funcional da instituição “tem uma me-
todologia específica para os cursos eaD. o processo 
de ensino e aprendizagem é focado no aluno, que 
conta com a disponibilização de material didático em 
diversos formatos para que, independentemente das 
suas preferências, possa aproveitar ao máximo o seu 
curso. Na nossa faculdade, o tutor/professor faz a 
gestão individualizada, acompanhando, avaliando e 
motivando o aluno durante a sua caminhada. o cur-
so é 100% online e todas as avaliações acontecem 
no portal do aluno. Não há exigência de desenvol-
vimento de Trabalho de conclusão de curso – Tcc. 
as interações assíncronas entre tutor/professor e 
alunos, no material didático disponibilizado e nas 
atividades avaliativas, acontece em todas as disci-
plinas, que são oferecidas sequencialmente, porém, 
sem pré-requisitos entre elas. ao todo, o curso tem 
360 horas, com duração média de 8 meses. Nesse 
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mercado da alimentação saudável, que mostra os 
passos para que o aluno desperte seu lado empre-
endedor e acompanhe as tendências do mercado 
da alimentação saudável”, detalha.

Qual é o perfil de aluno do curso de 
GastronoMia funcional e custos?

a faculdade Unyleya já formou diversas turmas 
de alunos no curso de especialização em Gastrono-
mia funcional e Natural. com esse embasamento, 
Silva orienta que o perfil de aluno dessa formação, 
normalmente, é composto por “profissionais de 
nível superior que atuam na área da alimentação, 
tais como: Nutricionistas, engenheiros de alimen-
tos, Gastrônomos, empreendedores no ramo de 
alimentação, Diretores, Gerentes e Supervisores 
de empreendimentos gastronômicos. profissionais 
que desejam investir no mercado de alimentos e 
da Gastronomia funcional e Natural, assim como 
graduados em Gastronomia, produtores de even-
tos, profissionais das áreas de hotelaria, turismo, 
administração e químicos de alimentos. a condição 
prévia para a matrícula no curso é a comprovação 
de nível superior apresentada pelo candidato. o va-
lor do curso tem um investimento de cerca de doze 
parcelas de R$ 300″, divulga.

Na escola Naturalchef, Bonckewitz informa que 
“hoje, temos mais de mil alunos formados pelo Diplo-
ma Naturalchef espalhados por todo o Brasil e pelo 

mundo. estamos em todos os estados brasileiros e 
em 22 países, contando com mais de quatro turmas 
em andamento. o Diploma Naturalchef é indicado 
para todas as pessoas que desejam melhorar a sua 
alimentação no dia a dia e da sua família e para os 
empreendedores que buscam se aperfeiçoar e conhe-
cer mais sobre as tendências e técnicas para levar 
novidades para os seus negócios. o nosso curso dá 
ao aluno conhecimento e embasamento para que ele 
possa criar suas próprias preparações, com escolhas 
mais saudáveis e conscientes. atualmente, temos o 
curso em duas versões: presencial e online. Na mo-
dalidade online, as pessoas têm acesso ao curso de 
qualquer lugar do Brasil e do mundo, com aulas ao 
vivo e também gravadas, recebendo a mesma carga 
horária, qualidade e certificação, sem a necessidade 
de se locomover até a nossa sede para obter os co-
nhecimentos. para fazer a nossa formação, o investi-
mento aproximado é de 5 mil reais”, explica.

características necessárias para 
tornar-se uM boM profissional do 
raMo de GastronoMia funcional

Sobre as características necessárias para tor-
nar-se um bom profissional do ramo de Gastrono-
mia funcional, Silva, da faculdade Unyleya, afirma 
que “para ter um bom êxito na Gastronomia funcio-
nal é preciso amor pela arte de cozinhar alimentos 
saudáveis. e o nosso curso dá subsídio aos alunos 
no preparo de alimentos com foco na melhoria da 
qualidade de vida, trabalhando a interseção entre 
os princípios básicos da gastronomia com os da 
nutrição para uma alimentação funcional e natu-
ral.  além disso, alia as mais variadas técnicas aos 
conceitos relacionados à Nutrição e à Gastronomia 
funcional, assim como aprimora os conhecimentos 
de nutrição e gastronomia, com ênfase nas técni-
cas da culinária saudável que abordam biodisponi-
bilidade dos nutrientes, preservação e/ou extração 
dos compostos bioativos, que são os verdadeiros 
responsáveis pela manutenção da saúde dos indi-
víduos. Nesse mesmo contexto, temos ainda a pre-
ocupação em respeitar as características bioquími-
cas, sem esquecer o apelo gastronômico”, garante.

Bonckewitz, da escola Naturalchef – Gastro-
nomia Saudável e funcional, aponta que a princi-
pal característica para ser bem-sucedido (a) nes-
sa área, “é ter disposição, vontade e persistência. 
além, claro, de ter um bom planejamento de mer-
cado, visto que a Gastronomia funcional tem diver-
sas áreas de atuação, como cozinha inclusiva, sem 
açúcar, baixo em carboidrato, vegan, plant based, 
alimentação infantil e outras dietas específicas. É 
necessário entender qual é o nicho que vai querer 
atingir e os produtos ou serviços que serão presta-
dos para esse público”, orienta.

atuais oportunidades para QueM faz 
o curso de GastronoMia funcional

Já ficou interessado (a) em fazer curso de Gas-
tronomia funcional, não é mesmo? então, saiba 

que as atuais oportunidades para quem faz essa 
formação são vastas e bastante diversificadas. “a 
gastronomia atualmente está relacionada com a 
cultura de cada região, com pratos típicos, saudá-
veis e uma alimentação funcional. com isso, ser-
vir bem tornou-se uma regra em restaurantes e/ou 
em eventos. Todavia, o gastrônomo não trabalha 
apenas nos restaurantes, mas em diversos luga-
res. Dessa forma, o profissional de Gastronomia 
funcional pode atuar em empresas de fiscalização 
sanitária; indústrias; escolas; hospitais, hotéis e 
etc. enfim, onde haja uma perspectiva saudável e 
funcional. pode-se também atuar na carreira como 
personal chef, atendendo ambientes particulares”, 
sinaliza Silva, da faculdade Unyleya.

conforme Bonckewitz, da escola Naturalchef – 
Gastronomia Saudável e funcional, “o aluno do Di-
ploma Naturalchef conclui o curso com uma grande 
bagagem de informações e conhecimento sobre a 
Gastronomia funcional de todos os tipos de die-
tas (onívora, vegetariana e vegana), permitindo a 
ele fazer suas próprias criações e desenvolvimento 
em seu negócio. o curso permite também ao alu-
no usar dos conhecimentos aprendidos para incluir 
mais opções saudáveis no cardápio do seu estabe-
lecimento ou do local em que atua, realizar cursos 
de culinária saudável e funcional e exercer serviços 
de personal chef, sempre com o intuito de espalhar 
conhecimento sobre saúde ao maior número de 
pessoas”, enfatiza.

Média salarial do profissional de 
GastronoMia funcional

por fim, de acordo com Silva, da faculdade 
Unyleya, hoje em dia, “o salário médio da área de 
Gastronomia varia de acordo com cada estado. as 
médias salariais vão de um salário-mínimo a cer-

ca de r$ 3.500,00. porém, a Gastronomia funcional 
e Natural está em ascenção. portanto, os salários 
podem chegar a valores ainda maiores. além disso, 
um profissional com especialização nessa área tem 
oportunidades melhores. assim, o investimento vale 
muito a pena. Hoje, o mercado de food service vem 
avançando na incorporação dos alimentos funcio-
nais aos seus cardápios para oferecer opções mais 
saudáveis e nutritivas, direcionadas a qualquer pú-
blico que busca qualidade de vida, principalmente, 
após o impacto da pandemia de covid-19. Dessa 
maneira, a formação em Gastronomia funcional 
disponibiliza ao mercado de food service profissio-
nais capacitados para atender à essa nova deman-
da de consumo, que é intimamente relacionada à 
concepção de saúde e de qualidade de vida”, alerta.

Bonckewitz, da escola Naturalchef – Gastro-
nomia Saudável e funcional, concorda com Silva 
e acrescenta que “os nossos alunos que seguem 
profissionalmente a carreira de chef de cozinha 
partem do mesmo nível salarial dos chefs tradi-
cionais, mas com grande potencial de consegui-
rem atingir patamares superiores, como diversos 
casos de pessoas que se formaram conosco e te-
mos conhecimento dos rumos profissionais, pois 
apresentam os diferenciais elencados, que trazem 
além da estética e do sabor, uma qualidade nutri-
cional superior, além da capacidade de adequa-
ções e substituições de alimentos que possam ge-
rar reações alérgicas ou intolerâncias. Diferenciais 
esses que estão, cada vez mais, sendo buscados 
por restaurantes, mesmo não voltados à gastro-
nomia saudável. e é justamente por essa entrega 
diferenciada que estimulamos muito aos nossos 
alunos que empreendam, pois, apesar de estar em 
crescimento e sendo muito visto, ainda existe um 
espaço tremendo para se desenvolver, com diver-
sas linhas e focos de atuação”, indica.
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BurgerPedia 2022: fique por 
dentro de quais são as tendências 

no mercado nacional de 
hamburguerias

realizado pela equipe de marketing da Kerry, empresa líder global 
em taste & nutrition, estudo traz importantes insights sobre um dos 

segmentos de maior sucesso no Brasil durante 2021, conforme a aBf
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promoções por tempo limitado. É uma liberdade po-
ética de construir, inovar e trazer produtos favoritos 
dos consumidores”, avalia.

coMo a burGerpedia 2022 pode aju-
dar os operadores e proprietários 
de haMburGerias?

em relação a como a Burgerpedia 2022 pode 
ajudar o empresário food service, Tatoni destaca 
que esse estudo auxilia “, principalmente, no en-
tendimento do cenário competitivo do que tem de 
novidade e o que é referência eleita pelo guia do 
hambúrguer como os melhores locais. então, a Bur-
gerpedia 2022 dá uma base muito legal para enten-
dermos o que tem no cenário atual depois dessa 
grande renovação e como esse cenário atual pode 
evoluir em um futuro. por isso, é tão legal combinar 
o que temos hoje com o que vem com essa predi-
ção de sabores. assim, é um levantamento que dá 
uma base para poder ter essas hamburguerias. É 
um documento de consulta para que o empresário 
possa, realmente, ter um destino frente à tantas op-
ções e cardápios online. Hoje, com o crescimento 
delivery, é preciso reforçar as opções, mostrar que 
um menu diferenciado faz realmente um grande ba-
rulho”, pontua.

principais resultados e destaQues 
da burGerpedia 2022

Na visão de Tatoni, quando questionado sobre 
quais são os principais resultados e destaques da 
Burgerpedia 2022, ele e toda a equipe da Kerry con-
seguiram por meio desse estudo “notar uma grande 
evolução não somente na variedade de sabores dos 
hambúrgueres, mas também quando falamos sobre 
métodos de preparo e combinações. então, a evo-
lução, o quanto o Smashburger está mais presente, 
a utilização realmente de ingredientes que beiram o 
óbvio, mas o pão com carne e queijo e algumas mon-
tagens que são simples, mas explodem em sabor, ao 
mesmo tempo a adição de ingredientes que dão esse 
toque premium. a parte legal é que os molhos mu-
daram também bastante e, por vezes, o molho é que 
dá a cara na montagem de um hambúrguer. ou seja, 
você tem, às vezes, o mesmo pão, a mesma proteí-
na, mesma carne, mas a alteração dos molhos e dos 
topings é o que realmente muda e dá para fazer con-
ceitos cada vez mais diferentes”, compartilha.

o Gerente de Marketing da Kerry aponta também 
que, ao todo, foram mapeadas quatro categorias 
para o desenvolvimento da Burgerpedia 2022, sen-
do elas classificadas como Burguers e Sanduiches; 
Hot dogs; Sides e Sobremesas. “em cada uma de-
las, a equipe da Kerry avaliou critérios como tipo 
do pão, queijo, proteína, saladas, adicionais, entre 
outros. a nossa intenção foi avaliar o atual seg-
mento e identificar as tendências para 2022, como 
as hamburguerias estão se adaptando nessa reto-
mada gradativa diante de um consumidor mais exi-
gente e curioso, que busca em suas refeições pro-

Dizem as más e boas línguas que 2021 foi o ano 
do hambúrguer. isso porque, conforme dados re-
centemente divulgados pela associação Brasileira 
de franchising (aBf), nenhum segmento alimentí-
cio teve mais sucesso no sistema de franchising 
do país do que o de hamburguerias e afins. além 
disso, conforme o aplicativo de delivery ifood, o nú-
mero de hamburguerias cadastradas na plataforma 
aumentou 104% entre março de 2020 e março de 
2021, enquanto as vendas dos hambúrgueres cres-
ceram nada menos que 140% no mesmo período.

frente a esse cenário tão promissor, que tal você já 
empresário (a) do ramo de hamburguerias e afins e os 
que ainda almejam ser conhecer quais são as tendên-
cias desse ramo agora em 2022? Topa, não é mesmo?

pois, então, hoje, nós da rede food Service te 
apresentamos a Burgerpedia 2022: um levanta-
mento realizado pela equipe de Marketing da Ker-
ry, empresa líder global em Taste & Nutrition, que 

Segundo pedro Tatoni, de 31 anos, Gerente de 
Marketing da Kerry, “a Kerry atua no food service 
desde 2014, com a aquisição da Junior. Nós sempre 
estamos antenados nas tendências e no que tem 
de novidade nas hamburguerias e no setor de ali-
mentação fora do lar. Nós costumamos nos motivar 
pelo fato de sermos movidos para inovação e por 
trazer o que há de novo e a Burgerpedia faz parte 
disso. É uma maneira que conseguimos de mape-
ar toda a tendência, não só se uma novidade, um 
molho, um novo pão ou uma nova proteína, mas ver 
exatamente como que essas construções, essas 
montagens veem se modificando”, explica.

coMo a burGerpedia 2022 foi elabo-
rada?

Sobre a processo de elaboração da Burgerpedia, 
Tatoni divide que “começamos com a fase inicial, 
que foi entender o contexto geral do mercado bra-
sileiro de hamburguerias. Depois de dois anos de 
pandemia de covid-19, muitos operadores fecha-
ram, tivemos a chegada de outros e, assim, o cenário 
sofreu uma grande renovação. Tendo isso em mente, 
fomos buscar, em um segundo momento e após es-
ses dois anos, quais eram as melhores referências 
para entender como está o cenário atual, já que o 
consumidor mudou muito. então, foi preciso enten-
der isso tudo. Já a terceira fase foi buscar uma re-
ferência, onde buscamos o ranking do guia do ham-
búrguer. com o ranking em mãos, passamos para a 
próxima fase, que teve a ver com apuração, entrar 
em cada site ou instagram, mapear qual é o cardápio 
e não só o cardápio ou menu, mas pegar em cada 
montagem o que acompanha a montagem dos ham-
búrgueres. foi um trabalho minucioso, que precisou 
de muita atenção e de uma atualização constante, 
em que buscamos padrões que se repetiam. Depois 
disso, ocorreu a última fase, quando, realmente, ma-
peamos e vimos o que fazia sentido ou não, o que 
havia mudado e, então, foi feia a consolidação e a 
divulgação, entendendo, finalmente, quais foram os 
aprendizados com esse estudo”, detalha.

o Gerente de Marketing da Kerry acrescenta que 
todo esse trabalho só foi possível porque “nós so-
mos apaixonados pelo canal de alimentação fora 
do lar. atuamos, de maneira muito forte, com re-
des de alimentação e com distribuidores usando a 
marca Junior e as hamburguerias são locais que 
ficamos muito confortáveis de sentar e ver o fluxo, 
entender as tendências e poder fazer uma transfor-
mação. o mercado brasileiro, segundo os dados do 
instituto foodservice Brasil (ifB) e todas as asso-
ciações, tem muitos operadores independentes e é 
muito legal poder analisar o que vem acontecendo, 
repetindo e o que é uma tendência. falamos muito 
das inspirações da cozinha americana e das redes 
americanas, mas a combinação desses dois temas, 
desses dois modelos, é o que nos faz poder enten-
der o que vem de novo. e é muito gratificante tra-
balhar no canal de alimentação fora do lar, porque 
ele é muito dinâmico, rápido e aceita tendências e 

considerou as melhores e principais hamburguerias 
brasileiras e reúne quais são as novidades em sa-
bores e ingredientes desses estabelecimentos hoje 
em dia.

o Que é e coMo surGiu a ideia da bur-
Gerpedia 2022?

a Burgerpedia 2022 é um estudo inédito sobre o 
setor de hamburguerias brasileiras realizado pela 
equipe de Marketing da Kerry, que mapeou 80 des-
ses estabelecimentos food service pelo país a fora, 
entre eles os artesanais e pertencentes às grandes 
redes, todas eleitas como as melhores pelo Guia do 
Hamburguer 2021. Dessa forma, foram avaliados 
diversos fatores em detalhe para que fosse possí-
vel entender como o segmento está inovando para 
manter os clientes satisfeitos e fiéis em um cenário 
em recuperação pós-pandemia de covid-19.
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dutos com maior valor agregado”, reforça.
confira, a seguir, alguns destaques do levanta-

mento compartilhados com a nossa reportagem:
pão: muito versátil, ele permite a personalização 

de cores e diferentes tipos, podendo ser um aliado 
em datas sazonais, como o St. patricks day (pão 
verde), ou Halloween (pão vermelho ou preto). Das 
hamburguerias avaliadas, 40% optaram pelo pão 
brioche em seus lanches, seguido do de hambur-
guer tradicional (22,7%), australiano (12,7%) e o 
com gergelim (12,5%). Mesmo como penúltimo da 
lista, o pão de forma está em alta e é um item que 
promete ser cada vez mais comum nas lanchonetes 
brasileiras.

proteínas: a forma como as proteínas foram 
apresentadas nos lanches variaram. De maneira 
geral, o formato hamburguer prevaleceu, seguido 
de proteínas fatiadas e desfiadas para carnes bovi-
nas e suínas. Já para o frango, filés e tiras, também 
foram relevantes. a carne bovina foi líder, com mais 
de 83% de relevância, seguida de frango (11,9%), 
carne suína (4,6%) e peixe (0,2%). ainda no quesi-
to proteínas, foram identificadas diversas formas 
de inovar em sabor, textura e apresentação, como 
agregar o famoso ‘bolovo’ no hambúrguer e utili-
zar diferentes sistemas de empanamentos (panko, 
tempura, convencional).

Queijos: o cheddar foi o mais utilizado nas mon-
tagens, com 42,5%. o prato (25,7%) em segundo lu-
gar, seguido de muçarela (9.9%), gorgonzola (6.1%), 
catupiry (4.3%), american cheese (3.8%), emmen-
tal (2.3%), colby (1.5%), brie (1.3%), cream cheese 
(1.3%) e provolone (1.3%). existiram combinações 
estratégicas com proteínas, como carne bovina 
com queijos mais intensos, como cheddar ou gor-
gonzola; frango com queijos mais cremosos, como 
catupiry e cream cheese; e carne suína com quei-
jos mais suaves, como a muçarela e o coalho. os 
queijos utilizados variavam na apresentação, que 
poderia ser tradicional dentro do hamburguer e até 
queijo parmesão ralado por fora, brie empanado ou 
queijo minas chapeado.

Molhos: a maionese liderou com 35.2%, segui-
da de barbecue (21.6%), maionese verde (8.7%), 
Ketchup (7.1%), cheddar (5.8%), mostarda (5.8%), 
maiomostarda (4,5%), maionese de bacon (4.2%), 
maionese de alho (3.9%), sour cream (3.2%). a 
maionese foi um destaque, pois permite diversas 
variações (chimichurri, ervas, gorgonzola, kimchi, 
melaço, molho de ostra, picante, trufada, páprica 
etc). o ketchup e barbecue também permitem dife-
rentes versões, como BBQ de goiabada, de cachaça, 
abacaxi e ranch. os molhos também foram desta-
ques nas apresentações, com molho de queijo por 
cima do pão, pesto por cima do queijo e tomate e o 
mais tradicional molho cheddar para dar cremosi-
dade e sabor ao lanche.

Saladas: alface, tomate, cebola roxa, picles, rúcula e 
cebola foram os adicionais mais comuns da categoria. 
agrião, manjericão e cebolinha também são conside-
rados relevantes, embora com participações mais dis-
cretas. Um destaque é a salada de repolho americana, 
coleslaw, que traz cremosidade e tem sido cada vez 
mais comum nos cardápios das hamburguerias.

adicionais: o bacon é, de longe, o adicional cam-
peão, com 49.4% de relevância, seguido de cebola 
caramelizada (15.4%), ovo frito (9.4%), onion rings 
(8.9%), jalapeno (4%),cebola crispy (3.1%), cogu-
melos (3.1%), bacon bits (3.1%), bacon defumado 
(2.3%), farofa de bacon (2%). algumas hamburgue-
rias apresentaram os cogumelos como adicional 
premium. outros exemplos que também tiveram 
destaque, foram a banana frita, pepperoni, Doritos, 
torresmo, batata palha, presunto parma, nachos, 
abacate grelhado, entre outros.

Burguers vegetarianos: as bases vegetais mais re-
levantes nessa subcategoria foram falafel, cogumelo, 
lentilha, abóbora, grão de bico, beringela e soja. as 
hamburguerias inovaram na forma de apresentação, 
substituindo o formato hamburguer, com cogumelos 
inteiros, ou empanado de dois ou mais queijos e até 
rodelas de abobrinha empanadas e fritas.

Hot dogs: as duas formas mais comuns da mon-
tagem dos ‘cachorros-quentes’ foram com salsicha 
(71,4%) ou linguiça (28.6%) como proteína. as sal-
sichas apresentaram variações como Viena, frank-
furter, artesanal defumada e até a salsicha de bacon 
empanada na farinha panko. Já as linguiças, 50% 
eram artesanais defumadas e os outro 50% eram 
linguiças convencionais. alguns hot dogs mais ino-

vadores apresentaram a salsicha enrolada em bacon 
artesanal e em outra opção a carne moída da raça 
bovina Hereford tinha formato de salsicha, recheada 
com queijo monterey e envoltos em bacon. os mo-
lhos mais utilizados foram mostarda (23.3%), ched-
dar (20%), maionese (20%), ketchup (13.3%), barbe-
cue (10%), chipotle (6.7%) e mostarda e mel (6.7%).

Sides/acompanhamentos: as batatas fritas são 
as campeãs, com 60% de relevância, seguidas de 
frango empanado (13%), batatas rústicas (11%), 
onion rings (10%) e coxinha de frango (6%). as fri-
tas foram apresentadas de diversas formas, com a 
dupla mais comum como cheddar e bacon; lemon 
peper; ovo frito e maionese de pesto; maionese ar-
tesanal de mel trufado e grana padano ou até molho 
cheddar e pastrami desfiado. Também estão em alta 
almofadinhas empanadas de queijo gouda, fatias de 
bacon empanados, dadinhos de tapioca e coxinha de 
costela. algumas hamburguerias optaram por ofere-
cer sabores característicos de culinárias regionais, 
como pururuca, nachos cobertos com carne de por-
co desfiada, molho cheddar e jalapeno e até o roli-
nho primavera recheado de wagyu e cheddar.

Sobremesas: nas sobremesas, o milk shake reina 
nas hamburguerias, com 40% dos estabelecimentos 
oferecendo pelo menos uma opção de sabor. Sabo-
res interessantes e inovadores, como torta de limão, 
sucrilhos caramelizados, pudim de leite condensa-
do, pipoca caramelizada, pé de moleque, chiclete e 
até bacon. Brownies e churros também estão em 
alta e servidos com sorvete. Um destaque interes-
sante dessa categoria são as apostas co-branding, 
que unem sabores favoritos dos consumidores e a 
base de sorvete. Também foram registradas, mesmo 
de forma mais tímida, influências de outros países, 
como bolo red velvet, apple pie, cookies, panquecas 

americanas e até o dorayaki, doce tradicional japo-
nês de feijão. Uma tendência que também guia as 
sobremesas são as opções ‘instagramáveis’ e dife-
rentes, que entregam ao consumidor mais curioso e 
exigente, novas experiências, como o ‘hamburguer’ 
de dois cremes em que o pão parece massa de so-
nho com açúcar de confeiteiro por cima.

dicas para colocar eM prática os 
insiGhts da burGerpedia 2022

por fim, Tatoni, gentilmente, fez questão de dei-
xar algumas dicas de como os empresários do 
ramo de alimentação fora do lar devem colocar em 
prática os insights da Burgerpedia 2022. “em pri-
meiro lugar, indicamos que tenham a cabeça aberta 
para poder conhecer, analisar e olhar também o que 
acontece no cenário. Muitas vezes, olhamos, pode-
mos gostar ou não gostar e temos esse olhar de 
dono de falar ‘isso não funciona’, ‘já tentei e não 
foi legal”. No entanto, é importante entender que, 
às vezes, padrões que se repetem mostram uma 
tendência. então, falamos que a nossa dica para in-
terpretar esses dados é olhar com a cabeça aberta 
e, realmente, entender como nós podemos mudar 
o que é o consumidor atual, como ele se modificou 
e o que eu posso aprender com isso que está na 
Burgerpedia 2022. e, nesse processo, a coisa mais 
legal é combinar a Burgerpedia com Taste charts, 
um outro estudo da Kerry. pois, quando você com-
bina esses dois, você consegue fazer uma análise 
do que pode ser o novo favorito dos consumidores. 
assim como, a combinação ninho com nutella, veio 
algo que ficou e continua, as combinações salga-
das e também as construções veem de uma manei-
ra muito forte”, aconselha.

Pedro Tatoni, Ger.de 

Marketing da Kerry
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Toca da Cerveja: conheça o 
espaço dedicado à disseminação 
da cultura cervejeira criado por 

um professor de História
localizada em ilhabela, litoral de são paulo, casa foi inaugurada em 
meio à pandemia de covid-19 com o objetivo de aproximar o público 

geral da cerveja artesanal

Você sabia que o Brasil é o 3º maior produ-
tor de cerveja do mundo? pois é! o nosso 
país fica atrás apenas da china e dos es-
tados Unidos. e, de acordo com dados di-

vulgados pelo Ministério da agricultura, pecuária e 
abastecimento (Mapa), em 2020, o Brasil chegou a 
um total de 1.383 cervejarias registradas, o que re-
presenta um aumento de 14,4% em relação ao ano 
anterior.

inspirado nesse promissor cenário e com foco 
em disseminar a cultura cervejeira, renato rocha 

Lima, de 30 anos, professor de História e empre-
endedor, criou a Toca da cerveja, que, hoje, nós da 
rede food Service temos o prazer em te apresentar.

Localizada em ilhabela, no litoral de São paulo, 
a casa foi inaugurada em meio à pandemia de co-
vid-19 com o objetivo de aproximar o público geral 
da cerveja artesanal. “a minha formação de base me 
ajudou a incorporar vários aspectos cervejeiros, fa-
cilitou meu entendimento sobre a cerveja e seus pro-
cessos. então, o nosso discurso é que a formação 
em História me fez, hoje, um vendedor de cerveja.  
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o conhecimento histórico me deu a oportunidade de 
poder ter uma boa fala, poder entender um pouco 
mais sobre os processos de produção, falando qui-
micamente e historicamente sobre a cerveja. a Toca 
da cerveja foi fundada em outubro de 2020, em meio 
a um cenário cheio de incertezas, medidas restriti-
vas de isolamento social, fechamento de estabele-
cimentos comerciais, horários reduzidos, varian-
tes, dúvida se poderíamos continuar funcionando e 
queda no turismo. Mas, mar calmo nunca fez bom 
marinheiro! Dessa forma, a minha maior conquista é 
saber o quanto o meu conhecimento e a forma com 
que atendo um cliente são motivos para ele retor-
nar para mim, isso em ilhabela, uma cidade turística. 
esse é o maior feedback que tenho. É a certeza de 
que entreguei um bom produto, um bom atendimen-
to e uma boa experiência ao cliente”, partilha Lima 
em entrevista exclusiva à nossa reportagem.

o Que é e coMo surGiu a ideia da toca 
da cerveja?

De acordo com Lima, a Toca da cerveja é uma 
ideia que ele alimenta desde que foi morar em ilha-
bela. “isso foi em 2017, quando eu ficava atrás de 
bares e lojas de cerveja artesanal e observei uma 
certa defasagem no mercado, principalmente, no 
atendimento ao consumidor final”, conta.

Na concepção do empresário, a casa é “uma loja 
voltada para o mercado de cervejas artesanais que 
visa impulsionar o mercado brasileiro com uma 
carta de cervejas composta por rótulos nacionais, 
focando nas micro cervejarias locais e regionais. 
atrelamos a isso um atendimento especializado e 
explicativo que deixa o cliente confortável para fa-
zer a melhor escolha”, garante.

coMo funciona a toca da cerveja?

com valores democráticos, atualmente, a Toca 
da cerveja funciona com a oferta de uma vasta 
carta de cervejas artesanais, nacionais e importa-
das, inclusive, com rótulos exclusivos, para consu-
mo local ou degustação posterior. além disso, os 
clientes também têm acesso a produtos persona-
lizados, como abridores de garrafas, copos e kits 
para presentear. “Hoje, atuamos com venda balcão, 
atendendo os turistas que visitam o centro histó-
rico de ilhabela e os locais que buscam opções de 
cervejas, kits e presentes. a Toca da cerveja ope-
ra no período noturno devido ao baixo movimento 
durante o dia. Durante a semana, funcionamos das 
16h às 23h e, nas sextas e sábados, até às 00h”, 
detalha Lima.

propósitos e planos para a toca da 
cerveja

Quando questionado sobre quais são os seus 
propósitos com a Toca da cerveja, o professor 
de História e empreendedor divide que resume a 
“aproximar o público geral da cerveja artesanal. 
Mostrar o quanto é prazeroso tomar uma cerve-

ja que foge dos padrões comuns imposto pelas 
grandes companhias cervejeiras mundiais. Quero 
aproximar o público geral das cervejas artesa-
nais. e é vivendo uma nova experiência que esse 
cliente vai entender as diferenças e saber que a 
cerveja artesanal é para todos os gostos e todos 
os bolsos”, reforça.

e, com esse foco, Lima revela que já possui no-
vos planos para a casa. “Depois de um Verão bem 
movimentado no litoral Norte de são paulo, a ideia, 
agora, é expandir a Toca da cerveja para o delivery 
e, assim, crescer no mercado local. Quero aprovei-
tar os feriados que ainda virão neste ano. Hoje, o 
mercado de cervejas artesanais é bem dinâmico e 
está em uma curva ascendente. com isso, o número 
de cervejarias não para de crescer e, cada vez mais, 
esse segmento se destaca, inclusive, realizando 
grandes eventos cervejeiros. Hoje, já temos mar-
cas sendo exportadas, premissas em eventos inter-
nacionais, mostrando a força da cerveja artesanal 
brasileira e como ela pode fazer frente aos maiores 
mercados do mundo”, avalia.

coMo conhecer a toca da cerveja?

 para conhecer a Toca da cerveja, saiba que 
a casa fica na rua da padroeira, número 12, loja 
6, no centro Histórico de ilhabela. Mas, se ir até 
essa cidade litorânea do estado de São paulo for 
difícil para você, o negócio possui perfil no ins-
tagram (@tocadacervejailhabela), em que Lima 
pode te ajudar a saber mais sobre o segmento de 
cervejas artesanais.
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Amora Cozinha de Festa: conheça o 
buffet especializado em gastronomia 

comemorativa criado por ex-executiva do 
mercado food service

devido ao sucesso do negócio, inclusive durante a pandemia de 
covid-19 com o serviço de buffet em domicílio, paula marcella 

savoy já está lançando uma nova marca especializada em 
delivery de festas

Da carreira executiva na área de food servi-
ce para a empreendedora. essa é a história 
de paula Marcella Savoy, de 43 anos, que 
se mistura com a do seu negócio, o amora 

cozinha de festa, um buffet especializado em “gas-
tronomia comemorativa” e eventos em domicilio.

“Eu sou divorciada, tenho dois filhos, a Marcela e o 
caio, natural de São paulo, capital, porém, resido em São 
Jose dos campos, cidade que me acolheu e amo demais. 
Sou formada em Nutrição e pós-graduada em Marketing, 
além de ter feito muitos cursos de gestão e ter experi-
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ência de 15 anos no mundo corporativo, sendo 11 na 
Nestlé – food Service, onde fechei um ciclo saindo como 
Gerente Nacional de conta chave. eu estava muito bem 
lá, mas queria algo mais, como o sonho de empreender, 
cuidar melhor dos meus filhos e ter mais liberdade. Eu já 
tive duas empresas antes do amora, uma consultoria em 
food service e uma empresa de organização de eventos. 
Nesses dois negócios, enxerguei a oportunidade para o 
amora cozinha de festa e eu sempre tive o sonho de ter 
algo no ramo de alimentação”, revela a empreendedora 
em entrevista exclusiva à rede food Service.

Paula Marcella Savoy, 
proprietária do Amora 

Cozinha de Festa
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o Que é e coMo surGiu o aMora cozi-
nha de festa?

De acordo com Savoy, o amora cozinha de fes-
ta “é uma empresa especializada em gastronomia 
comemorativa, com buffet em domicílio como 70% 
do negócio e festa infantil e aniversário de adulto 
com muita personalização e gastronomia equili-
brada e consciente, não perdendo encantamento e 
capricho. a amora mostra afeto, cuidado, padrão, 
profissionalismo e, ao mesmo tempo, sentimos que 
temos muito diferencial em relação ao que o mer-
cado oferece. fazer com capricho é fácil, mas en-
tregar dentro de uma logística com padrão já não e 
tão fácil assim”, apresenta.

a empreendedora complementa que o negócio 
surgiu há cinco anos a partir “de uma proposta para 
atender eventos menores e intimistas. Hoje, reali-
zamos eventos de qualquer tamanho, mas ainda as 

festas de tamanho mediano e pequenas prevalecem. 
atendemos um público com paladar exigente e sen-
sível aos detalhes. Nos inspiramos em tudo (risos), 
mas gosto de ficar atenta às tendências gastro-
nômicas em geral. com isso, eu tiro inspiração em 
lugares, peças e até vestuário. Gosto de colocar o 
simples em um patamar interessante. Gosto daqui-
lo que remete à infância ou algo do passado para 
mexer com os sentidos das pessoas/clientes. e as 
viagens também são ótimas para inspirar”, conta.

funcionaMento, cardápio e perfil de 
cliente do aMora cozinha de festa

atualmente, o amora cozinha de festa “funciona 
todos os dias sem parar. Jornada de produção de 
atendimento de segunda a domingo, jornada de or-
ganização e processo de terça a sexta, concentra-
ção de eventos e pedidos do delivery quinta, sexta e 
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sábado. além disso, no delivery, o cliente consegue 
fazer pedido pelo site. e temos atendimento de bu-
ffet de terça a sábado. para buffet e delivery, man-
temos estoques semanais e produção semanal”, 
detalha Savoy.

em relação ao cardápio do negócio, a empreende-
dora informa que é vasto, mas que avalia que “,nor-
malmente, ganhamos os clientes no detalhe. porém, 
acredito que foi o coração de tapioca no palito ser-
vido com goiabada que fez o pessoal identificar que 
somos nós que estamos presentes. o pastel palito 
de queijo também é um produto mestre. fornecemos 
lanchinhos gostosos, snacks coloridos e divertidos. 
No amora cozinha de festa, o produto tem que tra-
zer experiência. por isso, adoramos colocar os pro-
dutos em palitos, fazer o simples diferente”, destaca.

Já sobre o perfil de cliente do negócio, Savoy 
aponta que é formado por um “público a e B, sendo 
mulheres de 25 a 50 anos. No entanto, não gosto de 
falar assim. Gosto de falar que é um público de pa-
ladar exigente e perfil sensível aos detalhes. afinal, 
o nosso produto não é barato. então, naturalmen-
te, o público tem poder aquisitivo, mas atendemos 
também público c que deseja fazer uma festa para 
o seu filho e não faz todo ano, se programando para 
ter a gente”, argumenta.

cresciMento e expansão do aMora 
cozinha de festa eM plena pandeMia 
de covid-19

Na contramão do que aconteceu com a maioria 
dos negócios de alimentação fora do lar desde o 
começo da atual pandemia de covid-19, Savoy di-
vide que conseguiu crescer e até expandir o amora 
cozinha de festa mesmo em meio aos percalços 
decorrentes da doença e sua respectiva crise social 
e econômica não só no Brasil, mas em todo o mun-
do. “com a pandemia de covid-19, criamos um sis-
tema de delivery de festas. passamos a colocar em 
caixas os nossos melhores produtos e entregá-los 
aos nossos clientes em casa. assim, os pedidos 
passaram a ser feitos por meio de plataformas di-
gitais, como site próprio e Whatsapp, com os quais 
quebramos vários paradigmas. isso porque desco-
brimos que a nossa maior fortaleza era a conexão 
que tínhamos com os nossos clientes por meio do 
digital. Tínhamos muitos contatos no Whatsapp e 
clientes orgânicos (reais) no instagran. assim, ra-
pidamente, criamos vínculo para gerar venda no de-
livery. e, dessa forma, sobrevivemos e aguentamos 
firmes a jornada da pandemia de covid-19. além 
disso, conforme as festas foram voltando, fomos 

tendo certeza de que o delivery permaneceria e 
merecia uma atenção especial. por isso, inclusive, 
estamos lançando a nova marca que será especia-
lizada no delivery de festas, a Marca festa Doces e 
Salgados”, endossa Savoy.

a empresária avalia também que “a pandemia 
de covid-19 ensinou muitas coisas boas. apren-
demos muito. Teve dor e sacrifício, mas reagimos 
muito rápido. eu diria até que reagimos em horas 
após o dia 16 de março de 2020. foi muito lou-
co! eu já tive vários desafios profissionais, mas 
esse foi absurdamente assustador. No entanto, 
tudo tem uma saída! Tanto que nasceu o nosso 
delivery, ganhamos uma nova oportunidade, uma 
nova empresa. assim como, crescemos no buf-
fet, melhorando processo e estratégias. claro que 
tivemos que colocar capital, mas valeu a pena!  
confesso que quase desisti. Teve uma semana 
que comecei a fazer contato com amigos do cor-
porativo para iniciar a jornada de retorno, mas, 
logo, também voltei ao meu propósito. Nasci para 
isso!”, assegura.

novos planos para o aMora 

ainda conforme Savoy, empreender no merca-
do de eventos tem valido tanto a pena que ela já 
possui novos planos para o amora. “Nós realiza-
mos pesquisa de satisfação e a resposta é sem-
pre muito boa. Temos elevado índice de retorno e 
já viramos objeto de desejo em nossa cidade. por 
isso, tenho o sonho da multiplicação dos meus ne-
gócios. fazer exatamente o que estamos fazendo 
hoje, porém, em uma dimensão maior. Talvez, um 
modelo parecido com franquia. inclusive, estou 
estudando isso”, partilha.

seGredo do sucesso e dicas para 
QueM taMbéM Quer ser uM eMpresá-
rio food service

por fim, a empreendedora desvenda que o se-
gredo para alcançar o sucesso no atual mercado 
de alimentação fora do lar de maneira indepen-
dente é o “respeito pelas pessoas. Tratar os cola-
boradores, fornecedores e clientes com profissio-
nalismo e respeito e, no caso do buffet, o serviço 
conta muito. então, pagamos bem as pessoas, 
proporcionamos ambiente legal e cobramos, claro. 
pessoas vão e vem. por isso, o treinamento é im-
portante, mas já entendemos também que, se você 
tem procedimento e responsabilidade, as pesso-
as comparecem da forma que você as trata. e se 
você trata bem, elas retornam da mesma forma. 
outro segredo do sucesso é padrão. Tudo tem que 
ter processo, peso, custo, rotina de cozinha, etc. o 
produto tem que ter qualidade (aroma, aparência, 
consistência), bons fornecedores. Matéria-prima 
fresca, compra semanal e manipulação equilibra-
da também são essenciais. Nós ainda evitamos 
açúcar, gorduras de baixa qualidade, corantes e 
realçadores de sabor, além das carnes que utili-
zamos serem sempre frescas. enfim, existe uma 

lista gigante de itens para se ter sucesso nesse 
ramo. assim, digo que é um checklist generoso e 
diário que traz o sucesso. Mas, em resumo, pesso-
as, produto e processo”, aconselha.

Savoy reforça que “não existe caminho fácil. 
portanto, é preciso muito estudo, muita respon-
sabilidade e foco! Vejo muita gente perdendo o 
foco. aquele faz tudo. Quem faz tudo, não faz 
nada! precisa ser referência em algo! Veja por nós 
aqui. Definimos que atenderíamos apenas festas 
infantis, aniversários de adultos e alguns mode-
los de corporativo pelo buffet. por isso, casamen-
tos não fazemos, porque queremos ser referên-
cia no nicho acima. No delivery, optamos por um 
cardápio pequeno, com os itens que completam 
um cardápio saboroso para receber em casa. Tem 
que ter otimização de SKU e processo, que deve 
ser enxuto, eficiente e cirúrgico com o quesito fi-
nanceiro”, finaliza.
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Logística reversa de embalagens: 
mais que uma tendência no atual 

mercado food service

Você já ouviu falar em logística reversa? e 
em logística reversa de embalagens? Se 
não, atenção, pois especialistas assegu-
ram que o investimento em logística rever-

sa de embalagens já é uma necessidade no atual 
mercado food service, além de alertarem que os 
empresários desse ramo que ainda não o fazem só 
tendem a perder em marca e faturamento.

em entrevista exclusiva à rede food Service, re-
nato paquet, Diretor presidente de cleantechs da 
associação Brasileira de Startups, membro do con-
selho de competitividade do Sistema firJaN e ceo 
e fundador da polen, uma startup cleantech que 
transforma resíduos em matéria-prima e realiza a 
logística reversa para mais de 1200 empresas no 

Brasil e mais 8 países, afirma que “hoje, o consumi-
dor está muito ligado às causas ambientais e, mui-
tas vezes, utiliza o propósito da causa para balizar 
a sua decisão de compra. então, se o mercado de 
food service se posiciona para a sustentabilidade 
neutralizando as embalagens que gera e comunica 
isso ao consumidor demonstrando transparência 
com o que está sendo feito, ele cria uma autorida-
de importantíssima frente ao seu cliente e entre-
ga uma vantagem competitiva enorme frente às 
empresas que não realizam esse trabalho. a única 
desvantagem da logística reversa para o mercado 
de food service está em não realizá-la. Não fazer a 
logística reversa hoje em dia pode representar per-
da de consumidores amanhã”, enfatiza.

REDE FOOD SERVICE | 35

as cooperativas vendem o material reciclável para 
as indústrias recicladoras e nós realizamos a ho-
mologação dos documentos ambientais dos envol-
vidos, a auditoria na cooperativa e certificamos que 
a ação existiu devidamente. em nosso sistema na 
blockchain, registramos todos os documentos que 
comprovam que a coleta e reciclagem do material de 
fato existiu e transformamos em um token, o qual 
chamamos de crédito de Logística reversa. Nós co-
mercializamos esse token para as empresas. assim, 
elas investem seus recursos para criar uma estrutu-
ra que cuide da reciclagem dos seus materiais com 
total transparência e rastreabilidade da aplicação 
desse recurso na estruturação das cadeias de reci-
clagem no país. esse é um mercado regulamentado 
pela pNrS aqui no Brasil e tem a mesma mecânica 
dos créditos de carbono. para o carbono, as empre-
sas compram créditos para comprovar que estão 
investindo no reflorestamento ou preservação das 
áreas verdes, ao invés de comprarem florestas. com 
a polen, as companhias compram os créditos de lo-
gística reversa que comprovam que estão investindo 
na cadeia da reciclagem”, detalha.

loGística reversa de eMbalaGens no 
Mercado food service

especificamente em relação à prática da logís-
tica reversa no mercado food service, paquet res-
salta que “a mecânica do mercado food service 
é muito similar à de qualquer outra indústria que 
comercializa produtos embalados. Dessa forma, os 
restaurantes e mercados podem neutralizar o im-
pacto das embalagens que colocam no mercado 
por meio dos créditos de logística reversa e, assim, 
contribuírem para um país ambientalmente eficaz, 
fazendo o seu papel. É o caso, por exemplo, da rede 
Hortifruti Natural da Terra, que, desde 2020, neutra-
lizam com a polen 22% de todas as embalagens que 

o especialista acrescenta que “estar alinhado às 
tendências de mercado é um dos principais deveres 
do empreendedor. a logística reversa veio para ficar 
e já é realidade, inclusive, regulamentada no Brasil. 
por isso, fazer a logística reversa é ficar em dia com 
a lei, se posicionar positivamente frente aos consu-
midores e construir autoridade para a sustentabili-
dade no mercado”, orienta.

Mas, o Que é loGística reversa de 
eMbalaGens?

conforme paquet, logística reversa de embalagens 
é “um importante instrumento da política Nacional 
de resíduos Sólidos (pNrS), pois ela atua como um 
instrumento de desenvolvimento social e econômico 
que é realizado por meio de um conjunto de ações que 
viabiliza a coleta de resíduos sólidos que as empre-
sas entregam ao mercado. a melhor explicação so-
bre logística reversa se dá com a seguinte definição: 
logística reversa é um mecanismo de reinserção de 
embalagens descartadas por consumidores ao ciclo 
produtivo por meio da reciclagem”, explica.

coMo funciona a loGística reversa 
de eMbalaGens?

Sobre como funciona a logística reversa de emba-
lagens, o especialista esclarece que “atualmente, as 
empresas que trabalham com embalagens no mer-
cado brasileiro são obrigadas a reciclar 22% de tudo 
que colocam no mercado pela pNrS. ou seja, a lo-
gística reversa consiste no processo que as compa-
nhias utilizam para retirar esses resíduos sólidos do 
meio ambiente e reutilizá-los na indústria. isso pode 
acontecer por meio de empresas que trabalham es-
timulando esse sistema de logística reversa, como é 
o caso da polen. Nós trabalhamos com créditos de 
logística reversa balizados pela blockchain. ou seja, 

especialistas asseguram que o investimento em logística reversa de 
embalagens já é uma necessidade e alertam que os empresários do 
ramo de alimentação fora do lar que ainda não o fazem só tendem a 

perder em marca e faturamento

Ponto de coleta de 

recicláveis da plataforma 

Molécoola

Renato Paquet, CEO e 

fundador da startup Polen 

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o



36 | REDE FOOD SERVICE REDE FOOD SERVICE | 37

SUStENFood i

colocam no mercado”, exemplifica.
o ceo da polen partilha também que, sobre as 

principais aplicações de logística reversa de embala-
gens no ramo de alimentação fora do lar, “neutralizar 
as embalagens utilizadas para embalar alimentos é 
o primeiro movimento que deve ser feito pelos em-
presários desse segmento. em seguida, deve-se rever 
a quantidade de embalagens que se está gerando e 
reduzir ao necessário a utilização. e, por último e não 
menos importante, estudar a materialidade de cada 
embalagem, visando garantir que, de fato, possam ser 
recicladas, após serem utilizadas”, orienta.

custos da loGística reversa de eM-
balaGens no Mercado food service

ao contrário do que o senso comum ‘prega’ quan-
do o assunto é sustentabilidade hoje em dia, paquet 
assegura que os custos da implantação da logísti-
ca reversa de embalagens no mercado food service 
não são altos. “esse é um dos maiores mitos desse 
mercado. fazer a logística reversa é barato e tem 
efeitos positivos imprescindíveis para uma empresa. 
o investimento em logística reversa era uma tendên-
cia que virou realidade e também uma necessidade. 
prova disso é que os consumidores já cobram muito 
a logística reversa das marcas que consomem e que 
existe uma regulamentação federal obrigando a sua 
realização e diversos estados regulamentando tam-

bém em seu território o cumprimento”, salienta.

vale a pena iMplantar loGística 
reversa de eMbalaGens no Mercado 
food service?

De acordo com Lívia favaro, publicitária e espe-
cialista em eSG e que, atualmente, exerce o cargo de 
Gerente de cidadania corporativa da pepsico Brasil, 
uma das maiores empresas de alimentos e bebidas 
do mundo, “sem dúvidas, vale a pena implantar logís-
tica reversa de embalagens no mercado food service. 
Hoje, a indústria está, cada vez mais, com os olha-
res voltados para as questões ambientais, traba-
lhando sua agenda eSG e avançando para alcançar 
suas metas de sustentabilidade e vejo que esse é o 
caminho. além disso, os(as) consumidores(as) estão 
atentos(as) e exigentes em relação ao que consomem 
e tudo que envolve a cadeia produtiva de cada produ-
to. então, é importante que ele(a) saiba que aquela 
embalagem que protege o produto terá um descarte 
correto será reciclada e reaproveitada, entre outras 
ações, como o fomento à educação ambiental”, diz.

Luiz augusto rezende Lima, químico e Gerente da 
Garantia da Qualidade da embaré, empresa de lati-
cínios brasileira que também já investe em logística 
reversa de embalagens, concorda com favaro e en-
dossa que “a logística reversa está dentro do nosso 
contexto de governança sustentável. portanto, en-
tendemos que vale a pena sim. por meio do nosso 
projeto de logística reversa, podemos contribuir para 
a inclusão e formalização dos catadores de mate-
riais recicláveis e suas cooperativas; fomentar me-
lhorias nas condições de trabalho e atendimento às 
boas práticas na gestão de resíduos; dar a destina-
ção adequada e eficiente dos resíduos; fazer a subs-
tituição de matérias-primas virgens por recicladas; 
reduzir a emissão de gases do efeito estufa asso-
ciada com a extração de matérias-primas virgens; 
aumentar a remuneração dos catadores; e valorizar 
os resíduos pós-consumo”, lista.

loGística reversa de eMbalaGens na 
prática

conforme favaro, “a pepsico trabalha há muitos 
anos para minimizar os impactos de suas embala-
gens e tem metas robustas pela redução do plásti-
co em sua cadeia produtiva, como reduzir o plástico 
virgem por porção em 50% em nosso portfólio global 
de alimentos e bebidas até 2030; usar 50% de con-
teúdo reciclado em nossas embalagens plásticas; 
unir esforços para projetar 100% das embalagens 
para serem recicláveis, compostáveis ou biodegra-
dáveis até 2025 e investir para aumentar as taxas de 
reciclagem nos principais mercados até 2025. Todas 
essas metas integram a nossa nova agenda de trans-
formação chamada pepsico positive e que coloca a 
sustentabilidade no centro do nosso negócio. Temos 
como premissa impulsionar um futuro circular para 
que o plástico não se torne lixo e para que possamos 
aproveitá-lo e ressignificá-lo de diversas formas. As-
sim, trabalhamos em várias frentes e, principalmente, 

contamos com a parceria e colaboração de diversos 
players. Afinal, reconhecemos o nosso papel como 
indústria, mas sabemos que sozinhos não consegui-
remos solucionar todos os desafios atuais e futuros. 
E, por isso, as parcerias são tão significativas para 
nós nessa jornada de reciclar, reduzir e reinventar o 
plástico. as cooperativas de reciclagem, por exemplo, 
exercem um papel fundamental no nosso desafio de 
substituir o plástico virgem pelo reciclado e, dessa 
forma, na última década, investimos mais de r$ 10 
milhões no Brasil por meio do desenvolvimento pro-
fissional e capacitação dos cooperados parceiros. 
integramos também a iniciativa reciclar pelo Brasil, 
que é composta por 19 empresas de bens de consu-
mo e auxilia cooperativas do país inteiro. em 2020, 
em meio à fase mais crítica da pandemia de covid-19, 
as empresas atuantes no projeto reverteram seus in-
vestimentos na cadeia de reciclagem em salários 
para os cooperados de forma que pudessem ficar em 
suas casas durante o ano recebendo um salário-a-
juda. Foram beneficiados mais de 3.500 cooperados 
em 21 estados, com um valor de r$ 600 por 2 meses. 
Também assinamos recentemente um Tratado das 
Nações Unidas sobre a poluição plástica, que tem o 
potencial de estimular o rápido progresso em direção 
a uma economia circular em todo o mundo. e a ini-
ciativa mais recente em relação à logística reversa 
e descarte correto das embalagens de produtos da 
pepsico foi anunciada em janeiro deste ano. com o 
objetivo de impulsionar ainda mais a economia circu-
lar, firmamos parceria com a startup Molécoola, uma 
iniciativa que incentiva a reciclagem com um pro-
grama de fidelidade ambiental. Por meio da parceria, 
consumidores(as) de produtos da pepsico, como por 
exemplo cHeeToS, LaYS’, faNDaNGoS e rUffLeS, 
podem trocar cada embalagem vazia de snacks por 
1.500 pontos na plataforma da Molécoola, que podem 
ser acumulados e trocados por benefícios, descontos 
e produtos diversos. para isso, as pessoas devem le-
var seu lixo reciclável até as diversas estações de co-
leta localizadas no estado de São paulo, espírito San-
to e Distrito federal para que tenha uma destinação 
correta. com essa ação, reforçamos o nosso compro-
misso com reciclagem do plástico Bopp e também 
incentivamos os(as) consumidores(as) a fazerem 
parte desse ciclo positivo. a intenção da companhia é 
transformar todo esse plástico coletado em materiais 
úteis, como em paletes que são usados na sua linha 
de produção para movimentar cargas e outras solu-
ções. a parceria com a Molécoola é uma iniciativa 
do programa reciclagem com propósito, que integra 
a estratégia de transformação de ponta a ponta da 
companhia, pepsico positive”, divulga.

Lima, da embaré, por sua vez, conta que a em-
presa “iniciou o trabalho com logística reversa em 
2019 e, atualmente, trabalhamos em parceria com a 
startup polen, por meio da qual o nosso objetivo é 
de retorno, por compensação, de 22% das embala-
gens colocadas no mercado brasileiro. investimos 
na capacitação e estruturação de operadores de re-
ciclagem de forma a viabilizar economicamente e 
logisticamente o processo e, assim, contribuir com 
a justa remuneração dos catadores de materiais re-

cicláveis em todo o país. os volumes compensados 
são evidenciados por meio de notas fiscais, que 
podem ser rastreadas pela tecnologia blockchain, 
dando transparência para todas as partes envolvi-
das. Somos uma empresa que possui um sistema 
de gestão ambiental certificado na norma iSo14001 
desde 2003 e estamos em constante busca pelo 
desenvolvimento sustentável. afinal, entendemos 
que a logística reversa está nesse contexto. com 
isso, os nossos principais objetivos são a melhoria 
nas condições de vida e trabalho dos catadores de 
materiais recicláveis; o engajamento dos consumi-
dores conectados à causa da sustentabilidade; o 
uso mais eficiente dos recursos naturais; e a redu-
ção das emissões de gases do efeito estufa”, divide.

dicas para QueM ainda não trabalha 
coM loGística reversa de eMbala-
Gens no Mercado food service

por fim, gentilmente, favaro, da pepsico Brasil, e 
Lima, da embaré, deixam algumas dicas para quem 
ainda não trabalha com logística reversa de emba-
lagens no mercado food service. “precisamos au-
mentar as taxas de reciclagem notoriamente baixas 
no Brasil! e reverter essa situação depende de todos 
nós! Hoje, a logística reversa possui um importante 
papel nessa mudança de cenário”, indica Lima.

Já favaro atesta que investir em logística rever-
sa de embalagens “é o tipo de iniciativa na qual to-
dos ganham. a indústria, os(as) consumidores(as), 
os varejistas, etc. enfim, toda a cadeia se beneficia 
tendo em vista que todos nós desejamos um meio 
ambiente preservado para essa e para as próximas 
gerações”, conclui.

Lívia Favaro, Ger. de 

Cidadania Corporativa 

da PepsiCo Brasil

Luiz A. R. Lima, Ger.da 

Garantia da Qualidade 

da Embaré
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Fred Barros: o chef que diz 
não ter medo de inovar na 

hora de criar sobremesas para 
diferentes tipos de ocasiões

além de chef pâtissier e chocolatier, o chef é consultor em 
gastronomia e professor
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quando necessário. eu simplesmente não sei ficar 
parado’’, conta.

antes de iniciar a sua carreira em Gastronomia, 
fred Barros era executivo de Tecnologia da infor-
mação em grandes empresas nacionais e multina-
cionais por mais de 30 anos. Mas, um dia, resol-
veu fazer uma transição de carreira para algo que 
sempre esteve presente em sua vida e que também 
lhe dava muito prazer. ‘’eu sou um apaixonado pela 
confeitaria, adoro criar e todas as minhas prepara-
ções são autorais. Meu objetivo é proporcionar ex-
periências gastronômicas inovadoras para aqueles 
que comem as minhas sobremesas. Utilizo todo o 
meu conhecimento, experiência e técnicas aprendi-
das em paris, na frança, e os adapto para valorizar 
os ingredientes e a cultura do nosso estado e país. 
essa foi a premissa do menu que criei especial-
mente para o jantar de celebração dos 29 anos do 
restaurante oficina do Sabor, do meu amigo césar 
Santos. É assim que tem que ser, cada criação deve 
ser única para proporcionar uma experiência ines-
quecível aos comensais’’, detalha.

Quando é convidado para criar um menu para 
uma celebração ou mesmo dar um treinamento, o 
chef procura, primeiramente, conhecer o ambiente, 
as pessoas, as necessidades e sua história, pois, só 
assim, é possível criar algo sob medida para quem 
o contrata. isso é um valor que o chef construiu em 
sua antiga carreira na área de Tecnologia.

processo criativo

De acordo com fred Barros, cozinhar é algo sen-
timental e não apenas misturar ingredientes. ‘’co-
zinhar é, antes de tudo, um ato de amor, afinal, nin-
guém cozinha para quem não gosta. Há três coisas 
em meu processo criativo que não abro mão: em 
primeiro lugar, está a qualidade dos ingredientes, 
porque o cliente merece sempre receber o melhor 
que tenho a oferecer. em seguida, está o equilíbrio 
entre os ingredientes, pois é isso que torna uma so-
bremesa inesquecível e única. É necessário sempre 
priorizar a harmonia entre os sabores e isso não é 
fácil, exige conhecimento e técnica. por fim, e não 
menos importante, a característica saudável do 
que estou criando, com a utilização de ingredientes 
frescos, um mínimo de açúcar, sem utilização de 
produtos químicos, conservantes, aditivos e ultra-
processados. ou seja, uso sempre os ingredientes 
dos mais naturais possíveis’’, enfatiza.

vida de chef professor

os conhecimentos em Ti, proporcionam ao chef 
fred Barros uma forma diferente de enxergar a 
gastronomia, pois lhe dá a oportunidade de aplicar 
metodologias, padronização, processos e controles 
que são necessários em qualquer profissão, mas 
que, na prática, são pouco aplicados nesse ramo 
em grande parte dos estabelecimentos. ‘’eu ado-
ro ensinar, formar e desenvolver pessoas e é por 
isso que não deixo de ser professor. atualmente, 
dou aulas no Senac/pe e estou sempre aberto para 

Quem nunca iniciou em uma carreira, mas, 
na metade do caminho, viu que aquilo não 
era o que realmente mantinha a sua cha-
ma acesa? em entrevista exclusiva à rede 

food Service, fred Barros conta como tudo aconte-
ceu até chegar na sua atual vida de chef de consul-
tor em Gastronomia e professor.

QueM é o chef fred barros?

frederico Barros, mais conhecido como chef 
fred Barros, de 57 anos, é chef pâtissier e chocola-
tier, além de consultor em Gastronomia e professor. 
Segundo o chef, ‘’sou recifense de nascença e um 
apaixonado pela nossa cultura e por esse país que 
tem tanto potencial e grandes desafios no futuro. 
Sou uma pessoa que busca constantemente novos 
desafios e conhecimentos, que não tem medo de 
inovar, experimentar coisas novas e nem de mudar 
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outras instituições que tenham o mesmo propósi-
to que o meu. Sou muito exigente comigo mesmo, 
comprometido com tudo o que faço e busco sempre 
a excelência. e é isso o que eu procuro passar de 
mensagem para meus alunos e ajudantes. aprecio 
a diversidade sob todas as formas e acredito que 
o debate de ideias diferentes gera conhecimento e 
crescimento para todos’’, explica.

forMação e experiências profissionais

o chef fred Barros tem uma formação bem diver-
sa. É formado em eletrotécnica pela escola federal 
de pernambuco, tem Bacharelado em ciências da 
computação e pós-graduação em análise e proje-
tos de Sistemas pela Universidade paulista, MBa 
em Gestão empresarial estratégica pela pUc do 
paraná e Gestão estratégica em pessoas e Negó-
cios pela fundação Dom cabral. Na Gastronomia, 
tem formação em padeiro Master pela Levain esco-
la de panificação do rogério Shimura, Superior de 
Tecnologia em Gastronomia pela faculdade SeNac 
pe, Diplôme de pâtisserie pelo Le cordon Bleu paris 
e especialização em entremets e chocolates pela 
École Lenôtre na frança.

o chef t5abalhou por mais de 30 anos como 
principal executivo na área de Tecnologia da infor-
mação em empresas nacionais e multinacionais de 
grande porte, tais como Banco itaú, iBM, Walmart, 
Zurich Seguros, Grupo Moura, entre outras, sem-
pre liderando processos de inovação tecnológica e 
transformação digital. Nessa linha, foi  professor na 
Universidade Bandeirantes nos cursos de Tecnolo-
gia da informação em São paulo e de confeitaria e 
panificação no iGa recife.

Também já trabalhou no Hotel plaza athénée, 
um dos mais sofisticados e importantes palácios 
em paris, integrando a equipe de pâtisserie do 
chef executivo angelo Musa (campeão da copa do 
Mundo de pâtisserie em 2003 e Meilleur ouvrier de 
france em 2007), onde atuou diretamente na roti-
na de criação e produção de sobremesas voltadas 
ao setor de alta hotelaria, participou de eventos no 
hotel para mais de 400 pessoas, foi responsável e 
atuou diretamente nas rotinas de produção para to-
dos os restaurantes do hotel e no café da manhã 
servidos para hóspedes, principalmente, em alguns 
eventos nos quais o hotel tinha como hóspedes os 
principais líderes da comunidade europeia e de ou-
tros países de fora do bloco.

No Le cordon Bleu em paris, durante o curso, 
onde teve a oportunidade de ser assistente na pro-
dução de todos os produtos de pâtisserie vendidos 
na cafeteria da escola, fred Barros auxiliou os che-
fs professores durante os cursos livres, abertos ao 
público em geral, e também foi membro da equipe 
da escola responsável pelas atividades de cursos 
em feiras de confeitaria e chocolateria em paris 
‘’os estudos no Le cordon Bleu e na École Lenôtre, 
além do trabalho no plaza athénée em paris, foram 
um divisor de águas na minha carreira profissional 
por terem trazido além de uma grande experiência 
profissional, um contato direto com grandes chefs 
internacionais renomados, por meio dos quais pude 
aperfeiçoar minhas técnicas e conhecimentos. atu-
almente, divido o meu tempo entre consultorias de 
revisão de processos, implantação de padronização 
e elaboração de cardápios de sobremesas, treina-

mentos de equipes de confeitaria, além de atuar 
como professor das disciplinas confeitaria france-
sa, ciências e Técnicas do açúcar na pós-gradua-
ção em confeitaria da faculdade SeNac pe’’, relata.

rotina de uM chef pâtissier e 
chocolatier

o foco de fred Barros é buscar estar atualiza-
do e em sintonia com que o mercado e os clien-

tes demandam, sempre atento ao surgimento de 
novas tecnologias e novos produtos que são, fre-
quentemente, lançados pelas indústrias. conse-
guir transformar tudo isso em uma sobremesa que 
seja de agrado dos clientes ou em conhecimen-
to que precisa ser ensinado aos alunos é uma de 
suas metas. ‘’em 2014, eu criei a oficina dos pães, 
que era a marca que eu vendia pães artesanais que 
fabricava durante os meus estudos na faculdade 
de Gastronomia. Depois que voltei de paris, passei 
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a me dedicar ao ensino em universidades, consul-
torias e na criação de sobremesas para eventos e 
divulgação do meu trabalho’’, esclarece.

consultorias, eventos e treinaMentos

o chef exerce a atividade de consultor e instrutor 
há mais de duas décadas, em outra área de atua-
ção, é verdade, porém, os desafios são semelhan-
tes, mudando apenas o tema. ‘’especificamente em 
gastronomia, desde que voltei de paris, no início de 
2020, na maior parte do tempo, eu trabalho só e, em 
caso de eventos, trabalho com parceiros ou con-
trato mão de obra específica. como não tenho um 
espaço físico, não tenho um ‘carro chef’, porque as 
minhas sobremesas são autorais e criadas espe-
cialmente para cada evento ou divulgação do meu 
trabalho. porém, elas têm como princípio básico a 
utilização de ingredientes locais e saudáveis, com-
binados com frutas frescas e chocolates de diver-
sas intensidades e sabores’’, avalia.

Metas e desafios

Segundo o chef, ‘’neste ano, estou desenhando 
alguns cursos online e pretendo fazer mais ‘lives’ 
para divulgar o meu trabalho. essa área me propor-
ciona muitas alegrias e realizações. a oportunidade 
de estar em contato com várias pessoas diferen-
tes e com cada vez menos barreiras geográficas, 
além de criar coisas novas. Meu objetivo daqui a 5 
anos é ter mais experiência como um profissional 
de referência no setor, com mais parceiros, clientes 

que conheçam meu trabalho e tenham experimen-
tado as minhas sobremesas e ter feito a diferença 
na vida dos meus alunos. Ter a oportunidade de 
compartilhar meu conhecimento e levar minhas so-
bremesas para cada vez mais pessoas. De caráter 
especial, ele isso é um propósito de vida para mim! 
e um dos meus principais desafios é conseguir 
compartilhar todo esse conhecimento e experiên-
cia adquiridos no exterior para um maior número 
de pessoas possível. aquelas que não teriam con-
dições de sair do país para ter acesso a tudo isso 
e que, assim como eu, têm sede de conhecimento. 
outro desafio é divulgar meu trabalho nas mídias 
sociais, universidades e estabelecimentos comer-
ciais do setor’’, aponta.

superações durante a pandeMia de 
covid-19

como muitos profissionais, o chef também pre-
cisou aprender e se atualizar nos últimos tempos, 
visto que a atual pandemia de covid-19 mudou vá-
rias maneiras de como as coisas costumavam ser. 
‘’No campo do ensino, foi revolucionário, pois, da 
noite para o dia, precisei mudar toda minha meto-
dologia de ensino para sair do ‘físico-presencial’ 
para o ‘online’. aprender novas ferramentas, lidar 
mais com imprevistos do tipo: internet que cai, vi-
zinho fazendo reforma, aluno desestimulado com 
o novo modelo. foi desafiador pensar em formas 
para superar tudo isso. Nas consultorias e treina-
mentos, foi preciso tentar equacionar as restrições 
sanitárias impostas pelas autoridades sanitárias com as dificuldades financeiras que as empresas 

passaram a enfrentar em um cenário recessivo e de 
poucas oportunidades. foi um processo de apren-
dizado para todos, com uma maior necessidade de 
flexibilizar e estabelecer parcerias focadas no lon-
go prazo’’, avalia.

visão de Mercado

De acordo com fred Barros, o mercado de gas-
tronomia ainda é pouco profissionalizado, mesmo 
tendo grandes chefs renomados e experientes. 
“ainda se tem uma carência de cursos mais univer-
sitários nessa área e há pouca exigência por parte 
dos estabelecimentos comerciais de uma formação 
técnica e superior para atuar nela. cozinhar ainda 
é uma atividade ‘alternativa’ para muitas pessoas 
que se encontram sem emprego ou oportunidades 
profissionais, que decidem empreender de maneira 
informal e acabam alcançando o sucesso por es-
forço próprio, mas com pouca ou nenhuma forma-
ção profissional. No entanto, a minha visão de fu-
turo é positiva, porque esse é um mercado que está 
em franca expansão e vai demandar profissionais 
capacitados e mais instituições que formam essas 
pessoas. cada vez mais, os brasileiros buscam co-
mer fora de casa, ou mesmo dentro dela, fazendo 
encomendas daquilo que gostam ou têm interes-
se em conhecer. as pessoas estão mais exigentes, 

buscam novas experiências, novos sabores e isso é 
muito animador e desafiante. fico entusiasmado só 
de pensar na oportunidade de fazer novas criações, 
novas receitas, novos ingredientes e nas tecnolo-
gias que surgirão para facilitar a vida de todos’’, 
considera.

dica do chef no Mercado food service

por fim, o chef fred Barros partilha que ‘’a 
minha dica é voltada para a capacitação, que é 
algo que digo a todos os meus alunos. Se você 
quer ser um bom profissional nesse ramo, pre-
cisa dominar três coisas: conhecer muito bem 
todos os seus ingredientes e as reações físicas, 
químicas e organolépticas entre eles; precisa 
dominar muito bem todos os seus utensílios e 
equipamentos para poder usá-los em sua pleni-
tude; e dominar as técnicas da confeitaria para 
poder fazer suas criações com qualidade. co-
nhecimento é poder e libertação, é desenvolver 
a sua autonomia e continuar estudando sempre. 
além disso, ter amor pelo que faz, ser humilde, 
perguntar e, principalmente, compartilhar o que 
sabe para se desenvolver e ajudar outras pesso-
as, criando um movimento de troca e crescimen-
to mútuo. e não menos importante, saber traba-
lhar para o seu cliente, pois ele é a razão da sua 
existência’’, finaliza.
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MATERNIDADE
NO FOOD SERVICE

em homenagem aos dia das mães, comemorado em 8 de maio 
neste ano de 2022, nós da rede food service trazemos relatos 
de 42 profissionais sobre como a maternidade e carreira tem 

sido vivenciadas em conjunto por elas no mercado nacional de 
alimentação fora do lar

Você sabia que metade das mulheres bra-
sileiras deixam o emprego um ano após o 
fim da licença-maternidade? e que das que 
voltam ao trabalho, muitas acabam sendo 

demitidas após um ano? e mais! Que 48% dessas 
profissionais mães deixam o mercado de trabalho, 
sendo a maior parte desligada das empresas sem 
justa causa?

pois é! esses dados são fruto de uma pesquisa 
da fundação Getúlio Vargas (fGV), que, juntamente 
com o Ministério do Trabalho, entrevistou mais de 
247 mil mulheres entre 25 e 35 anos que tiraram 
licença-maternidade entre os anos de 2009 a 2012.

Segundo o mesmo levantamento, a queda no 
emprego entre as profissionais mães se inicia ime-
diatamente depois do período de proteção garanti-
do pela licença, que é de quatro meses. além disso, 
a maior parte das saídas do mercado de trabalho 
dessas mulheres ocorre por iniciativa do empre-
gador e depende do nível de formação acadêmica 
das profissionais mães. isso porque, durante a pes-
quisa, foi descoberto que trabalhadoras mães com 
maior escolaridade apresentam queda de emprego 
de 35%, um ano após o início da licença-materni-
dade, enquanto o recuo é de 51% para as mulheres 
com nível educacional inferior.

outro levantamento realizado pela catho, marke-
tplace de tecnologia que conecta empresas e can-
didatos, aponta que 30% das mulheres brasileiras 
deixam o mercado de trabalho para cuidar dos fi-
lhos, enquanto, entre os homens, essa proporção é 
quatro vezes menor, de apenas 7%. 

Também conforme esse estudo da catho, fei-
to em 2018 com 2,3 mil pessoas, entre as mães 
consultadas, 48% afirmaram que já tiveram pro-
blemas no trabalho por terem que se ausentar 
porque o filho (a) passou mal. assim como, 24% 
dividiram que outro motivo de conflito entre ser 
profissional e mãe é o pedido para chegar mais 
tarde ao serviço em dias de reuniões escolares, 
entre outras atividades rotineiras que envolvem 
a maternidade.

Já uma pesquisa da Vagas.com, uma plataforma 
de empregos nacional 100% gratuita para profis-
sionais, indica que 52% das mães brasileiras que 
trabalham alegam já terem passado por constran-
gimentos no mercado de trabalho por causa da 
maternidade, inclusive, durante a gravidez e/ou no 
retorno da licença-maternidade. entre essas, apro-
ximadamente 20% relaram terem sido demitidas, 
apesar de a lei trabalhista vetar a demissão sem 
justa causa durante a gravidez e/ou até cinco me-
ses depois do parto. 

frente à uma realidade ainda tão desafiadora 
para as profissionais mães brasileiras, como a ma-
ternidade é tratada e experimentada de fato estrita-
mente no mercado nacional food service?

para responder a essa pergunta como uma ho-
menagem aos Dia das Mães, comemorado em 8 de 
maio neste ano de 2022, nós da rede food Service 
trazemos nesta edição relatos de 42 profissionais 
sobre como a maternidade e carreira tem sido vi-
venciadas em conjunto por elas no mercado nacio-
nal de alimentação fora do lar. confira, a seguir! 
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ana paula de castro Malheiro seixas

ana paula de castro Malheiro Seixas, de 48 anos, 
é formada em Direito e possui pós-graduação em 
Direitos Difusos e coletivos, além de especializa-
ção em contratos e em Direito do Trabalho. Mãe de 
ana carolina, de 18 anos, e do João Henrique, de 8, 
Seixas, atualmente, exerce o cargo de Diretora Jurí-
dica da Mars, fabricante mundial de chocolates se-
diada em McLean, Virginia, nos estados Unidos. “eu 
sou a responsável pelo Departamento Jurídico da 
Mars Brasil (pet Nutrition e Mars Wrigley)”, detalha.

conforme a Diretora Jurídica da Mars, “nos úl-
timos 22 anos, eu venho atuando em Departamen-
to Jurídico de indústrias de alimentos e bebidas. 
acredito que, após a maternidade, passei a olhar 
o trabalho em grupo, o cuidado com os outros, 
manter o foco, a organização e a apresentação 
de ideias com um olhar mais criativo e de forma 
diferente. com isso, pude contribuir com uma li-
derança diferenciada, compreensiva, com olhar 
em pessoas, mas sem perder a performance, com 
cobranças assertivas e resultados que passavam 
a surgir de uma forma mais leve e colaborativa. 

foi, de fato, uma transformação, pois, como mãe, 
também passei a ser uma profissional com melhor 
organização da rotina, inclusive, para conciliar 
meu trabalho com as demais atividades de mãe, 
esposa e filha. criei algumas metodologias de 
gerenciamento e controle das nossas atividades, 
transformei dados ‘jurídicos’ em ‘indicadores’, im-
plementei sistemas, passamos a usar a inteligên-
cia artificial em nosso favor, criamos conexões di-
retas com as áreas de negócios e a fazer parte de 
projetos. Sinto que essas têm sido contribuições 
significativas e que sigo aplicando em meu dia a 
dia, dando prioridade às pessoas, à equipe, sem-
pre com transparência ao negócio e atuando como 
verdadeira área parceira de todos os segmentos 
da empresa”, avalia.

Sobre como a maternidade é vista e tratada no 
atual mercado food service, Seixas alega que “eu, 
particularmente, sempre achei a indústria de alimen-
tos um segmento inclusivo e favorável à atuação das 
mulheres e mães, embora muitas ainda seguem no 
desafio para ocupar cargos de liderança dentro des-
sas indústrias. De toda maneira, não posso dizer que 
tive dificuldades ou dissabores nessas mais de duas 
décadas em que atuo no mercado alimentício, antes 
e depois da maternidade”, afirma.

 CAMILA BIANZINI IERVOLINO

camila Biazini iervolino, de 38 anos, é gradua-
da em Nutrição, com MBa em Gestão de Negócios 
e MBa Uc Berkeley. Mãe de isabela, de 9 anos, e 
raffaella, de 3, ela é sócia e Diretora de operações 
da Didio pizza, rede de franquias de pizzarias 100% 
delivery, há mais de 10 anos.

para iervolino, “a maternidade foi um MBa em 
minha vida, pois gerenciar vida profissional e fi-
lhos, marido e pet é uma das mais belas artes que 
nós mulheres conseguimos lidar. Situações di-
versas, como dias importantes de apresentações, 
suas duas filhas passarem a madrugada com febre 
e, no período da manhã, o seu marido sair muito 
cedo para trabalhar e você tem que estar acordada, 
linda e maravilhosa para o evento coorporativo são 
comuns. Nós somos guerreiras em conseguir girar 
todos os pratinhos ao mesmo tempo e sem deixar 
nenhum cair”, ressalta.

em relação a como a maternidade é vista e tra-
tada no atual mercado food service, a sócia e Di-
retora de operações da rede Didio pizza diz que 
“no passado, existia um enorme preconceito com 
mulheres e, principalmente, com mães no meio co-
orporativo. No entanto, percebo que, hoje, as em-
presas estão mudando esse conceito referente às 
mulheres mães e, com isso, estamos conseguindo 
alcançar as nossas posições de liderança e gesto-
ras”, afirma.

caMila paGaMisse

camila pagamisse, de 40 anos, é graduada em 
publicidade e propaganda e, atualmente, ocupa a 
posição de Diretora Senior de Marketing foods na 

pepsico, uma das maiores empresas de alimentos e 
bebidas do mundo.

  Mãe de  quatro filhos, Lucas, de 12 anos, Pe-
dro,  de 8, e dos gêmeos Beatriz e Tomás, de 1 ano 
e meio, pagamisse divide que “a maternidade me 
agregou muito como profissional, principalmen-
te, na gestão das prioridades e de como me tornar 
mais eficiente e assertiva no que realmente impor-
ta no dia a dia. ao ser profissional e mãe, inevita-
velmente, você passa por momentos de escolha, o 
que requer ser muito mais focada e direta nessas 
decisões. Nesse contexto, o tempo, que é algo va-
lioso, se torna ainda mais valorizado. outro ponto 
que a maternidade me ajudou muito foi a perceber 
a diversidade de perfis e pensamentos e como devo 
agir de forma diferente diante de cada um deles, já 
que cada criança é única e tem uma personalidade 
diferente da outra, com desafios distintos para os 
pais também. e isso é muito parecido com a função 
de gerenciar times, liderar pessoas, pois cada um 
tem seu estilo, sua personalidade, seu modo de ser 
e de pensar e o líder precisa entender essa diversi-
dade e saber atuar de forma diferenciada com cada 
um”, pontua.

 Sobre como a maternidade é vista e tratada no 
atual mercado food service, a Diretora Senior de 
Marketing foods na pepsico assinala que “eu tenho 
o privilégio de trabalhar na pepsico, uma empresa 
que valoriza a mulher e a maternidade. consigo ser 
mãe e profissional, além de tirar o melhor de cada 
um desses papéis quando estou dedicada a cada 
um deles. além da empresa ter esse foco, eu geren-
cio essa agenda e os limites que eu dou para elas, à 
minha função de mãe e de profissional, priorizando 
cada situação conforme a necessidade”, explica

caMila tiaGo nunes da silva

camila Tiago Nunes da Silva, de 31 anos, é for-
mada em Marketing, com pós-graduação em Ges-
tão de Negócios. Hoje em dia, ela atua como Su-
pervisora Sênior de Marketing na ajinomoto food 
Service, divisão de produtos para profissionais da 
aJiNoMoTo, sendo a responsável pela gestão e ati-
vação de produtos da marca.

Mãe do pedro desde janeiro de 2020, Silva conta 
que “me lembro como se fosse hoje quando eu sou-
be que seria mãe. foi a notícia mais maravilhosa do 

Ana Paula de Castro Malheiro Seixas

Camila Biazini Iervolino, sócia e Diretora de Operações da Rede Didio Pizza

Camila Pagamisse, Diretora Senior de Marketing Foods da Pepsico
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mundo, inclusive, foi no Dia das Mães que eu rece-
bi essa grande surpresa! eu ansiava muito por esse 
momento na minha vida. e, junto com a gravidez, 
veio também a notícia da minha promoção de cargo 
na ajinomoto food Service. então, foi, realmente, um 
misto de muita felicidade, euforia e também de forte 
senso de responsabilidade com os desafios que vi-
riam pela frente. eu sempre pensei em ser a melhor 
profissional e o desejo de ser mãe sempre me acom-
panhava. e conciliar os dois, como seria? essa foi 
uma grande dúvida que só tive a resposta na prática 
e essa experiência de fato é transformadora. após o 
maternar, nós mulheres não somos mais as mesmas, 
nossa vida muda e um amor muito profundo nasce 
em nós.  eu senti na pele os impactos da materni-
dade e, no lugar de uma profissional menos poten-
te, me tornei uma profissional mais madura, criativa, 
intensa, focada e conectada. Ter um reconhecimento 
profissional durante a gestação para mim foi o ápice 
da minha carreira. porém, eu sei que para muitas mu-
lheres essa realidade ainda é distante, pois a decisão 
de maternar e conciliar carreira, às vezes, soa como 
um paradoxo. ainda ouço o relato de várias mulheres 
que tiveram dificuldade em retornar às suas posições 
de trabalho depois da maternidade e isso realmente 
é lamentável. as pesquisas indicam que as mulheres 
que se tornam mães são grandes líderes e possuem 
habilidades essenciais para o mundo corporativo e 
muitas dessas habilidades eu percebi na prática que 
vieram ainda mais fortes, como a compreensão, resi-
liência, empatia, ser multitarefa e ter uma visão mais 
estratégica. essas são habilidades que as colabora-
doras com filhos também tiram de letra”, garante.

em relação a como a maternidade é vista e tra-
tada no atual mercado food service, a Supervisora 
Sênior de Marketing na ajinomoto food Service diz 
que “acredito que a maternidade é vista no merca-
do geral com muito mais leveza e empatia do que 
tínhamos muitos anos atrás. progredimos muito e é 
nítido o ganho que uma colaboradora que também é 
mãe pode contribuir no mercado corporativo. Mas, 
sim e de fato, ainda há muita oportunidade para 
crescermos e amadurecermos esse assunto no 
mercado brasileiro. Ser mãe é a chance de mudar-
mos o mundo, pois temos nas mãos a oportunidade 
de educar, amar, transmitir princípios e valores que, 
certamente, contribuirão com uma sociedade ainda 
mais forte, saudável, próspera e melhor. por isso, as 
empresas que tratam de forma respeitosa e justa 
esse tema estão apoiando, com certeza, um futuro 
melhor”, assegura.

caMila ventura de Melo

camila Ventura de Melo, de 27 anos, possui ensi-
no Médio completo e atua como Líder de atendimen-
to da frango assado, rede de restaurantes de estra-
da, de buffet self-service, cafés e lanches, com wifi 
e loja de conveniência fundada em 1952. ela atua na 
unidade carvalho pinto, no estado de São paulo.

Mãe de uma filha desde 2019, Melo diz que a ma-
ternidade te ajudou profissionalmente a “ter mais 
empatia e oferecer um atendimento mais humani-
zado, dando todo o suporte para os clientes que 
viajam com suas crianças. pois, após ser mãe, sei o 
quanto difícil isso é”, justifica. 

Sobre como a maternidade é vista e tratada no 
atual mercado food service, a Líder de atendimento 
da frango assado alega que “a experiência que te-
nho tido em food service sendo mãe é uma das me-
lhores, pois, sempre que precisei, recebi um grande 
suporte da empresa onde trabalho. Todos sempre 
foram solícitos e empáticos quando eu precisei de 
algo relacionado”, garante.

carolina de bittencourt fiGueiredo

 Carolina de Bittencourt Figueiredo, de 44 anos, 
é formada em psicologia e possui curso tecnoló-
gico de Nutrição. Mãe de gêmeos, de 12 anos, e de 
dois enteados, um de 25 e uma de 18, ela é a fun-
dadora e CEO da Padella São Benedito, empresa de 
refeições congeladas saudáveis localizada em São 
paulo, capital.

conforme figueiredo, quando ela se tornou mãe, 
“não estava no mercado de food service. Nessa 
época, eu trabalhava como executiva de recursos 
Humanos no mercado corporativo. eu gosto da 
área de food service, mas conciliar a maternidade 
com essa área é complicado e difícil de gerenciar 
as duas coisas, pois o food service requer horá-
rios difíceis, trabalhar a noite, fins de semana e 
feriados. Hoje, como empreendedora e mais estru-
turada, eu já consigo conciliar melhor tudo. isso 
porque a linha de congelados dá mais espaço para 
flexibilizar os horários. No entanto, com a frente 
de bistrô junto, ficou mais difícil. Na maternidade, 
nos cobramos muito, queremos estar junto com 

os filhos e, ao mesmo tempo, ter sucesso. Temos 
muitas funcionárias mães de filhos pequenos e 
as ajudamos, reconhecendo essa sensibilidade e 
dando uma flexibilidade de horários. Mas, me co-
locando no papel da mãe na área food service, é 
bem difícil de gerenciar”, alerta

em relação a como a maternidade é vista e tra-
tada no atual mercado food service, a fundadora e 
ceo da padella São Benedito considera que, hoje 
em dia, “a maternidade ainda é discutida muito 
focada na mulher, como se fosse uma escolha só 
dela. Nos últimos tempos, nós tivemos uma evolu-
ção muito grande no mercado em si. isso porque, 
nós, como mães, queremos ter a qualidade de tem-
po para os nossos filhos e isso fica mais compli-
cado nessa área, que exige o presencial e requer 
atividade física. por isso, tem que gostar muito do 
que faz. Hoje, fornecer comida afetiva de alta quali-
dade e saudável para famílias e mães é o propósito 
da padella, tanto com os congelados, como o bistrô, 
pois me colocando no lugar do papel que estava, 
tinha dificuldade de encontrar algo com esse con-
ceito. Não havia muitos e nós mães queremos ofe-
recer o melhor aos nossos filhos. então, dessa for-
ma positiva, isso influenciou no nível de exigência 
da elaboração de todos os pratos da minha empre-
sa. além disso, atualmente, uma grande gama de 
nossos clientes são mães com filhos, assim como 
idosos, pois é onde eles sabem a procedência dos 
alimentos frescos e na nossa preocupação sobre 
o controle de sódio, açúcar e outros ingredientes 
muito industrializados”, endossa.

carolina pett

carolina pett, de 34 anos, é formada em Direito 
e, atualmente, exerce o cargo de Head de produ-
tividade e Melhoria continuada na pepsico Brasil, 
uma das maiores empresas de alimentos e bebidas 
do mundo.

Camila Tiago Nunes da Silva, Supervisora Sênior de marketing da Ajinomoto Food Service

Camila Ventura de Melo, Líder de Atendimento da rede Frango Assado unidade Carvalho Pinto

Carolina Pett - Head de Produtividade e Melhoria Continuada, da PepsiCo Brasil
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Sobre como a maternidade é vista e tratada no 
atual mercado food service, a Diretora de Marketing 
culinário e Head de pesquisa e Desenvolvimento de 
produto da Beleaf pontua que “eu tive a sorte de 
ter saído cedo do mundo corporativo. Trabalhei na 
Nestlé logo no começo da minha carreira e, depois, 
já fui para uma empresa familiar, a Sc. Lá, mais de 
70% dos colaboradores eram mulheres abaixo dos 
40 anos. Muitas com filhos, tendo toda a liberdade 
de levar os meninos quando surgia algum problema 
com a retaguarda doméstica. Já na Beleaf, temos 
54% mulheres e 40% estão em cargos de liderança, 
mantendo a mesma mentalidade. Mas, sei que so-
mos uma exceção! Tenho, em outros clientes, mães 
em estado permanente de tensão ou mulheres que 
têm pavor de engravidar e serem demitidas, logo 
após as licenças. porém, também sei que esse mo-
delo de empresa está com os dias contados, pois 
não se encaixa mais no mundo que estamos crian-
do hoje. Quando a empresa acolhe a mulher e o seu 
filho, a produtividade dispara. Vejo isso com frequ-
ência. o comprometimento é outro”, assegura.

 derileusa rosa dos santos scott

Derileusa rosa dos Santos Scott, de 49 anos, 
é graduada em Gastronomia e pós-graduada em 
Gestão em alimentos e Negócios. 

atualmente, ela é docente da área de Gastronomia 
do Serviço Nacional de aprendizagem comercial São 
paulo (SeNac-Sp) e conta que é “mãe de coração 
de uma linda menina chamada isadora. Quando eu a 
adotei, ela tinha 1 ano e 5 meses e, hoje, está com 5 
anos. Com a maternidade, temos pouco tempo para 
cozinhar e fazer outras atividades. assim, as várias 
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Mãe das gêmeas anna e alice desde janeiro de 
2020, pett divide que “com o nascimento das mi-
nhas filhas, me tornei uma pessoa mais empática. 
Desde então, me tornei mais sensível às neces-
sidades dos outros. Hoje, sou mais perceptível e 
capaz de entender e ajudar as pessoas do meu en-
torno. e isso também se estende à minha vida pro-
fissional, ao apoio que ofereço ao meu time. além 

disso, também me sinto mais produtiva. Sou mais 
objetiva e muito mais determinada. executo as mi-
nhas tarefas com precisão para poder comprimir 
com as minhas atividades, conciliando de forma 
equilibrada o tempo dedicado ao trabalho e à vida 
pessoal para estar com as minhas filhas. consi-
derando que a grande maioria das consumidoras 
de alimentos também é mãe, assim como eu, eu 
consigo entender ainda mais o nosso público-alvo 
e as suas necessidades”, enfatiza.

em relação a como a maternidade é vista e tra-
tada no atual mercado food service, a Head de pro-
dutividade e Melhoria continuada da pepsico Brasil 
entende que “o mercado de food service exige mui-
ta agilidade. estamos constantemente expostos 
a novos comportamentos e cenários econômicos, 
mudanças de estratégia de concorrentes, entradas 
de novos players, entre outros fatores. por isso, é 
um setor que exige muita disponibilidade de tempo 
e agilidade de seus funcionários. com essa exigên-
cia, o contexto histórico e cultural traz um pré-con-
ceito com as mães. ainda hoje, as mães assumem 
a maior carga na maternidade, mas, no passado, 
eram elas que se ausentavam do trabalho para 
atender uma necessidade do filho. Hoje, isso vem 
mudando e os pais estão, cada vez mais, assumin-
do um papel protagonista na criação de seus filhos 
e dividindo essa carga com as mães. Mas, ainda 
leva tempo para esse pré-conceito deixar de existir. 
eu tenho sorte de estar em uma empresa como a 
pepsico, que entende a importância de eu realizar 
os dois papéis com plenitude. e, inclusive, a neces-
sidade desse equilíbrio para que eu consiga perfor-
mar no trabalho, entregando resultados positivos, 
ao mesmo tempo que tenho tempo de qualidade 

com as minhas filhas.  Mas, infelizmente, essa não 
é uma realidade de todas as mães, principalmen-
te, nesse mercado. eu acredito que estamos em um 
movimento de transformação e que a tendência é 
muito positiva, mas precisamos seguir reforçando 
a importância da mulher/mãe nesse mercado de 
trabalho. a importância da equidade de gênero em 
todos os setores, até como forma de trazer resulta-
do às companhias, para que um dia todas as mu-
lheres possam desempenhar todos os seus papéis 
sem culpa e na plenitude que merecem. precisamos 
acelerar essa agenda e tornar a equidade uma rea-
lidade já”, convida.

débora santos de souza oliveira

Débora Santos de Souza oliveira, de 56 anos, é 
historiadora, empresária e, atualmente, exerce o 
cargo de Diretora de Marketing culinário - estudo e 
desenvolvimento de produtos para a indústria de ali-
mentos, criação de receitas, fotos e eventos - e Head 
de pesquisa e Desenvolvimento de produto da Bele-
af, foodtech especializada em alimentação saudável e 
plant-based. a empresa, que foi pioneira no mercado 
de alimentação vegana congelada, já captou 12,8M e 
cresceu oito vezes nos últimos dois anos. Hoje, conta 
com mais de 30 produtos, entre pratos, sopas e do-
ces, que são entregues em até 24 horas em São pau-
lo, capital, campinas, interior paulista, rio de Janeiro, 
capital, e Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Mãe de dois filhos há 31 anos, oliveira relata que 
“no meu caso, a maternidade foi uma mudança ra-
dical em minha vida pessoal e profissional. Depois 
dos meus meninos, entendi que a indústria de ali-
mentos precisava oferecer comida boa e de quali-
dade melhor. e, quando me vi montando aulas de 
culinária para crianças nas escolas, no projeto de 
um cliente, com nuggets em formato de dinossauro, 
entendi que eu estava no caminho errado. assim, eu 
comecei a mudar o meu enfoque”, relembra.

Fabiana Arruda Gonçalves, empresária

Carolina de Bittencourt Figueiredo, Fundadora & CEO Padella São Benedito

Débora Santos de Souza Oliveira, Head de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Produto da Beleaf

Derileusa Rosa dos Santos Scott, docente da área de gastronomia do Senac São Paulo
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opções que o mercado de food service oferece aca-
bam nos motivando a fazer refeições fora de casa. 
outras alternativas que salvam os dias mais corri-
dos são os alimentos pré-cozidos, congelados se-
miprontos ou 100% naturais, que facilitam a rotina 
diária e permitem manter a alimentação saudável de 
toda a família, de forma prática e rápida”, argumenta.

em relação a como a maternidade é vista e 
tratada no atual mercado food service, a docen-
te do SeNac-Sp entende que “ter bons hábitos 
alimentares desde a infância é essencial para 
manter a saúde, pois auxilia no desenvolvimento, 
crescimento, aumenta a disposição e, inclusive, 
proporciona inúmeros benefícios que irão impac-
tar na fase adulta. Sabemos que a indústria de 
food service tem investido em cardápios mais 
balanceados, mas ainda  existem poucas opções 
saudáveis e ambientes adequados para receber 
a família.  Minha filha, por exemplo, adora comer 
fora, mas acaba sendo um desafio escolher um 
lugar que tenha um cardápio kids com opções 
saudáveis e, quando tem, sempre vem incluso a 
‘danada’ da batata frita”, pondera.

erica tiMponi

erica Timponi, de 42 anos, é formada em educação 
física, mas, hoje em dia, é franqueada da Divino fogão, 

uma rede de restaurantes self-service com mais de 170 
unidades abertas pelo Brasil a fora. a loja da empresária 
fica no BH Shopping, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Mãe da Liz desde agosto de 2020, Timponi com-
preende que “a maternidade aumentou a minha sen-
sibilidade e a minha empatia, principalmente, com 
as outras mães. após ser mãe, eu percebi, de uma 
maneira diferente, os desafios que nós mães passa-
mos com os nossos filhos e como isso interfere na 
qualidade das entregas profissionais”, conta.

Sobre como a maternidade é vista e tratada no 
atual mercado food service, a franqueada da Divino 
fogão enfatiza que “o mercado food service é uma 
área de atuação que não para. fins de semana, fe-
riados, noites e madrugadas. essa disponibilidade 
requer sacrifício das mães e pode interferir, princi-
palmente, na quantidade de tempo de convivência. 
assim, é preciso ter coragem para escolher uma 
carreira profissional nessa área e assumir a conse-
quência dessa ‘distância’ da cria. Hoje, já há menos 
barreiras nas empresas em relação à contratação 
de mães de crianças pequenas e a área é dominada 
pelas mulheres. Na nossa nova loja, por exemplo, 
somos em 17 mulheres e, dessas, 12 são mães”, 
exemplifica.

fabiana arruda Gonçalves

fabiana arruda Gonçalves, de 39 anos, é gradu-
ada em Hoteleira, com pós-graduação em adminis-
tração. Mãe do Joaquim, de 5 anos, e do augusto, de 
2, trabalhou durante 15 anos “na operação de res-
taurantes internacionais, mas, há 2 anos, me tornei 
empresária no setor de embalagens biodegradáveis 
para o food service por meio da Soubio”, relata.

Segundo Gonçalves, “acredito que quando se 
fala em maternidade, o assunto é bastante comum 
para qualquer mercado de trabalho. No meu caso, 
aprendi a ser ainda mais produtiva e avaliar o que 
realmente é importante e necessário. o tempo pas-
sa a ser um asset valioso e usá-lo a seu favor faz 
com que as metas sejam cumpridas e que o equi-
líbrio entre trabalho e filho possa acontecer. Nesse 
setor, é comum trabalharmos nos finais de semana 
e feriados. por isso, ter uma rede de apoio é funda-
mental para essa organização de agenda”, indica. 

  Em relação a como a maternidade é vista e 
tratada no atual mercado food service, a em-
presária no setor de embalagens biodegradá-
veis para o food service analisa que “ainda é 
bastante desafiador, mas depende de cada cul-
tura organizacional de cada empresa. a mulher 
mãe, muitas vezes, ainda sofre preconceitos, em 
que são questionadas sobre a sua capacidade 
de trabalhar e cuidar da família e, consequen-
temente, estão vulneráveis ao ‘motherhood pe-
nalty’. esse conceito destaca algumas penali-
dades expressas em menor salário, dificuldade 
de contratação, promoções e desenvolvimento 
e na distribuição de tarefas diárias. eu acredito 
que, no food service, ainda podemos fortalecer 
essa cultura para que a mulher mãe não sofra 
com pré-julgamentos e que esteja respaldada 

por sua capacidade e potencial. Muitas famílias 
são sustentadas financeiramente por essa mãe, 
que, seguramente, será ainda mais produtiva e 
eficaz. Tendo a confiança da empresa e seus lí-
deres, essa relação de trabalho somente se for-
talecerá”, acredita.

fernanda faria

fernanda faria, de 38 anos, é graduada em en-
genharia de alimentos e, hoje em dia, atua como 
Gerente Key account food Service na forno de Mi-
nas, empresa pioneira na comercialização do pão de 
queijo no Brasil. “Sob a minha gestão, está o aten-
dimento de todas as redes nacionais de food service 
e a prospecção de novos negócios da área”, relata.

Mãe de uma menina de 4 anos, faria compreende 
que “a maternidade é o mais belo e árduo exercício 
de gestão de pessoas e de negócios. eu vivencio, 
no dia a dia, a importância de cuidar e acompa-
nhar o crescimento da minha filha, ajudar em seu 
desenvolvimento e estar ao seu lado sempre que 
necessário. Não é diferente com meus clientes, 
que, depois que ‘nascem’, também demandam de-
dicação e empenho para continuarem crescendo. 

Minhas duas versões, mãe e profissional, estão em 
processo contínuo de aprendizado e parceria”, divide.

em relação a como a maternidade é vista e tra-
tada no atual mercado food service, a Gerente Key 
account food Service na forno de Minas relata que 
“indiscutivelmente, a maternidade vinha sendo tra-
tada de uma forma exclusiva e muitas mães não 
conseguiam voltar ao mercado de trabalho ou ti-
nham que aceitar salários e posições inferiores às 
que eram aptas a ocupar. Nos últimos anos, entre-
tanto, já vemos iniciativas interessantes de gran-
des empresas de dar a essas profissionais mais 
flexibilidade e melhores oportunidades também. e 
o mercado de food service tendencia a liderar es-
sas mudanças, uma vez que uma fatia cada vez 
mais importante da alta liderança é ocupada por 
mulheres. recentemente, por exemplo, uma amiga 
foi promovida grávida, por mérito, o que me deixou 
extremamente feliz e esperançosa de que dias me-
lhores virão para as mães profissionais”, espera.

 FERNANDA SILVA

Fernanda Silva,  de 39 anos, é formada em  Co-
municação Social, com pós-graduação em Marke-
ting. Hoje em dia, ela exerce a função de Gerente de 
Marketing e i&r (inovação e renovação) das cate-
gorias de chocolates, Biscoitos e Sobremesas da 
Nestlé Professional. “Eu atuo no mercado food ser-
vice há 9 anos e, especificamente na Nestlé, estou 
há 14 anos”, complementa.

Mãe desde 2016 do pedro, que, em junho deste 
ano, irá completar 6 anos, Silva avalia que “a ma-
ternidade nos transforma e, sem dúvida alguma, 
me sinto hoje uma outra mulher:  mais forte, mais 
focada e, certamente, mais valorizada. Sou mais 

Erica Timponi, franqueada do Divino Fogão_Divulgação Divino Fogão

Fernanda Silva, Gerente de Marketing e I&R das Categorias de Chocolates, Biscoitos e 
Sobremesas na  Nestlé Professional

Fernanda Faria, Gerente Key Account Food Service na Forno de Minas
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produtiva e valorizo ainda mais o meu tempo e as 
minhas entregas, porque, no final do dia, quero 
estar mais disposta para brincar e cuidar do meu 
filho. Sinto que não somente o mercado food ser-
vice, mas todos os outros, entendem mais as res-
ponsabilidades que temos como mães e profis-
sionais, que vão além das entregas do trabalho e 
que sim não há problema estarmos ausentes em 
alguns momentos para irmos à reunião do filho na 
escola ou levá-lo a uma consulta médica durante o 
expediente. afinal, isso não nos fará produzir me-
nos e tem um lado muito positivo de não terceiri-
zarmos nosso papel de mãe e sermos sempre mais 
presentes na vida dos nossos filhos”, sinaliza.  

Sobre como a maternidade é vista e tratada no 
atual mercado food service, a Gerente de Marketing e 
i&r (inovação e renovação) das categorias de cho-
colates, Biscoitos e Sobremesas da Nestlé profes-
sional reforça que “vejo em constante evolução, pois 

as mulheres, independentemente de serem mães ou 
não, são realmente admiradas por darem conta de 
todas as tarefas, que vão muito além das entregas 
profissionais! Hoje, o nosso mercado também se 
adaptou ao home office, o que trouxe também um 
momento especial para as mamães, em que passa-
mos a valorizar os pequenos momentos por mais 
simples que sejam, como levar ou buscar o filho na 
escola como a atitude mais feliz do mundo! Não há 
momento mais gratificante durante a nossa jornada 
de trabalho repleta de reuniões e projetos para uma 
pausa como essa, que marca a nossa vida e, com 
certeza, a dos nossos filhos também”, recomenda.

 HAYRA STEFANI AFONSO

Hayra Stefani afonso, de 24 anos, possui o en-
sino Médio completo e, atualmente, trabalha como 
atendente do Kfc (Kentucky fried chicken), uma 
rede de restaurantes norte-americana criada em 
1952 pelo coronel Harland Sanders, em Kentucky, 
nos eUa, e que, hoje no Brasil, já conta com mais 
de 127 restaurantes nos Estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Santa catarina, paraná, rio Grande do 
Sul, Minas Gerais, espírito Santo, Bahia, ceará, per-
nambuco, Goiás, alagoas, Goiás e Distrito federal. 
a unidade em que afonso trabalha fica na Vila olím-
pia, em São paulo, capital.

Mãe de um menino de 4 anos, a atendente do 
Kfc partilha que a maternidade te agregou “res-
ponsabilidade como profissional no mercado food 
service”, resume.

em relação a como a maternidade é vista e tra-
tada no atual mercado food service, afonso avalia 
que “é difícil, principalmente, nas entrevistas. isso 
porque a pergunta ‘quem vai ficar com a criança?’ é 
uma das principais coisas que questionam para as 
mães. assim, a minha sorte é ter uma gerente que 
entende e sempre pergunta sobre meu filho, se ele 
está bem, por exemplo”, agradece.

isabel Medeiros MarQues

isabel Medeiros Marques é formada em adminis-
tração e, hoje em dia, é responsável pelas Diretorias 
de Gente e cultura e expansão do Grupo Trigo, uma 
holding 100% brasileira proprietária do Spoleto, Koni, 
LeBonton, Gendai, china in Box e Gurumê, sendo o 
maior  grupo  de franquias que oferece comida de 
verdade no Brasil e um dos maiores operadores de 
comida asiática do mundo por meio dos seus res-
taurantes e serviço delivery. Hoje no Brasil, o grupo 
possui mais de 600 restaurantes espalhados de Nor-
te ao Sul do país, além de suas marcas 100% digitais 
com vendas majoritariamente online para delivery.

Mãe da Maria desde 2017, Marques acredita que “a 
maternidade me proporcionou senso de responsabili-
dade e maturidade em relação à minha família e todas 
as pessoas que integram com a nossa empresa. Me 
deu uma empatia com a mulher e com a mãe”, diz.

 Sobre como a maternidade é vista e tratada no 
atual mercado food service, a Diretora de Gente e 
cultura e expansão do Grupo Trigo pondera que 

“eu acho que ainda há muito o que evoluir nessa 
relação entre maternidade e mercado. felizmente, 
no Grupo Trigo, nós temos conseguido vencer esse 
desafio: estimular a diversidade com cada vez mais 
participação feminina e, ao mesmo tempo, compre-
ender às necessidades relacionadas à maternidade 
por meio do desenvolvimento e conscientização da 
liderança. acho que estamos no caminho certo. Mi-
nha filha, Maria, aos 4 anos, por exemplo, já diz que 
quer trabalhar no Grupo Trigo”, comemora. 

izabela dolabela siMon

izabela Dolabela Simon é formada em Direi-
to e Gastronomia, tendo experiência como co-
zinheira e empreendedora. Hoje, a sua atuação 
profissional é como Sócia-fundadora da compo-
ta ibá, uma marca que propõe o resgate do que 
o Brasil tem de melhor em sabores, aromas e 
texturas, sendo um convite para conhecer as de-
lícias que os biomas brasileiros possuem, com 
sabores que despertam os sentidos e harmoni-
zam com diversas combinações. carregada de 
significados desde o nome, ibá, em tupi-guarani, 

significa ‘fruto’, uma lembrança àqueles que fo-
ram os primeiros a habitar o território nacional 
e a aproveitar as riquezas da flora brasileira. 
pioneira em seu segmento, a ibá leva aos seus 
consumidores a experiência gastronômica única 
de receitas que unem frutos, raízes, especiarias, 
condimentos, favas e bebidas em um produto 
inovador: compotas em bisnaga.

Mãe da Sarah desde março de 2020 e do David 
desde março de 2021, Simon aponta que “ser mãe 
me ensinou a gerir melhor a minha rotina e tem-
po. Hoje, eu consigo ter tempo de qualidade com 
a minha família e com as minhas empresas e res-
taurantes. Me preocupo mais com o meio ambiente, 
com os ingredientes que uso nos meus produtos e 
cardápios e com saudabilidade de tudo que produ-
zo e vendo”, afirma.

em relação a como a maternidade é vista e trata-
da no atual mercado food service, a Sócia-fundadora 
da compota ibá compartilha que “para nós mulheres, 
é tudo mais difícil. Muitas vezes, perdemos vagas 
por sermos mães e, infelizmente, eu ainda vejo isso 
acontecer não só no mercado de food service, como 
no geral. Mas, nós mulheres somos muito capazes e 
eu confesso que, na maioria das vezes, gosto mais 
de trabalhar com mulheres e mães”, pontua.

Juliana Colina, Gerente de Produtos Digitais da Pede Pronto

Hayra Stefani Afonso, Atendente do KFC

Isabel Medeiros Marques, Diretora de Gente e Cultura e Expansão do Grupo Trigo
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joseane ferreira da silva

Joseane ferreira da Silva, de 25 anos, é Líder de 
Área da frango assado, rede de restaurantes de es-
trada, de buffet self -service, cafés e lanches, com 
wifi e loja de conveniência fundada em 1952, na 
unidade caieiras, no estado de São paulo. “o meu 
trabalho é maravilhoso. eu lidero equipes e a minha 
função principal é encorajar e engajar o time para 
se desenvolver, melhorar continuamente para en-
tregar as metas e os objetivos”, esclarece.

Mãe desde 2016, Silva relata que o seu mundo 
“mudou exatamente no dia 02/10/2016, que foi 
quando eu segurei minha menina pela primeira vez 
em meus braços. eu senti a respiração dela e ouvi 
o ‘chorinho’ dela pela primeira vez. Nesse dia, eu 
conheci o meu verdadeiro amor. enfim, foi a melhor 
sensação que já senti em toda a minha vida e, hoje, 
posso dizer que também foi a melhor experiência. 
atualmente, a minha filha tem 5 anos e o nome dela 
é Lorena. ela é super educada, muito inteligente. 
ela é o meu mundo! para mim, a maternidade foi 
como uma aposta para o futuro. pois, foi a partir 
dela que eu criei coisas na minha cabeça e no futu-
ro, foi tudo diferente! antes, eu criava situações em 
minha mente que só eu vivia, que só eu acreditava, 
que só eu conseguia ver. Mas, foi tudo ao contrário! 
a maternidade me ensinou a ter mais visão, mais 
responsabilidade, mais afeto, mais foco, mais força 
de vontade, mais determinação e mais energia. a 
maternidade no mercado de food service me ensi-
nou que tudo é possível, inclusive, ser várias ver-
sões sendo apenas uma mamãe só”, assinala.

Sobre como a maternidade é vista e tratada 
no atual mercado food service, a Líder de Área da 
frango assado sinaliza que “nos dias de hoje, a 
meu ver, a maternidade é vista com mais empatia. 
atualmente, as empresas se doam mais aos cuida-
dos com as gestantes e o mercado também, pois, 
hoje em dia, as mulheres não se privam de trabalhar 
porque estão gestantes”, enfatiza.

JOYCE DA SILVA BORGES

Joyce da Silva Borges, de 39 anos, é formada em 
administração de empresas e, atualmente, exerce 
o cargo de Gerente do Kfc (Kentucky fried chi-
cken), uma rede de restaurantes norte-americana 
criada em 1952 pelo coronel Harland Sanders, em 
Kentucky, nos eUa, e que, hoje no Brasil, já conta 
com mais de 127 restaurantes nos Estados de São 
paulo, rio de Janeiro, Santa catarina, paraná, rio 
Grande do Sul, Minas Gerais, espírito Santo, Bahia, 
ceará, pernambuco, Goiás, alagoas, Goiás e Distrito 
federal. a unidade em que Borges trabalha fica Vila 
olímpia, em São paulo, capital.

Mãe de duas meninas, Laryssa, de 11 anos, e 
alexia, de 8, a Gerente do Kfc acredita que “como 
gestora, a maternidade me tornou mais sensível e 
empática. por isso, não vejo a contratação de mães 
como um empecilho, mas sim que essa profissional 
será mais comprometida, porque tem outra pessoa 
como dependente”, explica. 

assim para sermos mais assertivos”, aconselha.
Sobre como a maternidade é vista e tratada no 

atual mercado food service, a Gerente de produtos 
Digitais B2B e B2c da pede pronto, pontua que, “por 
causa das variedades que o mercado de food pos-
sui, é possível ter uma vida melhor e com mais qua-
lidade. Seja para facilitar o lanchinho das crianças 
pela manhã ou até mesmo poder contar com por-

Izabela Dolabela, sócia fundadora da Compota Ibá

Joseane Ferreira da Silva, 25 anos,
Líder de área da rede Frango Assado unidade Caieiras
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ções saudáveis e com a gramatura adequada para 
cada tipo de pessoa. essas opções facilitam o dia a 
dia das mães profissionais, que se preocupam com 
o bem-estar da sua família e também com a sua 
profissão”, sinaliza.

juliane vitor de souza freitas

Juliane Vitor de Souza freitas, de 31 anos, é 
graduada em administração de empresas, com 
pós-graduação em finanças e eficiência empre-
sarial. atualmente grávida de esther, ela ocupa o 
cargo de Gerente de Suprimentos da papila Deli, 
marca de restaurantes 100% digitais com diver-
sas marcas exclusivas, sendo cada uma espe-
cializada em um tipo de culinária diferente. “eu 
sou a responsável pelo gerenciamento dos seto-
res de compras, estoque e Logística da papila. 
assim, cuida da análise de resultado dos seto-
res; desenvolvimento de novos produtos e for-
necedores; criação de processos e alinhamento 
operacional”, elenca.

De acordo com freitas, “acredito que a materni-
dade me trouxe um novo olhar para a vida de forma 
geral, seja no âmbito pessoal, quanto no profissio-
nal. Mas, profissionalmente, me ajudou a entender 
e definir melhor as minhas prioridades, o que fez 
grande diferença na minha rotina”, salienta.

em relação a como a maternidade é vista e 
tratada no atual mercado food service, a Geren-
te de Suprimentos da papila Deli acredita que 
“ainda temos como mercado um grande ca-
minho a percorrer, mas, felizmente e cada vez 
mais, as empresas têm tratado a maternidade 
não mais como um tabu, entendendo que desde 
uma simples pergunta, se a mulher é mãe ou 
não, em um processo de entrevista até a falta 
de benefícios e desigualdade salarial consti-
tuem o pré-conceito à mulher-mãe, o que não 
deve mais existir”, reforça.

 LARISSA SCHMITT BERNARDES

Larissa Schmitt Bernardes, de 41 anos, é forma-
da em economia e, atualmente, exerce o cargo de 
Diretora da cervejaria Das Bier, única no Vale do 
itajaí, em Santa catarina, e que também tem res-
taurante anexo à fábrica da bebida artesanal. 

Mãe de duas meninas desde 2009, Bernardes 
partilha que “parece clichê, mas a maternidade 
me trouxe a questão de fazer várias coisas ao 
mesmo tempo. Maternidade exige que a mulher 
seja multitarefas e, inevitavelmente, as mães 
que estão no mercado de trabalho acabam le-
vando essa postura para o campo profissional. 
Mães estão sempre em ação e a área de food 
service é exatamente isso: ação constante, 
transformação. Ter um olhar firme a respeito 
de um determinado assunto, mas também saber 
dosar as decisões quando o emocional pede um 
espaço”, sintetiza.   

  Sobre como a maternidade é vista e tratada 
no atual mercado food service, a Diretora da cer-

vejaria Das Bier diz que enxerga que “ser mãe 
nesse mercado ainda é um obstáculo. É limi-
tador por causa de questões trabalhistas que, 
na maioria das empresas, são levadas muito 
em consideração quando o que está em jogo é 
uma relação empregatícia. Mãe tem que ter dois 
domingos de folga por mês e tem a questão da 
estabilidade, caso a mulher engravide. Há ainda 
a visão equivocada de que uma mãe com filhos 
pequenos tende a faltar mais no trabalho. É uma 
realidade que vem mudando de forma bastan-
te lenta, até porque existem vantagens em ter 
mães na equipe, pois elas acabam tendo mais 
sensibilidade no trato com o cliente, elas con-
seguem assumir tarefas múltiplas. então, mudar 
a mentalidade é o desafio! agora, pelo lado do 
consumidor, o mercado mudou muito com rela-
ção à essa questão. as mães de hoje ‘ganharam’ 
o direito de se divertir, de sair, de espairecer. ela 
é vista como um consumidor potencial e que 
tem decidido muito pela família, de modo geral”, 
classifica.

LOYANA GUIMARÃES BIÉ DE ARAÚJO

Loyana Guimarães Bié de araújo, de 42 anos, é 
graduada em Nutrição há 18. Atualmente, ela traba-
lha com atendimento clínico nutricional em Manaus 
e é Nutricionista do programa Viver Bem da Sodexo 
Benefícios e incentivos.

Mãe de Lorena, de 23 anos, e ana Beatriz, de 15, 
araújo compreende que “a maternidade me ajuda até 
hoje a buscar dentro da nutrição formas de consolidar 
o bom hábito alimentar das minhas filhas e da minha 
família. a alimentação saudável é, sem dúvida, um pilar 
importante na qualidade de vida das gerações e, como 
mãe e nutricionista, sempre me vi no dever de incenti-
vá-las a se alimentar da melhor forma possível, porém, 
sem restrições severas por entender que o processo 
da nutrição vai além do comer em si. envolve aspectos 
culturais e sociais que acompanham as diversas fases 
do crescimento”, aconselha.  

em relação a como a maternidade é vista e tra-
tada no atual mercado food, a Nutricionista do pro-
grama Viver Bem da Sodexo Benefícios e incentivos 
diz que “com o passar dos anos, tenho visto a cres-
cente preocupação da alimentação como um pilar 
importante  desde a vida intrauterina. Eu mesma, 
em minha primeira gestação, não fiz certas suple-
mentações que, hoje, são de uso regular na prática 
clínica. o mercado de alimentação tem valorizado, 
cada vez mais, a comida de verdade, reduzindo o 
consumo de industrializados e aumentando a ali-
mentação natural”, aponta.

em relação a como a maternidade é vista e trata-
da no atual mercado food service, Borges alega que 
“ainda é tratada com discriminação e preconceito. 
acham que vamos faltar, que iremos ter atestado 
por causa dos filhos, mas, na verdade, é ao con-
trário, já que a maternidade traz responsabilidade”, 
assegura. 

juliana collina scanavaca

Juliana collina Scanavaca, de 38 anos, é forma-
da em publicidade e propaganda e, hoje em dia, é a 
Gerente de produtos Digitais B2B e B2c da empresa 
pede pronto, uma plataforma de negócio da alelo 
criada para simplificar a rotina dos consumidores e 
promover uma transformação digital dos estabele-
cimentos comerciais ao permitir a digitalização do 
cardápio e do atendimento.

Mãe de Mariano, de 7 anos, e olivia, de 5, Sca-
navaca compreende que “a maternidade me trouxe 
mais objetividade e, da mesma forma, é assim que 
o mercado de food service precisa ser. afinal, onde 
muitas vezes não se tem tempo e nem é possível 
fazer com que o outro perca tempo, precisamos ser 

Joyce da Silva Borges , Gerente do KFC

Juliane Vitor de Souza Freitas, Gerente de Suprimentos da Papila Deli

Larissa Schmitt Bernardes, diretora da cervejaria Das Bier
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luana KleMtz zonta

Luana Klemtz Zonta, de 42 anos, é Bióloga e, atu-
almente, trabalha como analista comercial da pas-
ta putz!, uma marca de produtos saudáveis cujos 
principais produtos são as pastas de amendoim 
low carb, zero açúcar, sem glúten e compostas por 
40% de proteína em sua tabela nutricional.

Mãe de um menino de 10 anos, Zonta analisa que “a 
maternidade ressaltou em mim ainda mais a importân-
cia da variedade, praticidade, qualidade e necessidade 
dos nossos produtos serem economicamente viáveis. 
o mercado food nos permite um melhor gerenciamen-
to do tempo na conciliação e administração de uma 
alimentação saudável com a rotina diária”, resume.

Sobre como a maternidade é vista e tratada no atual 
mercado food, a analista comercial da pasta putz!, enfatiza 
que “o mercado food service é dinâmico, mas ainda apre-
senta deficiências em relação à maternidade”, lamenta.

luiza dourado Miccieli

Luiza Dourado Miccieli, de 34 anos, é formada em 
Nutrição e, hoje em dia, exerce o cargo de consultora 
de Qualidade e inovação do Giraffas, atuando com o de-
senvolvimento de produtos, fornecedores e operações.

Mãe da Luna, de 11 meses, Miccieli divide que 
acredita que a maternidade te agregou como pro-
fissional em relação à “criatividade, agilidade e 
disposição, que são fundamentais no mercado de 
food service. a maternidade me trouxe tudo isso de 
forma muito mais leve e dinâmica. a comunicação 
acaba sendo uma das maiores evoluções que tive 
profissionalmente. ao ser mãe, a gente aprende a 
escutar de verdade e isso mudou bastante o meu 
dia a dia, sem contar que, agora, eu administro me-
lhor o meu tempo e isso acaba me ajudando até a 
atender às demandas no trabalho com maior orga-
nização. Hoje, aceitar e enfrentar desafios acaba 
fazendo parte da minha rotina, só que, dessa vez, 
com mais paciência e coragem”, avalia.

em relação a como a maternidade é vista e tra-
tada no atual mercado food, a consultora de Qua-
lidade e inovação do Giraffas sinaliza que “hoje em 
dia, as coisas têm sido tratadas com maior flexibi-
lidade e compreensão. As pessoas  entendem que 
a demanda de ser mãe e trabalhadora é grande, 
ainda mais nesse início de voltar a rotina de traba-
lho, como tem sido meu caso. a minha equipe, por 
exemplo, fez alguns ajustes na intenção de não me 
sobrecarregar. a gente vai se ajeitando para passar 
por mais essa fase juntos. eu recebi muito apoio e 
sei que posso contar com a minha gestão. o Giraf-
fas é uma verdadeira família e sou muito grata por 
trabalhar em um lugar que reconhece a gente como 
mulher, funcionária e mãe”, agradece.

luciana Kipper buche

Luciana Kipper Buche, de 36 anos, cursa facul-
dade de recurso Humanos e, atualmente, é Sócia
-operadora  da unidade do restaurante  Mania de 

churrasco! priMe STeaK & BUrGer localizada no 
Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, capital. “A mi-
nha  função é supervisionar e apoiar o restaurante 
e  também contribuo com o time de operações da 
rede”, conta.

  Mãe do Gabriel, de 9 anos, Buche ressalta que 
“depois que me tornei mãe, mudou completamen-
te a minha visão como profissional. A forma como 
lidamos com as pessoas muda muito. Passamos a 
ter muito  mais empatia, compreensão e mostra-
mos  para  as demais mulheres que podemos, que 
temos potencial e que merecemos ter mais espaço 
no mercado de trabalho, pois, se temos determina-
ção e competência, tudo é possível”, garante.   

      Sobre como a maternidade é vista e trata-
da no atual mercado food, a Sócia-operadora de 
unidade do restaurante  Mania de Churrasco! 
priMe STeaK & BUrGer divide que “ser mãe e 
ter uma carreira profissional traz  grandes de-
safios, afinal, temos  que equilibrar  e conciliar  a 
maternidade e a carreira. No meio executivo, de 
maneira geral, existe um certo pré-conceito com 
relação às mães. Porém, entendo que nossa ati-

tude  durante a execução das nossas atividades 
profissionais  faz toda a diferença.  A materni-
dade e a vida profissional  exigem dedicação e 
planejamento.  Com ambos devidamente orga-
nizados, é possível  mostrar nosso potencial e 
competência e, assim, alcançar uma posição de 
valorização e de destaque como qualquer outro 
profissional”, acredita.   

  MARIA KARINY SILVA SOUZA

Maria Kariny Silva Souza, de 22 anos, possui o 
ensino Médio completo e, atualmente, trabalha 
como atendente do Kfc (Kentucky fried chicken), 
uma rede de restaurantes norte-americana criada 
em 1952 pelo coronel Harland Sanders, em Kentu-
cky, nos eUa, e que, hoje no Brasil, já conta com 
mais de 127 restaurantes nos Estados de São Pau-
lo, rio de Janeiro, Santa catarina, paraná, rio Gran-
de do Sul, Minas Gerais, espírito Santo, Bahia, ce-
ará, pernambuco, Goiás, alagoas, Goiás e Distrito 
federal. a unidade em que Souza trabalha fica Vila 
olímpia, em São paulo, capital.

Mãe do rafael, de 3 anos, a atendente do Kfc en-
tende que a maternidade te agregou como profissional 
no mercado food service “em tudo: responsabilidade, 
força e amadurecimento, principalmente”, elenca.

em relação a como a maternidade é vista e tratada 
no atual mercado food, Souza pontua que “no mercado 
de trabalho, algumas portas se fecham diante da preo-
cupação das empresas quando o filho está doente, por 
exemplo. porém, eu tenho uma gerente compreensiva 
e eu sempre posso contar com ela”, comemora.

Maria Madalena raMos do prado

Maria Madalena ramos do prado, de 44 anos, 
possui o Segundo ano completo e, hoje em dia, atua 

Loyana Guimarães Bié de Araújo,
Nutricionista do Programa Viver Bem da Sodexo Benefícios e Incentivos

Luana Klemtz Zonta, Analista Comercial da Pasta Putz!

Luiza Dourado Miccieli,Consultora de Qualidade e Inovação  do Giraffas

Luciana Kipper Buche, sócia operadora do
Mania de Churrasco unidade JK Iguatemi       



REDE FOOD SERVICE | 6766 | REDE FOOD SERVICE

CaPa

como operadora de Loja na pizza Hut localizada em 
piracicaba, no interior de São paulo. “eu trabalho 
desde o recebimento das mercadorias, até no aten-
dimento. eu amo o que faço”, acrescenta.

Mãe de dois meninos, de 15 e 5 anos, prado ava-
lia que a “maternidade me trouxe mais responsabi-
lidade e conhecimento. Ser mãe me mostrou como 
avaliar as situações do dia a dia. Mas, é meio com-
plicado às vezes, porque tenho de dividir um pouco 
do tempo que tenho com meus filhos”, pondera.

Sobre como a maternidade é vista e tratada no 
atual mercado food, a operadora de Loja da piz-
za Hut confessa que “ser mãe nos dias de hoje no 
mercado de trabalho é um pouco difícil, porque nem 
sempre consigo acompanhar a rotina deles, mas 
faço sempre o meu melhor e eles sempre entendem. 
para os meus filhos, é um orgulho falar para as pes-
soas que a mãe deles trabalha na pizza Hut há 20 
anos. Na unidade onde eu atuo, todas as colabora-
doras são mulheres, somos 30 ao todo. Muitas são 
mães e é muito bom trabalhar com elas, pois uma 
ajuda a outra e entende a outra. Um monte de mu-
lheres unidas para vender algo que amamos muito, 
a pizza Hut”, relata.

Marcia cristina de caMarGo elias

Márcia cristina de camargo elias, de 54 anos, é 
formada em Nutrição, com MBa em Gestão de Ne-
gócios e Marketing de Serviço. Mãe do Matheus, de 
19 anos, e pedro, de 13, atualmente, ela exerce o 
cargo de Diretora regional de operações na Sapo-
re, na regional da Bahia, sendo a responsável pelos 
estados da Bahia, Sergipe e espírito Santo. “atuo 
no atendimento aos clientes (cerca de 66 clientes 
nesses três estados), com o acompanhamento das 
operações, realização de negociações e apoio às li-
deranças”, resume.

Segundo elias, “a maternidade me trouxe muito 
mais sensibilidade e respeito pelas pessoas. Ser 
mãe aflora a empatia e a compreensão ao outro 
por meio da atenção ao ouvir, ensinar e aconselhar. 
Quando somos mãe, temos que ouvir mais e aplico 
isso também no meu trabalho, sempre acolhendo 
as pessoas. esse é meu papel enquanto gestora no 
segmento de food service. ao ser mãe, você passa 
a ter um olhar diferente para os relacionamentos 
interpessoais e traz isso para o seu trabalho, natu-
ralmente”, pontua.

  Em relação a como a maternidade é vista e 
tratada no atual mercado food, a Diretora regio-
nal de operações na Sapore ressalta que “hoje em 
dia, existe mais respeito, principalmente na Sapo-
re, onde temos 82% de colaboradoras mulheres e 
muitas são mães. Quando comecei a trabalhar com 
nutrição, existia um certo medo de algumas com-
panhias na contratação de mulheres pela possibili-
dade de engravidar e precisar se afastar, por exem-
plo. porém, hoje, eu vejo mais acolhimento. estou 
há 16 anos na Sapore e minha última gestação foi 
tardia, aos 41 anos. por isso, precisei da colabora-
ção das pessoas, principalmente, do meu marido. 
Quando somos mãe, temos ainda mais empatia por 
quem também passa pela maternidade. Não é fácil 
conciliar trabalho e família, você precisa buscar o 
equilíbrio e eu acredito que uma coisa complemen-
ta a outra. Hoje, a tecnologia também é uma aliada, 
pois quando preciso viajar, consigo fazer uma cha-
mada de vídeo com meus filhos e estar sempre pre-
sente de alguma forma. Sou mãe, trabalho, pratico 
atividades físicas, enfim, mãe sempre consegue dar 
conta de tudo. eu não trocaria nada em minha vida, 
me sinto completa e realizada sendo mãe e profis-
sional”, assegura.

Mariana GaMbini

Mariana Gambini, de 39 anos, é formada em pu-
blicidade e propaganda, com pós-graduação em 
Gestão de Negócios. Mãe do arthur, de 3 anos, ela 
atualmente exerce o cargo de Gerente de operações 
franqueadas da casa do pão de Queijo, empresa ti-
picamente brasileira com quase 50 anos de suces-
so. “o meu trabalho está focado na gestão do pro-
grama de Qualidade da Marca, que visa a excelência 
operacional das lojas para que os nossos clientes 
tenham as melhores experiências de consumo nos 
nossos canais e pontos de venda”, explica.

conforme Gambini, “a maternidade transforma as 
mulheres em grandes ‘leoas’. No meu caso, com a che-
gada do arthur e toda a rotina necessária para conci-
liar os cuidados da maternidade e o trabalho, passei a 
ter mais foco nas soluções. eu me tornei mais positiva, 
objetiva, criativa e resiliente e, assim, novas oportuni-
dades na minha jornada profissional surgiram diante 
desta nova postura. Hoje, me sinto mais preparada 
para a vida e esse processo de maturidade se reflete 
nas minhas relações profissionais”, analisa.

Sobre como a maternidade é vista e tratada no 
atual mercado food, a Gerente de operações fran-
queadas da casa do pão de Queijo partilha que 
“vejo o setor do food service bastante acolhedor 
em relação à maternidade. É um mercado que ofe-
rece diversos tipos de trabalho e uma boa empre-
gabilidade para mulheres/mães, além de inúmeras 
mães empreendedoras que, em algum momento 
da maternidade, viram a chave e se dedicam a um 
novo projeto que possa oferecer mais flexibilidade 
nós horários ou uma oportunidade de renda para 
mulheres que estavam fora do mercado de trabalho 
com dificuldades de se recolocarem”, sinaliza.

Meire neiva trindade

Meire Neiva Trindade,  de 51 anos, é formada 
em  Engenharia Química e, atualmente, ocupa o 
cargo de Coordenadora de Pesquisa e Desenvol-

vimento da arcor do Brasil, na unidade de Bra-
gança paulista, no interior de São paulo. “eu sou 
a responsável pela implementação de projetos de 
inovação, novos produtos, revisão, pesquisa,  se-
leção de fornecedores, melhorias e produtivida-
de  de produtos alinhados com a visão e missão 
da arcor. Também sou responsável pelo cumpri-
mento das metas projetadas (custo industrial, 
qualidade percebida pelo consumidor, segurança 
alimentar e cumprimento das legislações e políti-
cas vigentes)”, complementa.

 Mãe de um menino de 13 anos, Trindade conta 
que “atuando no ramo alimentício há alguns anos 
antes de ser mãe, eu já tinha uma preocupação com 
o consumidor final e de que forma atender as suas 
expectativas. Mas, ao assumir o papel de mãe, pas-
sei a ter um olhar diferente e o cuidado com a ali-
mentação do meu filho ficou ainda maior”, partilha.

 Sobre como a maternidade é vista e tratada no 
atual mercado food, a coordenadora de pesquisa 
e Desenvolvimento da arcor do Brasil aponta que 
“acredito que é possível ser mãe e profissional 
bem-sucedida na indústria. É preciso ter força de 
vontade e acreditar, pois nem sempre é fácil exer-
cer os dois papéis ao mesmo tempo e driblar um 
mercado que, às vezes, é desigual, mas o resultado 
é muito gratificante”, recomenda.

Mirella Marchi

Mirella Marchi, de 49 anos, é formada em Jorna-
lismo, sendo Mestre em comunicação. Mãe de uma 
menina de 13 anos, atualmente, ela exerce o cargo 
de Gerente de comunicação e relacionamento da 
Nissin foods do Brasil, empresa do Grupo NiSSiN 
fooDS que se consolidou no país como líder no 
segmento de macarrão instantâneo. 

Maria Madalena Ramos do Prado, Operadora de Loja na Pizza Hut

Márcia Camargo, Diretora regional de operações da Sapore

Maria Kariny Silva Souza,  Atendente do KFC
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conforme Marchi, “ser mãe me fez uma pessoa 
melhor e uma profissional mais completa. afinal, 
entendo que a maternidade é, de longe, o projeto 
mais importante da vida de uma pessoa e essa ex-
periência transformadora repercute em todas as 
áreas da vida”, garante.

  Em relação a como a maternidade é vista e tra-
tada no atual mercado food, a Gerente de comuni-
cação e relacionamento da Nissin foods do Brasil 
compreende que “a indústria de alimentos trata a 
maternidade com um olhar de empatia para as fu-
turas mamães. isso é positivo tanto para as em-
presas, que conseguem reter talentos, quanto para 
as mamães, que conseguem gerenciar de maneira 
adequada a maternidade e a profissão”, esclarece.

MÔnica buava

Mônica Buava, de 36 anos, é graduada em relações 
internacionais e, hoje em dia, Sócia-fundadora do pop 
Vegan food, uma empresa de alimentação que tem 
como objetivo democratizar a comida vegana. 

Mãe de Maria, de 5 anos, Buava relata que “a minha 
mãe sempre trabalhou fora de casa. e, para dar conta 
do trabalho remunerado e do não remunerado (cui-
dar da casa, das filhas, etc...) ela comprava comida 
de um restaurante perto da nossa casa. então, desde 
pequena, eu entendi a função social que a alimenta-

ção fora de casa tem para a emancipação das mu-
lheres, principalmente, das que são mães. Em média, 
no mundo, as mulheres trabalham o dobro de horas 
que os homens nos cuidados com a família e casa. 
reduzir essa jornada de trabalho não remunerado de 
5 horas para 3 horas por dia, por exemplo, aumen-
ta em até 20% a participação feminina na força de 
trabalho. Hoje, quero que meu restaurante cada vez 
mais ajude as mulheres a reduzirem sua carga de tra-
balho não remunerado, que ele seja uma ferramenta 
para que nós, mães, possamos nos dedicar mais ao 
que quisermos: seja termos tempo de qualidade com 
nossa família, estudar, trabalhar ou apenas descan-
sar. para isso, no pop Vegan, focamos em oferecer 
uma alimentação saudável e acessível para que essa 
mãe possa comer no restaurante todos os dias e ain-
da levar para a sua família”, informa.

Sobre como a maternidade é vista e tratada no 
atual mercado food, a Sócia-fundadora do pop Ve-
gan food alega que “a maternidade ainda é vista 
como um grande problema. Nossa legislação traba-
lhista está longe de ser justa para a mãe e também 
dificulta bastante para que a própria empresa consi-
ga contribuir para a equidade. a licença maternidade 
é de apenas quatro meses, sendo que a amamenta-
ção exclusiva deve ser até os seis meses de vida. Só 
olhando isso, você já vê que a conta simplesmente 
não fecha. piora ainda mais se a mãe, por algum 
motivo, precisa sair de licença antes do parto, por-
que a licença já começa a correr antes mesmo do 
bebê nascer. as empresas enquadradas no regime 
tributário de lucro real ou de lucro presumido (ou 
seja, geralmente empresas maiores) podem aderir 
ao programa empresa cidadã, que permite conceder 
seis meses de licença maternidade. Mas, esse bene-
fício é longe da realidade do mercado food service: 
88% dos bares e restaurantes no Brasil são optantes 
pelo Simples, com quadro de funcionários reduzido. 
a ausência de uma única funcionária já faz grande 
diferença. precisamos falar também do papel do pai. 
a lei prevê ridículos cinco dias de licença paterni-
dade. isso não é licença, é atestado! em muitos ca-
sos, a criança demora alguns dias apenas para sair 
do hospital. em cinco dias, o pai não consegue criar 
vínculo com o bebê, muito menos participar ativa-
mente nos cuidados com ele e com a mãe. Não há 
tempo para adaptação para essa nova realidade da 
família. Nesse momento, na primeira semana após 
o nascimento, quando o homem volta à rotina de 
trabalho normal, já começa uma relação de distan-
ciamento do pai com os cuidados da criança. isso 
vai refletir ao longo do tempo, colocando a mulher 
sempre no papel de responsável por cuidar, levar no 
médico, faltar ao trabalho quando a criança estiver 
doente, etc. por isso, no pop Vegan, nós damos uma 
licença paternidade estendida, mas pagando do bol-
so do restaurante.  Mas, quantos restaurantes con-
seguem fazer esses investimentos? e ainda mais 
considerando que o setor está tentando se reerguer 
depois da crise de 2020 e 2021. o resultado disso no 
mercado de trabalho (e não apenas de food service) 
é que muitas mulheres acabam largando suas car-
reiras. Sonhos profissionais são interrompidos e a 

independência financeira da mulher vai pelo ralo. a 
cadeia de consequências trágicas dessa desigual-
dade é interminável e se arrasta por toda a vida das 
mulheres, alimentando ainda mais a desigualdade 
na nossa cultura e sociedade”, discorre.

natalia barbosa Ghiotto

Natalia Barbosa Ghiotto, de 39 anos, é graduada 
em administração de empresas e, atualmente, ocu-
pa o cargo de Diretora de produtos na Ticket. “após 

15 anos de experiência em bancos e no varejo, es-
tou hoje em Benefícios ao Trabalhador, na Ticket, 
como Diretora de produtos. Sou a responsável pela 
gestão dos atuais produtos (Ticket alimentação, Ti-
cket restaurante, Ticket Transporte, Ticket cultura, 
Ticket plus, Ticket presente perfeito, entre outros), 
inovação, novos negócios, serviços & vantagens e 
customer experience. eu também faço parte do co-
mitê de Direção, sendo responsável pelas decisões 
estratégicas junto ao Diretor-Geral da Ticket, felipe 
Gomes, e demais diretores, além de constantes in-
terações com o time global, na frança”, acrescenta.

Mãe de Luiz felipe, de 9 anos, e pedro, de 5, 
Ghiotto sinaliza que “ser mãe me tornou uma pes-
soa completamente diferente, ainda mais feliz e 
dedicada às minhas responsabilidades e carreira. 
adoro falar que meus filhos têm e terão muito or-
gulho em ter uma mãe executiva, que trabalha, mas, 
ao mesmo tempo, sabe dedicar atenção e tempo a 
eles. Sempre achei que o mais importante seria a 
qualidade e não a quantidade de tempo com eles. 
então, quando estou com eles, estou para eles, 
aproveitando ao máximo cada minuto, curtindo 
muito. estar hoje no mercado de food service, po-
dendo desenvolver produtos que de verdade fazem 
o bem às pessoas, atendem necessidades extre-
mamente importantes e garantem uma melhor ali-
mentação ao trabalhador, só me fazem ter mais or-
gulho do meu papel. Hoje, também valorizo, admiro 
e ajudo outras mulheres executivas que, como eu, 
acreditam ser tão importante equilibrar a carreira e 
maternidade. estar nesse mercado possibilita ain-
da mais quando, cada vez mais, temos a participa-
ção dessas mães”, afirma.

em relação a como a maternidade é vista e tra-
tada no atual mercado food, a Diretora de produtos 
na Ticket compartilha que “na edenred, Grupo do 
qual a Ticket faz parte, contamos com inúmeras 
iniciativas dentro do programa futura Mamãe, que 
tem como objetivo acolher e apoiar as gestantes, 
bem como esposas de colaboradores que estão 
grávidas e mães e pais que optaram pela adoção. 

Meire Neiva Trindade, Coordenadora de Pesquisa e Desenvolvimento da Arcor do Brasil

Mariana Gambini, Gerente de Operações Franqueadas da Casa do Pão de Queijo

Mônica Buava, Sócia fundadora do POP Vegan Food
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o programa garante uma série de benefícios para 
mães e pais, como a licença-maternidade esten-
dida para 180 dias e paternidade para 20 dias, 
acompanhamento psicológico, auxílio-creche e o 
livro ‘acontecia enquanto Nascia’, que conta fatos 
marcantes da época de nascimento do bebê. e na 
assistência médica, não há carência e copartici-
pação para os exames pré-natal. Há uma relação 
de confiança entre gestores e colaboradores e, por 
isso, além do programa, temos práticas de  Fle-
xtime, que nos permite flexibilidade de horários, 
e  Flexplace, que nos possibilita trabalhar alguns 
dias de casa. essas iniciativas colaboram para que 
mães e pais consigam adaptar melhor o seu dia a 
dia, incluindo para voltarem à rotina de trabalho 
pós-licença”, exemplifica. 

renata shiMizu

renata Shimizu, de 48 anos, é formada em enge-
nharia de alimentos, sendo, hoje, a proprietária da 
Memo eating - p&D para food Service. 

Mãe de Gabriela, de 14 anos, e priscila, de 12, 
ela relata que “tirei um sabático de dois anos assim 
que a minha segunda filha nasceu. eu queria mui-
to viver a maternidade em tempo integral. e, ao re-
tornar ao mercado, posso dizer que a maternidade 

aumentou a minha capacidade de ser multi-task e 
trouxe mais agilidade e foco em prioridades no tra-
balho. além dos ganhos em produtividade, ser mãe 
me despertou mais atenção e cuidado ao próximo, 
refletindo positivamente na minha relação com co-
legas de profissão”, analisa. 

Sobre como a maternidade é vista e tratada no 
atual mercado food, a proprietária da Memo eating 
- p&D para food Service sinaliza que “sinto que a 
maternidade ainda é ‘engolida a seco’ por parte de 
muitos gestores e empregadores. existe uma pres-
são por performance profissional, junto com falta 
de apoio e até descaso da maternidade, que faz 
com que muitas mães desistam de suas carreiras 
ou mudem de profissão. com isso, o food service 
perde talentosas profissionais”, destaca.

rita de cássia GoMes francisco

rita de cassia Gomes francisco, de 33 anos, é 
formada em Gestão financeira e, atualmente, atua 
como Líder administrativo na área de controle fi-
nanceiro da frango assado, rede de restaurantes 
de estrada, de buffet self-service, cafés e lanches, 
com wifi e loja de conveniência fundada em 1952. 
ela trabalha na unidade carvalho pinto, no estado 
de São paulo.

Mirella Marchi, Gerente de Comunicação e Relacionamento da Nissin Foods do Brasil.
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Mãe de Heitor, de 5 anos, e Vitor, de, 1, francisco 
entende que a maternidade te agregou profissional-
mente em relação “às mudanças de atitudes. Depois 
de ser mãe, as prioridades se reorganizaram e tive-
ram algumas adaptações na rotina diária”, conta.

Sobre como a maternidade é vista e tratada no 
atual mercado food, a Líder administrativo da rede 
frango assado partilha que “por meio da minha ex-
periência no mercado food service, em específico 
na nossa empresa, a maternidade é vista e aceita 
de uma forma normal, em que cumprimos todos os 
processos vigentes em lei”, afirma.

roseli ap. caMarGo leMe

roseli ap. camargo Leme, de 48 anos, é for-
mada em Tecnóloga de Gestão da produção in-
dustrial, com pós-graduação em engenharia de 
Qualidade. Mãe de um homem de 28 anos, ela, 
atualmente, exerce o cargo de coordenadora da 
Qualidade da arcor do Brasil na unidade Bragan-
ça paulista, no interior de São paulo. “as minhas 
principais atividades são cumprir com os padrões 
definidos nas especificações técnicas de maté-
rias-primas e de produtos terminados para ga-
rantia da qualidade e da segurança do alimento. 
faço a gestão da equipe, composta por Super-
visores de Qualidade de processos, Supervisor 
e Técnicos de Laboratório e pelo Supervisor de 

Segurança de alimentos. Também sou a respon-
sável pela manutenção das certificações de qua-
lidade e segurança dos alimentos produzidos da 
planta”, complementa.

conforme Leme, “a maternidade me trouxe o 
senso de responsabilidade pela alimentação de 
uma outra pessoa, que será alimentada única e ex-
clusivamente pela minha responsabilidade. acre-
dito que essa deva ser a visão de quem trabalha 
com food service, de que você é responsável pelo 
outro. É responsável em garantir as melhores con-
dições de qualidade, higiene e segurança do ali-
mento. e fazer tudo com amor! esse é o ingredien-
te principal!”, ressalta.

em relação a como a maternidade é vista e trata-
da no atual mercado food service, a coordenadora 
da Qualidade da arcor do Brasil diz que “acredito 
que a maternidade é algo que vem ganhando seu 
devido respeito e espaço. a maioria das empresas, 
assim como a arcor, já oferece benefícios relacio-
nados a maternidade”, pontua.

 SANDRA COLLIER DE OLIVEIRA

Sandra collier de oliveira, de 46 anos, é gradu-
ada em administração de empresas, tendo ainda 
MBA em Gestão Empresarial. Atualmente, ela atua 
como Diretora de Marketing, fidelidade e eSG da 
Southrock, operadora licenciada do TGi fridays e 
Starbucks no Brasil, entre outras marcas.

Mãe de dois meninos de 6 anos, oliveira compre-
ende que “a maternidade me trouxe um olhar mais 
humano e um reforço da importância do papel de li-
derança na formação de outros indivíduos. Ser mãe 
me deu a oportunidade de entender como é formar 
uma pessoa com seus valores, comportamentos e 
educação. portanto, isso me ajudou a aprimorar a 
maneira como eu, na posição de líder, conduzo a 
minha equipe, me conecto com as pessoas e lido 
com elas. acredito que o principal ponto de mudan-
ça foi a minha forma de olhar as situações e enten-
der que precisamos ser agentes de apoio e influên-
cia positiva no sucesso de outras pessoas por meio 
do desenvolvimento tanto no caso dos meus filhos, 
como no crescimento de carreira e no caso dos 
partners (como o TGi fridays chama seus colabo-
radores). Ter filhos também me proporcionou olhar 
por uma outra perspectiva no sentido de entender a 
importância de manter um equilíbrio entre o tempo 
de trabalho e a nossa vida pessoal e a importância 
de estarmos integralmente conectados quando es-
tamos com os nossos pequenos”, detalha.

Sobre como a maternidade é vista e tratada no atu-
al mercado food, a Diretora de Marketing, fidelidade 
e eSG da Southrock diz que “acredito que a materni-
dade é encarada de diversas maneiras pelo mercado 
de food service. porém, para o TGi fridays, sempre 
foi essencial haver diversidade entre os partners pelo 
enriquecimento que isso traz para a empresa como 
um todo. o fridays nasceu com o objetivo de ser um 
local para people for all stripes, ou em uma simples 
tradução, um lugar para pessoas de todos os tipos, 
em uma época em que todos eram divididos por suas 

diferenças, no auge dos anos 60. Trabalhar em um lu-
gar em que os indivíduos são diferentes entre si e po-
dem ser quem realmente são ou gostariam de ser me 
ampara para que a maternidade só interfira de ma-
neira positiva na minha produtividade, crescimento e 
desempenho profissional”, analisa.

 SIMONE DE ÁVILA NOAL DA COSTA

Simone de avila Noal da costa, de 44 anos, é 
graduada em Nutrição, com pós-graduação em 
Nutrição clínica.  Mãe de uma menina de 12 anos, 
ela, atualmente, exerce o cargo de coordenadora 
de planejamento e controle de produção da plata-
forma food da Sodexo on-site. “Sou a responsável 
pela área de food intelligence na plataforma food 
da Sodexo on-site, que alia tendências gastronô-
micas com a busca constante por inovações que 
visam trazer produtividade para nossas cozinhas, 
seja no âmbito de cardápios, com pratos que unem 
sabor, qualidade, saudabilidade e sustentabilidade, 
como de novas tecnologias e equipamentos. entre 
as minhas principais atividades, está o gerencia-
mento da equipe de célula gastronômica, que rea-
liza a gestão dos cardápios centralizados de todas 
as operações da Sodexo no Brasil”, explica.

De acordo com costa, “a maternidade me trouxe 
maturidade e evolução na minha vida, não só no meu 
dia a dia, como na minha rotina profissional. Aprendi 
a ter mais paciência, empatia e aceitar que todos so-
mos diferentes, que cada pessoa tem seu tempo para 
aprender e desenvolver suas habilidades e competên-
cias. Tudo isso me fez crescer como pessoa e como 
profissional, já que esses são fatores fundamentais 
para atuar em um mercado de alimentação em que 
o nosso maior propósito é levar mais sabor, saúde, 
bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. Ser 

mãe também me fez perceber que não podemos re-
solver tudo sozinhos e precisamos ter uma rede de 
apoio para nós e apoiar as pessoas ao nosso redor. 
Nós, mães, não somos mulheres maravilha, mesmo 
que, muitas vezes, tentemos ser”, alerta.

 Em relação a como a maternidade é vista e tra-
tada no atual mercado food, a coordenadora de 
planejamento e controle de produção da platafor-
ma food da Sodexo on-site garante que “ser mãe 
e estar no mercado de trabalho de food service é 
bastante desafiador. Vejo que já evoluímos muito 
ao longo dos anos e as empresas, cada vez mais, 
têm atuado com ações que buscam empoderar as 
mulheres. aqui na Sodexo, por exemplo, temos ini-
ciativas que visam a criação de um ambiente que 
atrai, retém e desenvolve o profissional, indepen-
dentemente do gênero. porém, olhando o mercado, 
ainda há muito o que ser feito para eliminar todas 
as barreiras para mulheres, especialmente, para 
aquelas que são mães. ainda existe um preconcei-
to inconsciente, até mesmo em outros setores, em 
concluir que as responsabilidades da mulher, como 
esposa e mãe, podem interferir na entrega do tra-
balho”, pondera.

Rita de Cassia Gomes Francisco, 33 anos, Líder administrativo,
controle financeiro da rede Frango Assado

Sandra Collier de Oliveira, Diretora de Marketing, Fidelidade e
ESG da SouthRock, operadora do TGI Fridays e Starbucks no Brasil
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siMone rodriGues raMos

Simone rodrigues ramos, de 43 anos, é pós-
graduada em comunicação e Mercado e Marketing 
de Serviços. Hoje em dia, ela atua como Vendedora 
food Service da Sakura Nakaya alimentos, empre-
sa pioneira na fabricação de shoyu e missô. “Sou a 
responsável pela negociação e controle de vendas, 
planejamento de metas, atendimento aos restau-
rantes asiáticos desde treinamento de utilização 
de produtos, até o pós-venda. atuo com suporte 
no geral e, se necessário, com logística e cobrança 
também”, acrescenta.

Mãe de Luiza, de 9 anos, e Guilherme, de 3, ra-
mos afirma que a maternidade te agregou como 
profissional no mercado food service. “o que mais 
posso afirmar é que a maternidade me deu sabe-
doria, calma e maturidade para lidar com conflitos. 
Hoje, sou outra pessoa que há 9 anos”, diz.

Sobre como a maternidade é vista e tratada no 
atual mercado food, a Vendedora food Service da 
Sakura Nakaya alimentos ressalta que “não ape-
nas no mercado food service, mas em qualquer 
mercado, as mulheres ainda sofrem preconceito. 
Temos que provar dobrado que somos capazes, 
fortes e que separamos a maternidade do mundo 
corporativo. Mas, em minhas duas licenças ma-
ternidades, voltei ao mercado muito bem recebi-
da e a empresa em que trabalho me recebeu de 
forma profissional. com relação ao meu trabalho, 
sigo com mais garra, porque nossos propósitos 
de vida e responsabilidades são muito maiores 
como mãe”, reforça.

sueli fraGoso

Sueli fragoso, de 68 anos, é formada em Letras. 
Mãe de dois filhos, hoje em dia, ela trabalha como 
franqueada da Água Doce Sabores do Brasil em 
Lençóis paulista, no interior de São paulo.

Segundo fragoso, depois que se tornou mãe, 
passou a “gostar da cozinha, sempre preocupando 
com a boa alimentação das crianças. e, quando me 
aposentei, decidi abrir um negócio de alimentação 
por causa da minha paixão pela cozinha. a mater-
nidade me trouxe uma sensibilidade no trato com 
os colaboradores, principalmente, por 90% serem 
mulheres”, esclarece.

em relação a como a maternidade é vista e trata-
da no atual mercado food, a empresária aconselha 
que “a empresa deve reconhecer as necessidades 
de mães em se ausentar em momentos de proble-
mas de saúde das crianças ou durante o pré-natal. 
Quando as colaboradoras enxergam o valor que são 
para os negócios, retribuem com mais dedicação 
ao trabalho”, indica.

suzana dinaMarco

Suzana Dinamarco, de 43 anos, é formada em 
Medicina Veterinária, mas, hoje, é proprietária da 

Roseli Ap. Camargo Leme, Coordenadora da Qualidade da Arcor do Brasil

Simone Noal Coordenadora da Plataforma Food da Sodexo On-site Brasil Simone Rodrigues Ramos, vendedora food service da Sakura
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rede Sucos S/a, uma das franquias que mais cres-
cem no segmento no Brasil, faturando r$ 5 milhões 
em 2021. 

Mãe de um casal de filhos, de 14 e 9 anos, Di-
namarco avalia que a maternidade te somou como 
profissional pela “importância de agregar alimen-
tos frescos e saudáveis na alimentação dos meus 
filhos. Desde cedo, eu apresentava a eles diferen-
tes tipos de frutas e legumes de diversas formas, o 
que me fez enxergar a importância desse segmen-
to para o food service. Me ajudou também a me-
lhorar o negócio no quesito de atendimento, já que 
a convivência com meus filhos me deu uma maior 
sensibilidade e empatia na hora de olhar para o 
próximo”, relata.

Sobre como a maternidade é vista e tratada no atu-
al mercado food, a proprietária da rede Sucos S/a di-
vide que “a maternidade exige um tempo de resguar-
do para as necessidades da mãe e da criança. No meu 
caso, eu sempre tentei, e ainda tento, captar o que o 
momento pode me conceber. Não é fácil, ainda mais 
tocando um negócio em um mercado que ainda está 
evoluindo nesse quesito”, pondera.

Wanessa de jesus sousa oliveira

Wanessa de Jesus Sousa oliveira, de 28 anos, é 
graduada em administração de empresas. Mãe de 
um menino de 4 anos, hoje, ela trabalha como Líder 
administrativo/rH e financeiro na frango assado, 
rede de restaurantes de estrada, de buffet self -ser-
vice, cafés e lanches, com wifi e loja de conveniên-
cia fundada em 1952. ela atua na unidade caieiras, 
no estado de São paulo.

para ol iv iera ,  a maternidade te agregou 
como prof issional  no mercado food service 
no que diz respeito à “genti leza,  foco nos 
meus objet ivos e comprometimento.  Depois 
de ser  mãe,  eu passei  a pensar mais em mi-
nhas at i tudes e ser  exemplo para o meu f i-
lho” ,  considera.

em relação a como a maternidade é vista e tra-
tada no atual mercado food, a Líder administra-
tivo/rH e financeiro da frango assado assinala 
que ainda é vista “como um impedimento. Mesmo 
tendo competências e qualificação, sempre tem 
um pé atrás em relação à maternidade devido ao 
afastamento, algumas limitações etc”, lamenta. 

esses foram os relatos de 42 profissionais 
mães do mercado food service que, por meio 
delas e de suas experiências práticas, nós da 
rede food Service te desejamos um feliz Dia 
das Mães!

Wanessa de Jesus Sousa Oliveira, Líder AdministrativoRH e
Financeiro da rede Frango Assado unidade

Suzana Dinamarco, proprietária da rede de franquias Sucos SA

Sueli Fragoso, franqueada da Água Doce Sabores do Brasil
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Dia do Pão Francês: conheça a 
história da receita ‘queridinha’ 
dos brasileiros que de francesa 

não tem nada!
também conhecida pelos nomes de pão de sal, carioquinha, 

cacetinho ou filão, a iguaria foi criada no Brasil e é o motivo de 
cerca de 41 milhões de brasileiros entrarem nas padarias todos os 

dias para comprá-la, conforme a aBip
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Hoje, dia 21 de março, é o Dia do pão fran-
cês, a receita ‘queridinha’ dos brasileiros que de 
francesa não tem nada, uma vez que, ao contrário 
do que muita gente pensa e seu próprio nome dá 
a entender, foi criada no Brasil há muitos anos, 
sendo, hoje, o motivo de cerca de 41 milhões de 
brasileiros entraram nas padarias todos os dias 
para comprá-la, conforme a associação Brasi-
leira da indústria da panificação e confeitaria 
(aBip).

Também conhecida pelos nomes de pão de sal, 
carioquinha, cacetinho ou filão, a iguaria hoje em 
dia é o produto mais consumido nas cerca de 70 mil 
padarias brasileiras. com isso, segundo a aBip, em 
média, o Brasil utiliza 658 toneladas de farinha de 
trigo destinadas exclusivamente à produção do fa-
moso ‘pãozinho’ de cada dia. além disso, de acor-
do com o Sindicato das indústrias de panificação 

maioria dos produtores utiliza melhorador, que é 
opcional. assim como, alguns fabricantes de pão 
francês utilizam um pouco de açúcar na receita. 
Mas, o restante é o carinho do profissional para 
executar bem o processo”, garante.

em relação à evolução da iguaria no decorrer do 
tempo, os especialistas da Bunge apontam que “a 
sua receita vem sofrendo variações ao longo dos 
anos e passando também por algumas transfor-
mações, principalmente, no sentido de trazer maior 
praticidade para as panificadoras, que precisam 
produzir em grande escala e em curto período. 
como por exemplo, o uso de pré-misturas, um dos 
carros-chefes da Bunge profissional, que é uma 
evolução das receitas tradicionais e agrega prati-
cidade à rotina dos profissionais do food service, 
além de muitos outros benefícios já conhecidos 
pelo setor, como maior rentabilidade, qualidade e 
custo-benefício”, elencam.

No amplo conhecimento de farias, ele partilha 
que, “nos anos 70, o pão francês sofreu uma mu-
dança de processo. antes, ele era produzido no 
processo de esponja, em que parte da farinha, do 
fermento e dá água eram deixados para fermentar 
durante 15 a 16 horas no cocho de madeira. No en-
tanto, com a vinda da evolução do melhorador, o 
processo passou a ser direto. ou seja, passou a ser 
produzido em média com 3 a 4 horas. Dessa forma, 
surgiu a câmera fria controlada, por meio da qual 
o profissional pode estocar a temperatura a frio. e, 
conforme demanda, o mesmo equipamento pode 

e confeitaria de Mato Grosso (Sindipan/MT), 76% 
dos brasileiros comem o tradicional pão francês no 
café da manhã.

em 2021, o mercado nacional de panificação e 
confeitaria faturou r$ 105,85 bilhões no país, um 
crescimento de 15,3% em relação a 2020, segun-
do dados recentemente divulgados pela aBip, que 
ainda partilhou que, até 2020, aproximadamente 
2,5 milhões de trabalhadores faziam parte do atu-
al setor nacional de panificação, sendo 920 mil 
com empregos diretos e 1,6 milhões de profissio-
nais indiretos.

frente a esse cenário tão popular, te convidamos 
a aproveitar o dia de hoje para conhecer um pouco 
sobre a história do tradicional pão francês e, as-
sim, te ajudar a fomentar o seu trabalho no mer-
cado food service com essa iguaria tão atemporal? 
Vamos lá?

a oriGeM do pão francês

em entrevista exclusiva à rede food Service, Luiz 
ivanildo Tenorio de farias, mundialmente conheci-
do como chef Luiz farias pelo seu trabalho como 
chef de panificação e confeitaria, tendo sido, inclu-
sive, eleito o Melhor chef patissier do Mundo pela 
UiBc international Union of Bakerys and confectio-
ners em 2016, conta que “a história do pão francês, 
que é brasileiro, se popularizou no século xix, mas 
foi no início do século xx que surgiu mesmo o pão 
francês no Brasil. consta que, nessa época, as fa-
mílias reais e tradicionais viajavam para o exterior, 
especialmente, para a frança, onde havia um pão 
curto com casca crocante e miolo branco precursor 
da baguete, bastante popular no pais. e, chegando 
no Brasil, essas famílias teriam descrevido o pão 
aos seus cozinheiros padeiros, que tentavam re-
produzir a receita. Mas, no início, foi bem diferente 
e o pão acabou saindo com casca e miolo escuro. 
Mas, com o passar do tempo e o desenvolvimento 
de melhores farinhas, houve a evolução do proces-
so, com o uso de matéria graxa e açúcar. assim, 
tudo foi evoluindo, mais nos anos 60 e 70, quan-
do surgiu, no Brasil, o uso de melhoradores. e, com 
essa mudança do processo, foi possível chegar na 
atual receita que, hoje, é uma verdadeira preferên-
cia nacional, sempre crocante, casca fina e pestana 
bem acentuada, o que dá a referência de qualidade 
do produto acabado e que o brasileiro tanto ama”, 
ressalta.

especialistas da Bunge, uma das principais em-
presas de agronegócio e alimentos do mundo, por 
meio de sua assessoria de imprensa, por sua vez, 
complementam a nossa reportagem que “a origem 
exata do pão francês é desconhecida, mas o que se 
tem notícia é que a receita surgiu no início do sécu-
lo xx, provavelmente, perto da 1ª Guerra Mundial, 
por encomenda de brasileiros que voltavam de via-
gem a países da europa e queriam comer o pão que 
experimentaram lá. Na verdade, o que os padeiros 
aqui procuravam copiar era o precursor da baguete 
francesa”, sinaliza.

receita inicial e a evolução do pão 
francês

Sabe-que que “na sua receita original, o pão 
francês é feito com farinha de trigo, sal, água, re-
forçador e fermento biológico. açúcar e margarina 
podem ser opcionais, com o uso de no máximo 2%. 
o seu peso é de 50 gramas, tendo formato cilíndri-
co, crosta crocante e cor dourada, além de pestana 
aberta e miolo sedoso, sendo branco e compacto”, 
resumem os especialistas da Bunge.

farias, que é Membro imortal da academia 
Brasileira de ciências, artes, História e Literatura 
e também curador da editoria Mão na Massa aqui 
da rede food Service, acrescenta que “a receita 
padrão do pão francês é básica. É um pão cro-
cante, tendo como os ingredientes mais impor-
tantes uma farinha de excelente qualidade, sal, 
água, fermento biológico e, hoje em dia, a grande O renomado Chef Luiz Farias, curador da editoria Mão na Massa da Rede Food Service
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programar e aquecer, fazendo a massa crescer e 
assar aos poucos, com total controle. assim, o pão 
sofreu uma mudança de característica, apresen-
tando nos atuais dias uma casca mais fina, brilho 
e pestana aberta, caracterizando o famoso ‘pãozi-
nho’ que conhecemos hoje”, explica.

atual Mercado do pão francês

para os especialistas da Bunge, “o pão francês 
sempre esteve no dia a dia dos brasileiros e a tendên-
cia é que assim ele se mantenha. o produto é quase 
uma unanimidade e está presente em mais de 84% dos 
lares brasileiros, segundo dados da Kantar/2019. para 
se ter uma ideia, segundo o Sindicato e associação da 
Indústria de Panificação e Confeitaria de São Paulo 
(Sampapão), apenas na cidade de São paulo, são as-
sados 18 milhões de pães franceses todos os dias. ou 
seja, o número supera o da população paulistana, que 
é de 12,33 milhões de habitantes. Todo esse suces-
so tem relação com o fato de o pão ser um alimento 
democrático, podendo ser a entrada, o complemento 
ou o protagonista de uma refeição. além disso, hoje, 
observamos uma tendência positiva para a indústria 
da panificação e confeitaria, o que impacta diretamen-
te também no mercado do pão francês. acreditamos 
em um ano com boas perspectivas para a expansão 
de vendas desse item que sempre esteve na mesa dos 
brasileiros e que, para muitos, inclusive, é memória 
afetiva e faz parte de algumas de suas melhores lem-
branças. importante destacar também que, quando 
consumido em quantidades adequadas, o pão francês 
é uma ótima opção para a dieta do dia a dia, oferecen-
do energia, fibras, vitaminas e minerais”, indicam.

conforme farias, “o pão francês ainda é o carro-
chefe das padarias brasileiras. Segundo a aBip, ele 
representa mais de 54% dos pães vendidos nas pada-
rias. Hoje em dia, o importante é usar a tecnologia e 
boas matérias-primas a favor do processo da receita, 
sempre buscando manter o padrão de qualidade. com 

a pandemia de covid-19, algumas padarias perderam 
volumes e outras ganharam, ou seja, depende mui-
to do ponto da localização do estabelecimento. po-
rém, a receita continua sendo muito importante para 
as padarias, uma vez que um bom pão francês atrai 
clientes, fideliza e fortalece a imagem positiva des-
se tipo de estabelecimento food service.  assim, no 
meu ponto de vista, o mercado dessa iguaria está em 
evolução. atualmente, por meio da busca pela padro-
nização e qualidade, o panificador sabe da sua impor-
tância e as padarias artesanais estão cada vez mais 
atrás de fazer o melhor pão francês no seu estabele-
cimento. assim como, com a evolução e a tecnologia 
do frio na padaria, o profissional padeiro já consegue 
manter o pão francês em câmeras frias controladas 
e assar conforme demanda, ou seja, oferece o pãozi-
nho fresco durante todo o dia. outro fato importante 
que vem evoluindo muito é em relação ao pão francês 
congelado, pois, com a mudança das grandes redes 
de supermercado, esse produto é uma boa opção, 
incluindo para pequenos varejos que não possuem 
produção própria e, assim, podem vender um pãozi-
nho francês fresco no seu negócio. além disso, hoje, 
as médias e grandes fábricas de pães congelados 
no Brasil já são uma realidade e elas vem investin-
do muito no processo de qualidade. Dessa maneira, 
a tendência é, sem dúvidas, melhorar o produto final 
e conseguirmos crescer e aumentar o consumo per 
capita, que ainda é baixo no Brasil, representando um 
pãozinho dia de 50 gramas, média de 30 quilos ao 
ano, comparado com alguns países como argentina 
chile, alemanha, entre outros que consomem 3 a 4 
pães diários”, enfatiza.

Mercado do pão francês na prática

renan Botelho alves, de 30 anos, é o responsável 
pela área de comunicação da padaria estado Luso, 
que ganhou a premiação de melhor padaria da Zona 
Norte da cidade de São paulo no ano passado.
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esse prémio é promovido por um projeto cha-
mado padocaria Sp, que tem como objetivo prin-
cipal valorizar a história, a cultura, os produtos e 
os serviços dos profissionais de todas as padarias 
da capital paulista por meio de votação de clientes 
desses estabelecimentos food service. algo que a 
padaria Luso faz muito bem, inclusive, a partir do 
seu tradicional pão francês. “a padaria estado Luso 
trabalha, desde a sua inauguração, em 1965, com 
o pão francês. inclusive, no último dia 10, a atual 
administração completou 30 anos. o nosso princi-
pal produto é o pão francês, sendo que acredita-
mos que ele é o chamariz para os outros itens. em 
média, vendemos 6 mil unidades por dia, mas não 
costumamos compartilhar o quanto isso significa 
em valores”, esclarece alves.

Para o profissional da Padaria Luso, “são três os 
pontos que diferenciam o nosso pão francês. primei-
ro, a nossa receita leva apenas farinha, fermento, sal 
e água. ou seja, não colocamos nenhum tipo de gor-
dura ou açúcar na massa. Segundo, utilizamos forno 
à lenha para assar, o que nos faz uma das únicas do 
país a ainda ter esse tipo de forno em uso. e, terceiro, 
temos uma equipe trabalhando 24 horas para que o 
nosso pão francês nunca seja congelado”, divulga.

alves afirma ainda que “pão é vida, pois faz parte 
do hábito de consumo do brasileiro, tal como o arroz 
e o feijão. ele está na base da nossa alimentação. 
passamos por um momento conturbado na relação 
de consumo devido à pandemia de covid-19 e, mes-
mo assim, as pessoas seguiram consumindo pão. 

entretanto, acreditamos que passaremos por algu-
ma dificuldade nos próximos tempos devido à alta 
exponencial do Dólar, que impactará diretamente na 
produção do trigo, uma vez que mais da metade do 
trigo que consumimos no país é importada”, alerta.

o seGredo para produzir e vender ‘o 
pão francês’

Por fim, os especialistas da Bunge compartilham 
que o segredo para produzir e vender ‘o pão francês’ 
está em “utilizar matéria-prima de qualidade, levando 
em consideração as normas de segurança dos ali-
mentos, aplicando as técnicas corretas e, claro, co-
locando amor e empenho no que se faz. Tendo isso, 
certamente, o seu produto/negócio terá sucesso e 
seus clientes ficarão felizes e satisfeitos”, orientam.

farias aponta que “o maior segredo do pão fran-
cês é manter o padrão de qualidade, usar farinha 
especial, manter uma disciplina no processo, assar 
no ponto certo da fermentação, utilizar vaporização 
correta no forno durante o cozimento, fazer o corte 
correto da pestana e assar até que fique bem cro-
cante”, lista.

e alves indica que “a base do pão é a farinha. en-
tão, não se pode economizar na hora da escolha. Na 
padaria estado Luso, usamos as melhores farinhas 
do mercado. além disso, é necessário acreditar no 
seu produto e na sua equipe. Só é possível vender 
pão se você cuida dele da escolha da farinha até a 
forma como coloca no saco para o cliente”, finaliza.
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Chef Gourmet inaugura 
escola de gastronomia em 

Santo Amaro (SP) com cursos 
profissionalizantes e para 
apaixonados por cozinhar
com 71 franquias, a história de sucesso da chef gourmet 
chega a santo amaro, em são paulo, e segue realizando 

sonhos de pessoas apaixonadas por gastronomia

o universo da gastronomia atrai cada vez mais 
pessoas interessadas em se profissionalizar na 
área ou melhorar as habilidades por hobby. a esco-
la de Gastronomia chef Gourmet nasceu com o pro-
pósito de realizar os sonhos de ambos os públicos 
e, para isso, inaugura uma nova unidade no bairro 
de Santo amaro (Sp), em 30 de abril.

com 550 m², a chef Gourmet Santo amaro tem 
três andares e está localizada na av. João Dias, 71. 
“estamos em uma localização privilegiada, de fácil 
acesso, com duas entradas e infraestrutura com-

pleta para que os alunos se sintam confortáveis, 
como se estivessem em casa, durante as aulas”, 
explica Maria de Lourdes, ceo da unidade para a 
rede food Service.

“a minha história na gastronomia começou pela 
paixão por cozinhar. eu me sentia feliz em plane-
jar os pratos, cuidar da ambientação, oferecer uma 
verdadeira experiência gastronômica aos convida-
dos para que o momento ficasse na memória deles. 
Quero que essa emoção faça parte da vida dos alu-
nos da chef Gourmet”, conta.
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para alcançar esse objetivo, a empreendedora 
encontrou na franqueadora chef Gourmet o método 
adequado. a escola é a única com aulas 100% práti-
cas, apostilas exclusivas e preparadas pelos chefs 
e os alunos possuem espaços individuais no fogão 
para preparem todas as etapas da receita.

estrutura focada no aprendizado 
do aluno

 a estrutura também é um diferencial. a chef 
Gourmet conta com salas temáticas individuais 
para cada área de especialidade gastronômica. 
entre elas: sala de cuisine, sala de boucherie, 
sala de pâtisserie e boulangerie, sala de somme-
lièr, sala de bartender, sala de teoria e salão de 
eventos.

com essa estrutura, as aulas são mais produti-
vas, eficientes e focadas nos temas. além dos re-
cursos adequados em cada ambiente, os alunos 
conseguem aproveitar ao máximo os conhecimen-
tos dos chefs especializados em cada área. aliás, 
vale destacar que a equipe docente da chef Gour-
met também é um diferencial.

corpo docente coM chefs renoMados

 o corpo docente da chef Gourmet Santo amaro 
foi cuidadosamente selecionado por Maria de Lour-
des. Segundo ela, a preocupação era trazer profis-
sionais com formação de ponta e experiência práti-
ca para garantir aos alunos a melhor didática aliada 
à experiência do dia a dia na profissão. conheça os 
principais chefs da escola.

cláudia genaro: chef de cuisine há 22 anos, es-
pecializada em alta gastronomia. foi responsável 
pela implantação da alta gastronomia no hospital 
israelita albert einstein e atuou na instituição por 
10 anos. foi docente em algumas das escolas de 
gastronomia mais importantes do Brasil.

douglas franco: chef boucherie com 15 anos de 
profissão. É um especialista em carnes e já atuou 
em diversos restaurantes famosos de São paulo.

gui sarto: chef pâtisserie e boulangerie com for-
mação nos estados Unidos. atuou por cinco anos 
em restaurantes da Disney, Universal e no badalado 
The Glass Knife, em orlando, na flórida.

marcos gonçalves: chef de cozinha especializado 
em grandes eventos e buffet. atua no segmento de fes-
tas de alto padrão em São paulo há mais de 22 anos.

Heloíza lanza: sommelière especialista em har-
monização enogastronomica com rótulos nacio-
nais e internacionais. atua há dez anos como do-
cente, criadora de conteúdo e consultora de vinhos.

augusto nascimento: bartender especialista em 
mixologia, café e grande conhecedor de bebidas 
destiladas. É docente e consultor de diversos res-
taurantes renomados em São paulo.

com esse corpo docente de peso, a chef Gourmet 
oferece uma grade de cursos que abrangem todo 
o universo da gastronomia. a formação vai desde 
áreas específicas até a gestão de negócios no se-
tor, nas modalidades profissional e por hobby.

cursos para forMação profissionais 
e para apaixonados por GastronoMia

No caso da formação profissional, a chef Gour-
met Santo amaro iniciará as atividades oferecendo 
cursos como chef de cuisine, chef pâtisserie e bou-
langerie, chef boucherie, chef pizzaiolo, sommelièr 
de vinhos profissional, cozinheiro profissional, bar-
tender, gestão de negócios e inglês cultural.

a formação para os apaixonados conta com os se-
guintes cursos: cozinha por hobby, panificação e con-
feitaria por hobby, chef junior, bartender, sommelièr 
de vinhos por hobby e inglês cultural. Vale ressaltar 
que muitas novidades serão lançadas em breve.

para mais informações sobre as ementas dos cur-
sos, os interessados podem entrar em contato direta-
mente com a chef Gourmet Santo amaro ou acessar 
o site da escola. as inscrições estarão abertas a partir 
de 1 de maio, logo após o evento de inauguração.

o evento terá proGraMação espe-
cial coM cardápio planejado e boa 
Música

com muito bate-papo e boa comida, a inaugura-
ção da chef Gourmet Santo amaro será aberta ao 
público. os participantes poderão conhecer os che-
fs, conversar sobre os cursos, trocar ideias e expe-
riências sobre o universo da gastronomia. Tudo ao 
som de um músico profissional tocando no saxofo-
ne um repertório selecionado para a ocasião.

além disso, os chefs da escola prepararam um car-
dápio especial para os convidados. Isso significa que 
os participantes vão saborear um pouco das comidas 
que poderão aprender a cozinhar durante os cursos. 
por volta das 13h, haverá o discurso de abertura e, em 
seguida, o corte da fita de inauguração.

“com o cardápio que preparamos e algumas sur-
presas que acontecerão durante o evento, nossos 
convidados se sentirão verdadeiramente entre ami-
gos”, explica Maria de Lourdes. “É um momento de 
celebração e queremos que seja inesquecível para 
todos. esse é o nosso objetivo”.

serviço
inauguração da escola de Gastronomia chef 

Gourmet unidade Santo amaro
onde: av. João Dias, 71 – Santo amaro, São paulo (Sp).
Quando: 30 de abril de 2022.
Horário: das 10h às 15h.
aberto ao público
contato: para mais informações, ligue para (11) 

5521-9100, envie uma mensagem para o Whatsapp 
(11) 91416-2670 ou um e-mail para santoamaro@
escolachefgourmet.com.br.

sobre a escola chef gourmet
Membro da aBf (associação Brasileira de fran-

chising), ao longo dos últimos anos, a escola chef 
Gourmet vem construindo uma história de sucesso 
com unidades em todas as regiões do Brasil. atu-
almente a chef Gourmet conta com 71 franquias, 
cerca de 120 professores e mais de 15 mil alunos 
formados. para mais informações, acesse www.es-
colachefgourmet.com.br.
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proprietária do café Km, a chef investe em boas escolhas de 
produtos com uma vasta opção no cardápio que vai do ‘fit a fat’

por

Karina Maranhão garante 
que encontra na vida de chef 

a forma de levar afeto em 
forma de comida para clientes 

e familiares

em entrevista exclusiva à rede food Service, Ka-
rina Maranhão conta sua história de chef de cozi-
nha, com especialização em chocolateria e culiná-
ria Vegana.

QUEM É A CHEF KARYNA MARANHÃO?

a chef de cozinha Sheyla Karina de alcântara 
Maranhão, de 41 anos, possui graduação em Gas-

tronomia e é pós-graduada em alta Gastronomia.
com vários cursos extracurriculares na bagagem 

dentro e fora do Brasil, a chef possui passagem 
pela Le cordon Bleu do peru, uma rede internacio-
nal de ensino de Gestão de Hospitalidade e de es-
colas de culinária que ensinam cozinha francesa. 
além desses, Karina Maranhão fez curso de cozi-
nha Brasileira com onildo rocha e especializações 
em chocolataria, culinária Vegana, e tantos outros 
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explorados por suas viagens feitas pelo mundo, 
como na itália e nos estados Unidos.

com o mesmo nome do seu café KM, a chef 
não cozinha apenas em cozinhas super sofisti-
cadas, mas também gosta de cozinhar no fogo 
à lenha ou no fogão mais simples que existir. 
“Gosto de cozinhar sem datas, só pelo prazer. 
Tanto cozinho durante a semana, no café  KM, 
(profissionalmente), quanto no fim de semana, 
em minha casa para amigos, filhos, amigos dos 
filhos’’, explica.

conforme Karina Maranhão, a sua rotina como 
chef é ‘’tensa e intensa. como chefe de cozinha, sou 
responsável por planejar e administrar o funciona-
mento da cozinha, com a elaboração dos cardápios 
e supervisão dos trabalhos de subchefe e ajudan-
tes, assim como supervisão de compras de insu-
mos, controle de estoque, aprovar e dar acabamen-
to aos pratos antes de serem servidos ao cliente’’, 
descreve.

início do eMpreendiMento e experi-
ências profissionais da chef

 Desde 2018, o café KM foi a forma que Karina 
Maranhão encontrou para levar o seu  afeto em for-
ma de comida. a mesma cozinha afetiva que ela 
faz em casa, nas consultorias, para os familiares e 
amigos, com seu gosto e jeitos singulares.

conforme a chef, no café KM, tudo sempre vai 
se resumir e continuará se resumindo em quali-
dade. ‘’Sou apaixonada pela ideia de obter nossos 
insumos da maneira mais ética possível, tratá
-los de maneira cuidadosa em nossas cozinhas e 
aprimorar a vida de todos que cultivam e também 
os que manipulam nossos produtos. preocupo-
me, profundamente, com esses detalhes. Nossa 
história começa na cozinha, pelos insumos, com 
todo respeito necessário, e se estende aos nos-
sos clientes com todo cuidado, afeto e carinho 
nos detalhes’’, explica.

desafios e Metas da chef

com sede por empreendedorismo, o objetivo da 
chef Karina Maranhão é permitir que o café KM 
ganhe em produtividade, eficiência e crescimento. 
‘’empreendendo mais e mais. Veja bem, isso não 
é uma corrida de curta distância, é uma maratona 
cheia de desafios. por isso, me preparo, estudo e 
busco cada vez mais estar no mercado da gastro-
nomia. Busco conhecimento, fortaleço minha saú-
de emocional. o sucesso é uma medida individual. 
assim, eu não me comparo com outras pessoas. 
prefiro me cercar de uma rede de apoio e afetos da 
família e amigos mais próximos. isso será funda-
mental para a minha jornada. Nosso próximo passo 
é a abertura de mais uma loja para franquear. es-
tamos, desde janeiro de 2021, realizando um piloto 
desse formato em fernando de Noronha e vimos 
ser algo que pode ser implementado em outras re-
giões pelo Brasil’’, diz.

carro-chefe e principais pratos do 
restaurante da chef

o café KM da chef Karina Maranhão é bem de-
mocrático e, desde o início, essa foi a ideia dela. o 
objetivo da chef é proporcionar aos seus clientes 
uma alimentação saudável e equilibrada, por isso, a 
escolha de ser do fit a fat com afeto. ‘’Tem mês que 
são bolos e doces, tem mês que é a To Go, nossa 
linha KM fresh food, que pega em nossa geladei-
ra aberta, focando nas saladas, sanduíches, sucos 
frescos, parfait e chás. Temos três unidades: o café 
KM em fernando de Noronha (rua São Miguel,  342 
– Vila dos remédios), em recife – Shopping rio-
Mar (primeiro piso, entrada principal), e na Galeria 
centro Sul (av. conselheiro aguiar, 1360 – Boa Via-
gem – recife/pe).  Na unidade de Boa Viagem, os 
nossos pratos para almoço reinam e seguem com o 
chá da Tarde para duas pessoas, o xodó da nossa 
loja de rua. fico ‘online’ 24 horas, resolvendo bron-
cas por Whatsapp, ligadíssima no KM nas câmeras 
das cozinhas. Vejo tudo o que sai das cozinhas com 
frequência, inclusive, os pratos de entrega’’, conta.

entre esses pratos do cardápio, no café KM, os 
clientes também encontram uma vasta opção de 
comidas doces e salgadas, como “as entradas fit 
e fat: bombom prima dona, brusqueta low carb, ra-
violi de queijo gorgonzola, pão de queijo da casa 
e bombom de ricota defumada. No almoço do fit a 
fat, tem picadinho, arrumadinho, lasanha, camarão 
flambado, almôndegas de frango, filé ao proive e ti-
lápia. Na parte de crepiocas e omeletes, crepioca de 
beterraba sem lactose, omelete de frango, crepioca 
caprese de búfala, crepioca três queijo e presunto. 
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Nas saladas, rosbife, salmão defumado, carpaccio, 
frango defumado e salada simples. e, nas sobreme-
sas e bolo no copo fit e fat, temos red velvet, pista-
che, ninho com belga, waffle fit de cacau e muitos 
outros”, detalha a chef.

Karina conta com a ajuda de 25 colaboradores 
distribuídos nas unidades da região metropolitana 
do recife, entre cozinhas, salão, fábrica, adminis-
tração, nutricionistas e estoquista. isso sem con-
tabilizar com o café KM em fernando de Noronha, 
já que essa é uma unidade franqueada, com mais 8 
colaboradores, totalizando um total de 33 funcio-
nários.

adaptações profissionais durante a 
pandeMia de covid-19

a chef Karina Maranhão não permitiu que o seu 
empreendimento tivesse diminuição de vendas 

devido à pandemia de covid-19. Não fechou em 
definitivo nenhum dos seus negócios, resolução 
que incontáveis empresários do setor de alimen-
tação se viram obrigados a tomar. ‘’eu precisei 
sim tomar algumas decisões difíceis, como de-
mitir colaboradores para otimizar a entrega e o 
crescimento. Mas, o que segurou a barra e a tra-
vessia sem grandes sobressaltos foi o delivery, o 
qual eu nunca havia apostado até a quarentena 
começar’’, resume.

visão da chef sobre o seGMento de 
aliMentação fora do lar

 a alimentação fora do lar tem sido mais fre-
quente no dia a dia dos brasileiros. com a evo-
lução do mercado e o desenvolvimento de novas 
formas de consumo, é natural que o segmento 
food service também passasse por mudanças, 

conforme sinaliza Karina Maranhão: ‘’eu acho 
fundamental a conscientização, engajamento 
e valorização dos pequenos agricultores nes-
sa mudança. Um trabalho correto é também um 
trabalho mais seguro. Se cada um fizer correta-
mente a sua função, não tem como dar errado. 
chegará à mesa do cliente um alimento corre-
to, nutritivo, afetivo e seguro. por isso, eu busco 
alimentar sonhos diariamente, pois são eles que 
dão o verdadeiro sentido a sua vida. o café KM 
não é só sobre receitas familiares, é sobre amor 
familiar’’, assegura.

dicas para atuar no Mercado food 
service

e para quem deseja trabalhar com esse vasto mer-
cado que é o food service, a chef Karina Maranhão 
deixa algumas dicas: ‘’no café KM, não vendemos 
apenas comida ou produtos. Vendemos comida, re-
lação e afeto. Nós levamos para a mesa algo a mais 
para matar a fome do cliente. Tudo o que os nossos 
clientes não precisam é comer fora como comem em 
casa. eles precisam de experiências e atenção. Nós, 
da área de alimentação, vendemos afeto e igualdade 
na comida, bebida e serviço’’, finaliza.
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CotaCompras: conheça a 
plataforma que organiza e otimiza 
o processo de gestão de compras 

de negócios food service
lançada neste ano pela food&franquias, novidade foi criada com o 

objetivo de auxiliar pequenos e médios varejistas, lojistas e donos de 
restaurantes a pararem de perder dinheiro com compras
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próprios desktops e/ou celulares. Todo o pro-
cesso tem o acompanhamento do usuário por 
meio de notificações e a própria cotacompras 
já indica os preços/fornecedores vencedores. e, 
dali mesmo, também já permite que o comprador 
faça a confirmação do seu pedido. além disso, a 
plataforma possui dashboards e relatórios que 
facilitam a gestão. Se o usuário for uma rede ou 
uma central de compras, por exemplo, ele ainda 
pode usufruir do sistema de requisição de lojas 
para uma central e usar a cotação consolidada, 
assim como o retorno de pedidos individualiza-
dos”, detalha.

Blak acrescenta que a cotacompras também 
oferece alguns diferenciais, como “a automação 
dos envios das cotações para os fornecedores e o 
preenchimento direto na plataforma por eles, não 
respondendo apenas por mensagem de Whatsapp. 
assim como, é capaz de gerar relatórios diversos, 
dashboards e, claro, apresenta uma facilidade total 
por ser uma ferramenta web, que não requer insta-
lação local e pode ser acessada de qualquer com-
putador. e, por ser multiloja, tanto o proprietário, 
quanto o gerente, podem acompanhar tudo digital-
mente”, destaca.

custos da cotacoMpras

conforme o Diretor da consultoria food&fran-
quias, os custos que envolvem a cotacompras são 
também um diferencial da plataforma, uma vez que 
“é uma plataforma por assinatura. Temos um se-
tup que custa, em média, r$ 650 (taxa única para 
lojas com até 150 insumos) e uma mensalidade, 
por loja, de r$ 299 para o pacote completo, que 
inclui requisição, cotação e pedido por loja. Mas, 
até junho deste ano, estamos cobrando o pacote 
pro (completo) pelo preço inicial. ou seja, r$ 199 
mensal”, divulga.

está precisando parar de perder dinheiro com 
as compras do seu negócio food service? então, 
hoje, nós da rede food Service temos o prazer 
de te apresentar a cotacompras, uma plataforma 
online lançada neste ano pela food&franquias 
que organiza e otimiza o processo de gestão de 
compras de pequenos e médios varejistas, lojis-
tas e restaurantes.

conta de ligar para os fornecedores e anotar os 
preços em um pedaço de papel e, depois, tinham 
que compará-los e retornarem para conseguirem 
montar os seus pedidos. com isso, veio a ideia 
de automatizar essa ginástica de compras”, ex-
plica.

o Que é a cotacoMpras?

De acordo com Blak, “hoje, grande parte do su-
cesso do food service ou varejo é um bom contro-
le do chamado cMV, ou seja, o custo das merca-
dorias vendidas, que está diretamente ligado ao 
custo de cada insumo que compõe aquela venda. 
o portal cotacompras, não é um e-commerce. 
pois, diferente de algumas soluções no merca-
do, que dizem que auxiliam na cotação, mas, no 
fundo, são mais uma loja virtual, nós deixamos 
a liberdade na mão do gestor, de cotar, de for-
ma eletrônica, com seus próprios fornecedores. 
assim, o cotacompras é uma plataforma online 
que auxilia pequenos e médios varejistas, lojistas 
e donos de restaurantes a organizarem e otimi-
zarem os seus processos de gestão de compras. 
o seu principal propósito é otimizar a gestão de 
compras e reduzir, por meio de compras mais efi-
cientes, o cMV da operação”, apresenta.

coMo funciona e Quais são os dife-
renciais da cotacoMpras?

 Sobre o funcionamento da cotacompras, o 
Diretor da consultoria food&franquias esclare-
ce que “a partir de um setup, o cadastro inicial, 
já é permitido que os gestores dispararem co-
tações para os seus fornecedores pré-cadastra-
dos com os produtos que precisam. com isso, 
os fornecedores respondem diretamente online 
na plataforma, bem como sem saírem de seus 

em entrevista exclusiva à nossa reportagem, 
Marcio Blak, de 49 anos, o Diretor da consultoria 
food&franquias, que é detentora da cotacom-
pras, revela que a ideia da plataforma “surgiu en-
quanto eu observava a rotina dos meus gerentes 
nos restaurantes fast-food que tive entre 2015 e 
2020. eu costumava chamar de “excel de Guar-
danapo”. ou seja, eles ficavam o dia inteiro por 
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benefícios da cotacoMpras para o 
eMpresário food service

Quando questionado sobre quais são os benefí-
cios da cotacompras para o empresário food ser-
vice, Blak reforça que “com as cotações automati-
zadas, o comprador consegue receber preços de 
diferentes fornecedores e comparar preços melho-
res. e, com isso, comprar do melhor fornecedor, com 
o melhor preço. estudos mostram, inclusive, que só 
pelo fato de fazer cotações, pelo menos de uma a 
duas vezes por semana, conseguimos economi-
zar pelo menos 10% a 15%, simplesmente entre os 
preços. Sendo assim, é mais eficiente do que ficar 
tentando negociar um desconto com um mesmo for-
necedor. até porque, hoje em dia, o mercado é regido 
pela concorrência e, com isso, ganha o comprador 
que consegue reduzir seu cMV.  a equação do varejo 

continua sendo comprar bem e vender bem para ter 
sucesso. e, com a cotacompras, o empresário food 
service consegue acelerar esse processo de compra 
pela automação dos envios e análise das cotações 
e, claro, pela economia que a comparação de preço 
pode gerar, baixando o cMV. Hoje, um restaurante, 
em média, tem 30% de cMV. e um restaurante com 
faturamento médio de r$ 60 mil tem um cMV de 18 
mil. Se economizarmos 10% a 15% de r$ 18 mil, es-
tamos falando de mais de r$ 2 mil de lucro no bolso 
do empresário no fim do mês”, exemplifica.

resultados já obtidos coM a cota-
coMpras

apesar de ter pouco tempo de lançamento, o 
Diretor da consultoria food&franquias da cota-
compras garante que já mensura bons resultados 

obtidos por meio da plataforma. “a cotacompras 
foi lançada no início de 2022 e já estamos operan-
do nossos primeiros cases, conseguindo, inclu-
sive, sentir que houve um ganho de organização 
e, com isso, gerando uma visibilidade para certas 
compras que antes os gestores não tinham exata 
noção”, afirma.

carla paixão é Supervisora de compras da Sá 
comestíveis franquias, do Grupo Sá cavalcan-
te comestíveis, empresa que conglomera várias 
marcas de restaurantes próprios e franquias to-
talizando 30 unidades. ela já faz uso da cota-
compras e a indica. “como a plataforma surgiu 
no mercado em janeiro de 2022, iniciamos há 
cerca de um mês os preparativos para a implan-
tação e estamos iniciando a operação nas lojas 
iniciais. a plataforma cotacompras ajuda a or-
ganizar o fluxo de compras. e, como temos vá-
rias unidades, os gerentes das lojas conseguem 
fazer suas requisições para a nossa central de 
compras, além de acompanharem as requisi-
ções, conseguindo, facilmente, consolidarem e 
cotarem em vários fornecedores ao buscarem os 
melhores preços. por fim, executamos, a partir 

da própria plataforma, os pedidos (ou ordens de 
compra) aos fornecedores, eliminando, assim, 
os problemas de uso de diversas planilhas onde 
costumávamos operar. a cotacompras é uma 
plataforma fácil, com custo acessível a todos, e 
que, se bem utilizada, ajuda a economizar e re-
duzir o custo das compras”, partilha.

paixão divide ainda que “como estamos no início 
da utilização da cotacompras, temos certeza que, 
com o bom uso e total implantação da mesma, or-
ganizaremos nosso fluxo, teremos o controle pre-
ciso de todos os passos da gestão de compras e, 
certamente, a médio prazo, estaremos reduzindo os 
custos com nossas compras, gerando maior ren-
tabilidade para as operações que administramos”, 
acredita.

coMo taMbéM ser uM usuário (a) da 
cotacoMpras?

para saber mais e também ser um usuário (a) da 
cotacompras é muito fácil, basta acessar www.co-
tacompras.com.br e entrar em contato com a equi-
pe de atendimento da plataforma.
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Sô Madruga:
o bar inspirado na 

Vila do Chaves criado 
por três amigos 

empresários

localizado em Belo Horizonte, 
minas gerais, o criativo negócio 
food service foi idealizado com o 

intuito de oferecer entretenimento, 
música e abrigo para todas as 

tribos e os fãs do chaves
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oferecer entretenimento, música e abrigo 
para todas as tribos e os fãs do chaves, o 
famoso personagem do menino pobre que 
passa a sua infância em uma pequena vila 

ao lado de seus amigos chiquinha e Kiko e que tem 
o costume de criar complicações para os adultos 
Seu Madruga, Seu Barriga, professor Girafales, Dona 
florinda e a Bruxa do 71. isso é o que move o Sô 
Madruga, um bar inspirado na Vila do chaves criado 
por três amigos empresários localizado em Belo Ho-
rizonte, Minas Gerais, e que, hoje, nós da rede food 
Service temos o maior prazer de te apresentar como 
inspiração de empreendedorismo e criatividade.

em entrevista exclusiva à nossa reportagem, 
clayton Mendes da Silva, de 30 anos, um dos só-
cios do negócio juntamente com Wallace augusto 
e rômulo Neto, conta que “o Sô Madruga foi, desde 
sempre, um sonho de nós sócios em trazer algo que 
mexa com a emoção das pessoas e, atualmente, te-
mos a confirmação que o nosso objetivo tem sido 
realizado. o bar foi inaugurado no dia 11 dezembro 
de 2021 e o nome ‘Sô Madruga’ remete ao icônico 
personagem interpretado por ramón Valdéz”, diz.

oferecer entretenimento, música e abrigo para to-
das as tribos e os fãs do chaves, o famoso persona-
gem do menino pobre que passa a sua infância em 
uma pequena vila ao lado de seus amigos chiquinha e 
Kiko e que tem o costume de criar complicações para 
os adultos Seu Madruga, Seu Barriga, professor Gira-
fales, Dona florinda e a Bruxa do 71. isso é o que move 
o Sô Madruga, um bar inspirado na Vila do chaves 
criado por três amigos empresários localizado em Belo 
Horizonte, Minas Gerais, e que, hoje, nós da rede food 
Service temos o maior prazer de te apresentar como 
inspiração de empreendedorismo e criatividade.

o empresário relata ainda que, em relação à 
equipe do bar, atualmente, a casa “tem capaci-
dade para receber 420 pessoas. com isso, conta 
com 71 funcionários, entre recepcionistas, gar-
çons, gerente, cozinha, financeiro e afins. Quem 
assume a responsabilidade é o gerente Wesley 
Hinkelmamm, que possui mais de 25 anos de ex-
periência na gestão de hotelaria, restaurantes e 
treinamento de equipes e foi o nome escolhido 
para ajudar a fazer com que o cliente tenha uma 
experiência única, saia satisfeito e com vontade 
de voltar”, ressalta.

cardápio e funcionaMento do sÔ 
MadruGa

va. No entanto, o empresário garante que o inves-
timento tem valido a pena, uma vez que “a nossa 
média de faturamento está em torno de 1.2 milhões 
de reais”, informa.

perfil de cliente e eQuipe do sÔ 
MadruGa

Na concepção dos três sócios, apesar do Sô Ma-
druga ter sido aberto há pouco tempo, o estabeleci-
mento já possui um perfil de cliente. “o Sô Madruga 
tornou-se um ambiente familiar. então, normal-
mente, são amigos, famílias, pessoas que querem 
reviver memórias, estarem juntos e curtir uma boa 
comida e boa música”, define Silva.
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em entrevista exclusiva à nossa reportagem, 
clayton Mendes da Silva, de 30 anos, um dos só-
cios do negócio juntamente com Wallace augusto 
e rômulo Neto, conta que “o Sô Madruga foi, desde 
sempre, um sonho de nós sócios em trazer algo que 
mexa com a emoção das pessoas e, atualmente, te-
mos a confirmação que o nosso objetivo tem sido 
realizado. o bar foi inaugurado no dia 11 dezembro 
de 2021 e o nome ‘Sô Madruga’ remete ao icônico 
personagem interpretado por ramón Valdéz”, diz.

investiMento inicial e retorno

para estruturar o Sô Madruga, os três sócios 
investiram “1 milhão e 200 mil reais”, informa Sil-
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Quem vai até o Sô Madruga não fica ‘só com a 
nostalgia’ de estar, literalmente, na Vila do chaves. 
pelo contrário! afinal, o cardápio do local é bastan-
te completo. “o nosso cardápio é baseado em co-
mida de buteco, drinks e também drinks e algumas 
comidas inspiradas nos personagens e suas histó-
rias. Um exemplo é uma versão gourmet do sandu-
íche de presunto do chaves. além disso, transmiti-
mos os principais jogos do campeonato Brasileiro 
e oferecemos como entretenimento mesas de si-
nuca, fliperama e espaço kids. o nosso horário de 
funcionamento é de terça a sexta-feira, das 11h às 
01h. Sábado, das 12h às 01h, e domingo, das 12h 
às 22h. o nosso endereço é avenida fleming, 211, 
bairro ouro preto, Belo Horizonte”, detalha Silva.

outra curiosidade sobre o Sô Madruga é a fonte 
dos Desejos, que protagoniza um célebre episódio 
do chaves e que também foi considerada no proje-
to do bar. Nela, os clientes, inclusive, podem jogar 
uma moeda e, em seguida, mentalizar um pedido. 
Mas, além da profecia, cada moeda representa uma 
ajuda para pacientes oncológicos da casa de apoio 
à crianças e adolescentes com câncer (casa aUra) 
de Belo Horizonte, sendo que repasse da arrecada-
ção ocorre toda semana.

adaptações frente à pandeMia de 
covid-19

como o Sô Madruga foi idealizado e inaugurado 
em meio à atual pandemia de covid-10, os sócios 
alegam que não precisaram passar por adaptações, 
uma vez que o negócio em si já foi idealizado pen-
sando nesse novo cenário sanitário. “Sempre to-
mamos todas as medidas sanitárias cabíveis para 
evitar a proliferação desse vírus e fazemos a nossa 
parte para que o mundo volte a ser um lugar de li-
berdade e oportunidade de viver o prazer da vida 
por completo”, assegura Silva.

planos para o futuro do sÔ MadruGa

Devido ao rápido sucesso do Sô Madruga, Silva 
revela que ele e seus amigos e sócios já possuem 
planos para o bar. “Já existe a intenção de inau-
gurarmos uma segunda unidade do negócio em 
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Wallace Augusto, Rômulo Neto 
e Clayton Mendes, sócios do Sô 

Madruga

outubro de 2022. outro projeto futuro é que o bar 
funcione também durante a madrugada, como uma 
boa opção para a turma que sai da balada e não 
sabe para onde ir no ‘after’. a princípio, o ambien-
te foi pensado para receber o público em horário 
convencional. Mas, a proposta é que seja um am-
biente muito além para reunir amigos e familiares. 
Queremos que as pessoas possam viver a melhor 
experiência e encantamento. Nosso lema é orga-
nização, boa alimentação e encantamento. Dessa 
forma, o espaço foi pensado para proporcionar a 
melhor experiência para os nossos clientes e que 
eles possam se divertir com o nosso espaço e tirar 
muitas fotos”, aponta.

seGredo do sucesso do sÔ MadruGa

Desde a sua inauguração, o Sô Madruga também 
é sucesso não só em relação à clientela frequen-
te, como também nas mídias sociais. para se ter 
uma ideia, o perfil do estabelecimento no instagram 
(@somadrugabh) já é seguido por mais de 170 mil 
pessoas.

É válido ressaltar que os proprietários se sur-
preenderam com o engajamento, que foi orgânico 
e, para eles, demonstra o interesse do público em 
conhecer o local e tirar fotos no cenário. entretan-

to, mesmo frente a esse cenário de sucesso, os 
três sócios do bar consideram que “não acredi-
tamos em segredo de alcançar nenhum mercado. 
Nós três acreditamos no poder do trabalho duro e 
na paixão no que você está fazendo. portanto, a 
nossa dica para quem quer empreender no ramo 
food service como nós é que faça tudo com paixão 
e se pergunte se você está fazendo por dinheiro 
ou por paixão. Se a resposta for dinheiro, mude de 
ramo!”, orientam.
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Mundo Limpo Vida Melhor 
ASA: conheça o programa que 
transforma óleo de cozinha de 
bares e restaurantes de Recife 

– PE em sabão em barra
o programa visa diminuir o impacto ambiental decorrente do descarte 

incorreto de óleos e gorduras por parte dos estabelecimentos
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o Que é a asa?

a aSa é uma empresa responsável pela produ-
ção de marcas que são líderes em suas categorias 
e chegam na casa de milhares de famílias. a histó-
ria da aSa começou em 1996, com o início da pro-
dução do sabão em barra Bem – te – vi e do sabão 
em pó invicto, com sede em afogados, no recife, 
em pernambuco. a aSa também tem como filiais a 
Vitamilho, localizada em campina Grande, na para-
íba, a eBfT, empresa Brasileira de frutas Tropicais, 
para exportação em petrolina, e a palmeiron, que 
fica em Belo Jardim, também em pernambuco.

pouco tempo depois, nos anos 2000, a asa lan-
çou as fraldas Baby & Baby e fez a aquisição das fá-
bricas palmeiron e Vitamilho, diversificando o por-
tfólio de produtos e chegando cada vez mais perto 
dos seus clientes.

responsabilidade socioaMbiental

o programa de responsabilidade Mundo Limpo 
Vida Melhor aSa tem como objetivo principal a pro-
moção de ações educativas e a redução do impac-
to ambiental provocado pelo descarte inadequado 
do óleo de fritura por meio da coleta solidária, re-
ciclagem e reutilização desse resíduo. o programa 
também tem uma forte veia social e destina parte 
dos recursos arrecadados com a coleta de óleo de 
frituras para a fundação alice figueira de apoio ao 
iMip, ajudando milhares de mulheres e crianças a 
encontrarem a cura.

Quem também participa desse programa é a as-
sociação Brasileira de Bares e restaurantes (abra-
sel), que é uma organização de cunho associati-
vo empresarial que tem como missão representar 
e desenvolver o setor de alimentação fora do lar 
(afL), facilitando o empreendedorismo e melhoran-
do a qualidade de vida no país. a abrasel está pre-
sente em todo território nacional, porém, a parceria 
com o programa Mundo Limpo Vida Melhor aSa é 
em pernambuco.

De acordo com rhaissa Soares Diretora execu-
tiva da abrasel em pernambuco, ‘’temos parceria 
com o programa Mundo Limpo Vida Melhor aSa 
e disponibilizamos, em nossos canais digitais, in-
formações sobre o cadastramento para os restau-
rantes de pernambuco participarem do programa. Segundo a associação Brasileira das indús-

trias do petróleo (abiove), um litro de óleo 
de fritura pode contaminar até 25 mil litros 
de água, porque suas substâncias são in-

solúveis em água. É importante notar que a Lei de 
infrações ambientais prevê sanções para o lança-
mento de resíduos, óleo ou substâncias oleosas 
nos esgotos.

para evitar o desperdício e a poluição, a aSa, 
localizada em pernambuco e que produz marcas 
como o sabão em barra Bem – te – vi e o sabão 
em pó invicto, criou o programa Mundo Limpo 
Vida Melhor aSa, que tem o objetivo de reciclar o 
óleo de frituras usado em cozinhas e restaurantes, 
transformando-o em sabão em barra. esse foco na 
sustentabilidade inclui, antes de tudo, a destinação 
adequada de resíduos nocivos à natureza e à socie-
dade, como é o caso do descarte incorreto do óleo 
de fritura.
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a ideia é que as pessoas enxerguem que, além do 
descarte responsável, ainda podem usufruir do 
conforto e da responsabilidade social da ação que 
beneficia o iMip. faz mais de um ano que somos 
parceiros, buscamos a parceria para perceber a 
necessidade do setor de food service de ter ações 
mais sustentáveis. o descarte responsável não é só 
uma necessidade ambiental, como também social. 
o programa traz ao segmento de alimentação o co-
nhecimento, a praticidade e o reconhecimento de 
que “cada um tem que fazer sua parte”. Útil também 
para despertar outras ações semelhantes, como 
coleta seletiva e reciclagem de sólidos’’, enfatiza.

o restaurante Terraço carvalheira, localizado na 
cidade do recife, em pernambuco, é um dos par-
ticipantes do programa. Segundo Margot Tavares, 
de 39 anos, coordenadora administrativa respon-
sável pelas ações Socioambientais do local, o res-
taurante participa do programa Mundo Limpo Vida 
Melhor aSa desde a sua inauguração. ‘’o programa 
é um facilitador na fomentação de realizar o des-

carte do óleo vegetal usado da forma correta. Ten-
do em vista a marca carvalheira, sempre buscamos 
ações que contribuam para a preservação do meio 
ambiente. como o projeto já nos acompanha nos 
eventos, então, foi algo natural implantar no restau-
rante. realizar o descarte de óleo da forma corre-
ta gera um impacto positivo para o meio ambiente, 
para a sociedade e para as instituições que são be-
neficiadas com esta prática’’, salienta.

coMo é feita a reciclaGeM de óleo 
veGetal?

em entrevista exclusiva à rede food Service, 
flávia Moura de Moraes, que é a Gerente de Quali-
dade, Desenvolvimento e Sustentabilidade da aSa, 
explica como é feita a reciclagem do óleo vegetal 
até virar uma barra de sabão ‘’o programa Mundo 
Limpo Vida Melhor nasceu em 2008, por meio de 
uma ideia do presidente da empresa de coletar e 
reciclar óleo de fritura para utilizar no processo de 

produção do sabão em barra Bem-Te-Vi. Todo vo-
lume de óleo coletado nos pontos de coletas espa-
lhados por pernambuco, passa por um tratamento 
onde vai ser: peneirado, lavado e clarificado, para 
ter a qualidade necessária de entrar no processo, 
somando-se a todas as matérias-primas necessá-
rias para a fabricação do sabão em Barra Bem Te 
Vi’’, explica.

pilares do proGraMa Mundo liMpo 
vida Melhor

confira, a seguir, quais são os pilares do progra-
ma Mundo Limpo Vida Mlehor

eu e o planeta: educação ambiental que estimula 
a participação da sociedade, conscientizando so-
bre os impactos ambientais gerados pelo descarte 
inadequado do óleo de fritura usado. por meio da 
participação de palestras, feiras e eventos sociais, 
promove educação para mais de 150.000 pesso-
as de diversos públicos do ensino fundamental ao 
profissional, estando presente em mais de 350 uni-
dades de ensino.

cidades sustentáveis: formação de parceria 
com programas que visam o desenvolvimento so-
cioambiental de outras instituições privadas, pú-
blicas e do 3º setor. ao total, a aSa tem mais de 
3900 parceiros em mais 52 municípios do estado 
de pernambuco, incluindo o distrito de fernando 
de Noronha. Desenvolve ecopontos dando aces-
so aos diversos atores da sociedade em todos os 
municípios em que atua através sendo de mais de 
85 ecopontos. presta serviços de implementação 
de infraestrutura e Logística de coleta do óleo de 
fritura, emissão de certificado de Destinação do 
resíduo e cobrindo eventos públicos de grande 
participação popular.

de mãos dadas com o mundo: Geração de recur-
sos financeiros, prioritariamente à fundação alice 
figueira de apoio ao iMip – instituto Medicina in-
tegral professor fernando figueira proporcional ao 
volume coletado.

mundo circular: ao total por ano, são feitos mais 
de 9,8 milhões litros de óleo de fritura, ajudando 
a preservar mais de 186 bilhões de litros de água, 
reinserindo os resíduos gerados nas etapas do pro-
cesso de coleta de óleo de fritura, em um novo ciclo 
produtivo.

plante um mundo melhor: compensação de co2 
emitido no transporte da coleta de óleo de fri-
tura, por meio do plantio de mudas de árvores 
nativas.

Qual o valor de investir na susten-
tabilidade?

investir na sustentabilidade significa promover 
ações hoje pensando em gerações futuras. Mu-
danças de hábitos, de costumes e até de proces-
sos para que os resíduos possam ser inseridos 
em um novo ciclo produtivo e se transformar em 
um novo produto. Tudo isso com a contribuição da 
transformação socioeducativa, por meio da edu-
cação ambiental. ‘’Ter uma nova perspectiva, onde 
os resíduos, podem sim ter um outro caminho, que 
não seja os aterros sanitários. para a empresa, há 
o fortalecimento da marca, criando um valor para 
os seus produtos e serviços perante a sociedade 
que buscam seus produtos pelo valor agregado, 
além da contribuição social direta. os desafios são 
muitos, mas a falta de informação é o maior deles. 
por isso, a educação ambiental é tão importante. 
Muitas pessoas não sabem os prejuízos que o óleo 
pode causar se descartado de forma incorreta’’, fi-
naliza flávia.

Rhaissa Soares, Dir. Executiva da Abrasel em Pernambuco

Flávia Moura, Ger. de Qualidade, Desenvolvimento e Sustentabilidade da ASA
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Atual Chef Executivo do Grupo Mozzafiato divide que possui uma 
rotina com muitas frentes e garante que a vida de chef é uma 

rotina de doação constante

por

Diego Sacilotto considera que 
a vida de chef é frenética, 

deliciosa e viciante

frenética, deliciosa e viciante. essas são as pa-
lavras que caracterizam uma verdadeira vida de 
chef para Diego Sacilotto, de 41 anos, o atual chef 
executivo do Grupo Mozzafiato, o maior grupo de 
experiências culinárias da Zona Norte de São pau-
lo, capital, sendo composto por restaurantes de alta 
gastronomia e pizzarias tradicionais.

em entrevista exclusiva à rede food Service, 
Sacilotto divide que possui uma rotina com muitas 
frentes e garante que “a vida de chef é uma vida 
de doação constante. Hoje, a minha rotina divide-
se em algumas frentes muito importantes. a de 
chef de cozinha, sendo o responsável pela criação, 

treinamento e controle de todos os processos gas-
tronômicos. a de empresário dos restaurantes que 
cuida das negociações e expansões e da fazenda, 
onde coordeno, estudo e planejo um cultivo susten-
tável e orgânico para as nossas casas. além dis-
so, devido às demandas atuais, estou iniciando um 
processo como criador de conteúdo no instagram, 
em que compartilho a minha rotina e aproximo o 
cliente da realidade do meu setor”, conta.

QueM é dieGo sacilotto?

casado e pai de dois filhos, Sacilotto “é alguém 
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insatisfeito e incomodado que usa a sua profissão 
para transformar e produzir algo melhor”, se apre-
senta.

em relação ao seu lado profissional, o chef re-
lata que “o que me caracteriza é a simplicidade e o 
produto, valorizando uma cozinha clássica e bem 
elaborada. Hoje em dia, por sorte, eu trabalho com 
a minha esposa, que é o meu elo entre o mundo pro-
fissional e pessoal. ela é quem harmoniza e torna 
possível uma família e um profissional com prazer, 
estrutura e resultados”, afirma.

forMação e experiências profissio-
nais

Sacilotto é formado em Gastronomia pela Uni-
versidade anhembi Morumbi e suas experiências 
profissionais no universo da alimentação fora do 
lar começaram bem cedo, ainda quando ele era 
apenas uma criança. “em 1984, quando eu tinha 
apenas três anos de idade, o meu pai fundou a pri-
meira de suas casas. e, aos meus nove anos de 
idade, eu comecei a trabalhar na pizzaria e, desde 
então, nunca deixei o food service. e, dos nove aos 
dezoito anos, eu trabalhei nos restaurantes da mi-
nha família que, hoje, formam o Grupo Mozzafiato. 
Já maior de idade, eu resolvi, então, ingressar no 
curso de Gastronomia, que acabou despertando a 
minha curiosidade para conhecer outras cozinhas”, 
relembra.

o chef complementa que “desde a faculdade, 
passei então por casas do grupo fasano, Sergio 
arno, alex atala, carla pernambuco, entre outras 
em São paulo, capital. e, em 2005, me mudei para 
portugal para trabalhar na Quinta das Lagrimas, um 
restaurante estrelado em coimbra. De lá, fui para a 
espanha, onde atuei no consagrado restaurante do 
chef andoni Luis aduriz, Mugarritz no país Basco, 
onde tive uma das experiências mais encantadoras 
do mundo da gastronomia. após a espanha, segui 
para a África, na angola, trabalhando em alguns 
resorts de luxo e hotéis entre 2011 e 2013. Nessa 
época, inclusive, foi quando eu fui contratado para 
fazer parte do time midiático do chef Gordan ram-
say, no lendário Hotel Savoy, o primeiro hotel de 
luxo do mundo. Depois dessa experiencia, retornei 
para São paulo e iniciei um processo de expansão 
dos negócios familiares”, resume.

visão de Mercado

conforme Sacilotto, hoje em dia, a alimentação 
fora do lar já alcançou outro patamar em compara-
ção ao período em que ele começou a atuar nessa 
área. No entanto, ele avalia que os novos concei-
tos gastronômicos são diferentes conforme o his-
tórico de vida dos clientes desse ramo. “Tudo de-
pende de qual grupo de pessoas estamos falando. 
Se falarmos da parcela privilegiada da sociedade, 
atualmente, a alimentação pode alcançar patama-
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sexual. o meu sonho atual é construir um restau-
rante escola que capacite e atenda as demandas 
para o terceiro setor”, divulga.

adaptações frente à pandeMia de 
covid-19

Na contramão da maioria dos empresários do 
ramo food service, Sacilotto diz que a atual pan-
demia de covid-19 e todos os seus efeitos sociais 
e econômicos acabaram não prejudicando tanto o 
Grupo Mozzafiato, uma vez que “a pandemia trouxe 
para nós novas oportunidades. e, assim, abrimos 
mais dois restaurantes e consolidamos ainda mais 
o serviço de delivery”, comemora.

dica de chef

por fim, Sacilotto aconselha que “ser chef de 
cozinha é uma posição dentro de um grupo e ou 
equipe. por isso, o primeiro passo para se tornar 
um chef de cozinha é saber cozinhar as diferentes 
frentes que uma cozinha oferece. e isso leva mui-
tos anos. e, em paralelo, um chef também precisa 
aprender a liderar pessoas, coordenar processos 
e gerir finanças. Trilhando esse caminho, existe 
grande possibilidade de um cozinheiro se tornar um 
chef de cozinha, mas precisamos naturalizar que 
nem todas as pessoas nasceram para liderar e/ou 
liderar uma cozinha. e cabe ressaltar ainda que ser 
cozinheiro é a melhor parte”, aconselha.
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res e sensações jamais experimentados devido à 
alta competência dos cozinheiros, a tecnologia e 
as novas técnicas aplicadas de preparo e de con-
ceito gastronômico, por exemplo. Mas, se falarmos 
do resto do mundo, precisaremos fazer uma análi-
se um pouco mais profunda, pois grande parte da 
população padece cada vez mais e a alimentação 
nesse caso não passará de uma forma de subsis-
tência”, lamenta.

o chef reflete ainda que “hoje, o mercado food 
service exige bastante preparo e atenção, pois 
precisa suprir as demandas atuais, sempre equili-
brando alta concorrência, inconstância econômica 
do nosso país e as necessidades de cada cliente”, 
alerta.

desafios e Metas

apesar de já ter bastante experiência e uma car-
reira consolidada, Sacilotto revela que um dos seus 
“maiores desafios é conduzir uma empresa tradi-
cional com quase 40 anos em um caminho mais 
conectado com as necessidades do mundo atual”, 
explica.

além disso, o chef partilha que as suas “duas 
maiores metas são produzir o máximo de matéria
-prima possível de maneira orgânica e sustentável 
e igualar os gêneros dentro do Grupo Mozzafiato, 
possibilitando que todos os cargos, salários e pro-
jeções possam ser atingidos por quaisquer pesso-
as, independente do seu gênero, cor e orientação 
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Páscoa no Food Service
para além das 

chocolaterias e dos 
ovos tradicionais

não só com o tradicional ovo de chocolate se comemora mais 
essa data tão importante de vendas para o segmento
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caso da Sodiê Doces, uma empresa consolidada 
e com produtos de alta qualidade, as pessoas es-
peram encontrar produtos com o sabor de sempre, 
alimentos que tenham uma boa apresentação e que 
sejam de fácil aquisição. por isso, no caso da rede, 
atendemos em loja, site, apps próprios e delivery. 
Sendo assim, as nossas expectativas para a pás-
coa de 2022 são grandes. esperamos, inclusive, 
superar o sucesso do ano passado, que foi muito 
positivo, mesmo dentro de um cenário de pandemia 
de covid-19. para se ter ideia, em 2020, foram ven-
didos 25 mil ovos e 330 toneladas de bolo. em 2021, 
foram comercializados 30 mil ovos e 400 toneladas 
de bolo. Neste ano, a perspectiva é de vender 41 mil 
ovos e 420 toneladas de bolos”.

cleusa explica que a páscoa 2022 da Sodiê Do-
ces está bastante diversificada. “Sucesso na ver-
são bolo, trazemos a combinação do tradicional 
licor irlandês, que une whisky e leite fresco. e cho-
colate é o recheio do ovo de colher Baileys, um lan-
çamento da Sodiê Doces deste ano. além do novo 
sabor, outros cinco compõem o cardápio da pás-
coa, sendo Dois amores, Trufado preto e Branco, 
Brigadeiro, alpino e o Brigadeiro de Leite em pó, 
deixando a data ainda mais doce. os ovos chegam 
em duas versões: uma casca de chocolate rechea-
da por 69,90 reais e duas cascas por 132,90 reais 
para os cinco sabores. o de Baileys sai a r$ 84,90 
uma casca e a r$ 159,90 duas cascas. além de toda 
qualidade, o ovo de colher da Sodiê é um presen-
te, que vem em caixa desenvolvida exclusivamente 
para a data, podendo conter uma ou duas metades 
recheadas. o desenvolvimento dos lançamentos, 
dos sabores e embalagens que estão sendo traba-
lhados começa em julho do ano anterior. afinal, a 
páscoa já é uma data na franquia há 10 anos. e o 
consumidor sempre busca novidades. Mas, é claro 
que os tradicionais agradam sempre. porém, uma 
grande marca como a Sodiê precisa surpreender. 

Levantamento recentemente realizado e di-
vulgado pela Scanntech, plataforma de da-
dos granulares e acionáveis que aumenta 
a eficiência do varejo, revela que o período 

da páscoa, de março a abril, representa 26% das 
vendas de chocolate do ano todo, crescendo 76% 
quando comparado com a média de vendas dos 
demais meses. a mesma pesquisa assinala que os 
chocolates em formatos tradicionais já represen-

tam 77% das vendas na páscoa e os tradicionais 
ovos os outros 23%.

Novas demandas e características de con-
sumo fazem com que a data que antes era mar-
cada apenas pelo almejados ovos de páscoa, 
seja cada vez mais vista pelos estabelecimen-
tos que não são do segmento de “chocolate-
rias”,como mais uma oportunidade de venda 
durante o ano.

empresários contam aqui na rede food Service 
que investiram ‘pesado’ em opções alternativas ou 
complementares de produtos e em inovação para 
aproveitarem o fluxo e a demanda proporcionados 
pela data.

De acordo com Tiago Vavassori, Gerente da 
Scanntech e responsável pelo estudo de dados rea-
lizado sobre a páscoa, cabe também ressaltar que, 
atualmente, “a páscoa alavanca não só as vendas 
de chocolates, mas de toda a cesta de páscoa que 
consideramos também como categorias: peixes e 
frutos do mar, vinho, leite condensado, azeites, sar-
dinha, azeitonas, leite de coco e creme de avelã, 
além do chocolate, os ovos de páscoa e o chocolate 
cobertura. Sem dúvida, as datas sazonais, em es-
pecial a páscoa, são um momento muito importan-
te para atrair clientes e, para isso, o planejamento 
antecipado de compra é essencial para atender o 
consumidor e alavancar as vendas de categorias da 
cesta sazonal, além dos chocolates. com o plane-
jamento, é possível aprimorar toda a experiência de 
compra ao se antecipar para o consumo na data”, 
afirma.

sodie

Segundo cleusa Maria da Silva, de 55 anos, ceo 
e fundadora da Sodiê Doces, a maior rede especia-
lizada em bolos do Brasil com mais de 340 lojas em 
todo o país e algumas até no exterior, “Hoje em dia, 
os consumidores brasileiros gostam de presentear. 
isso é fato. e, aliado a esse costume, buscam três 
coisas basicamente quando o assunto é gastrono-
mia: sabor, qualidade, apresentação e facilidade. 
assim, acredito que as empresas que primam sem-
pre pela qualidade e novidade tendem a ter bons re-
sultados. este é um nicho de mercado muito grande 
e é preciso fazer diferença. o produto fresco, feito 
na hora, personalizado, sempre terá seu valor. No 
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Cleusa Maria, fundadora da Sodiê Doces, que em 2021 vendeu 400 toneladas de bolos na Páscoa
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por isso, veio a inspiração de lançarmos um ovo 
de colher Baileys, que surgiu devido ao bolo com 
esse sabor, lançado em 2021, e que tem feito muito 
sucesso. então, por que não trazermos esse sabor 
também para a páscoa? a nossa perspectiva é a de 
vender 41 mil ovos e 420 toneladas de bolos neste 
ano”, reforça.

MR. CHENEY

Élida paiva é uma das fundadoras e responsá-
vel pelas receitas da Mr. cheney, rede de cookies 
tipicamente americanos que possui mais de 80 uni-
dades em operação espalhadas em 14 estados bra-
sileiros. ela relata que, para a páscoa deste ano de 
2022, “trouxemos de volta as edições especiais e li-
mitadas dessa data, que são muito esperadas pelos 
nossos consumidores, sendo em duas versões ir-
resistíveis: cookies com cobertura e recheados. os 
cookies recheados são o cookie Sandwich cenou-
ra, com recheio de ovomaltine cremoso e o cookie 
Sandwich pão de Mel, com recheio de doce de lei-
te. a versão tradicional da época continua: cookie 
cenoura com cobertura de ovomaltine cremoso e 
farofa de cookie duplo e o cookie pão de Mel com 
cobertura de doce de leite e farofa de cookie duplo. 
Mas, a novidade da páscoa do Mr. cheney neste ano 
é composta pelos kits de presentes que desenvol-
vemos em uma linha de embalagens especiais para 
presentear uma pessoa querida com os cookies ti-
picamente americanos. São quatro tipos de kits que 
podem ser montados de acordo com a preferência 
do cliente. São eles presente cookie com cobertu-
ra com quatro cookies, presente cookie clássico 

com seis cookies, presente cookie Sandwich p com 
quatro cookies pequenos e o presente cookie San-
dwich G com dois cookies grandes. além disso, é 
possível montar o Kit presente combinando outros 
produtos Mr. cheney que o cliente desejar”, divulga.

a empresária partilha também que “o nosso pre-
paro para a páscoa começa logo após o Natal, com 
embalagens, formulação e ajustes dos produtos. 
Desde que a Mr. cheney existe, adotamos a páscoa 
como uma data especial e com produtos sazonais 
especialmente para a data. e, já em algumas pás-
coa, temos visto as pessoas buscando experiencias 
diferentes, não se limitando ao ovo de páscoa, que, 
claro, continua sendo o produto campeão e queri-
do dos consumidores. Mas, também vemos essa 
busca das pessoas em inovar e oferecer algo dife-
rente para atender o público que busca diferentes 
alternativas para não ficarem na mesmice. inclu-
sive, já tivemos ano que trabalhamos com ovo de 
páscoa, mas ainda sim os cookies sazonais foram 
os mais procurados. por isso, não aderimos ao ovo 
neste ano. Hoje, temos no Mr. cheney um público 
muito fiel que consome e gosta mesmo dos nos-
sos cookies tipicamente americanos em qualquer 
época do ano. e a páscoa tem se tornado o segundo 
Natal para muitas redes do varejo, sendo uma boa 
época para investir, especialmente, no consumo de 
produtos associados à linha de chocolates. Tem 
empresas que, nessa época, chegam a ter um bom 
desempenho no varejo tão bom quanto o do Natal e, 
algumas vezes, até melhor que o Dia das Mães, uma 
data também muito importante para o varejo e a in-
dústria. Hoje em dia, as pessoas vêm inovando em 
seus métodos de compra cada vez mais, buscando 
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produtos diferenciados e exclusivos, que agregam 
valor sentimental, além de opções que oferecem 
embalagens personalizadas e exclusivas para pre-
sentear”, avalia.

Grupo talho

 Daniel Swerts, de 46 anos, é designer, adminis-
trador e Sócio-Diretor do Grupo Talho, marca de 
pães artesanais e doces caseiros em delicatessens 
aconchegantes para o café da manhã ou brunch 
localizadas no rio de Janeiro, capital. ele diz que 
“desde que o Talho começou a trabalhar com enco-
mendas, por volta de 2003, a páscoa passou a fazer 
parte do nosso calendário. É uma data que estimula 
as compras na loja pelo hábito dos presentes e dos 
ovos de páscoa, mas também abre oportunidades 
nas refeições de família. Sempre procuramos traba-
lhar opções e novidades nos dois segmentos. este 
ano, especificamente, estamos lançando um novo 
modelo de ovo de páscoa, o ovo Trufado crocan-
te, de chocolate ao leite com ganache de chocolate 
meio amargo e crocante no valor de r$ 105,00 a 
versão de 350g e alternativas de pratos para as re-
feições em família, em especial, o pernil de cordeiro 
acompanhado de batata assada e caramelizada por 
r$ 430, servindo 4 pessoas”, informa.

para Swerts, “o chocolate sempre é uma temá-
tica forte, seja pelo tradicional ovo de páscoa ou 
por outros produtos e ofertas, como bolos e cookies 
em formatos festivos. ao mesmo tempo, há o lado 
das refeições em que diferentes opções são procu-
radas, como os pratos de peixe, pratos para receber 
a família e as sobremesas. em 2021, por exemplo, 
tivemos uma forte demanda pelos ovos de páscoa 
que, em função do isolamento social, viraram uma 
forma de presentear e diminuir as distâncias. Hou-
ve também uma procura por pratos e porções me-
nores, pois muitas pessoas se reuniram em grupos 

pequenos. para este ano, vemos que as reuniões 
voltarão a ser maiores e a busca por opções para 
toda a família vem aumentando. por isso, estamos 
apostando nisso! a páscoa tem uma simbologia 
que envolve toda a família, é uma data especial 
para confraternizar e presentear. assim, uma boa 
oportunidade para o lançamento de produtos e 
abrangência maior do portfólio dos estabelecimen-
tos, como o nosso, Talho capixaba, que sempre cria 
uma frente no seu catálogo, seja na parte de doces 
ou salgados. Dessa forma, o mercado vem ofere-
cendo uma gama enorme de produtos, biscoitos, 
pães, vinhos e outras variedades que vão além dos 
ovos e do chocolate em si”, aponta.

cuore di cacau

carolina Schneider, de 40 anos, é formada em 
Nutrição, mas pautou toda a sua formação na car-
reira de chocolateira, fazendo cursos e estágios na 
frança e na Suíça. Há 18 anos, ela é chocolateira 
da cuore di cacao, uma chocolateria artesanal e fa-
miliar, tendo participado da sua criação juntamente 
com a sua irmã Bibiana Schneider.

Segundo a chocolateira, “a páscoa é a data mais 
importante do ano para as chocolaterias. então, na 
cuore di cacao, na ossa preparação começa em 
setembro do ano anterior. começamos por definir 
um tema, o qual servirá de inspiração e será o fio 
condutor para toda a linha. É o tema também que 
inspira os novos sabores, o design das embalagens 
e a comunicação. a próxima etapa é o desenvol-
vimento dos sabores: esboçamos combinações, 
testamos e retestamos até chegarmos ao ideal que 
buscamos. passamos, então, para a etapa de de-
senvolvimento das embalagens (estilo, desenhos, 
cores, texturas). Há um longo e importante traba-
lho nesse sentido. paralelamente, trabalhamos nas 
previsões de quantidades a serem produzidas de 
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112 | REDE FOOD SERVICE REDE FOOD SERVICE | 113

MÃo Na MaSSa ii

cada item do portfólio. em seguida, há os pedidos 
aos fornecedores, sendo que cadenciados con-
forme a necessidade de cada fase de produção. a 
produção propriamente dita inicia-se em janeiro. 
Neste momento, já trabalhamos também em todo o 
material de divulgação: fotos, catálogo e textos. o 
lançamento ocorre alguns dias após o carnaval. e, 
a partir desse momento, já temos vários produtos 
disponíveis para venda em loja e outros sabores (de 
ovos recheados) que vão seguindo um cronograma 
de disponibilidade. Trabalhamos com a páscoa 
desde antes de termos a cuore di cacao, portanto, 
há mais de 20 anos. essa forma de nos organizar-
mos foi sendo construída ao longo dos anos. Hoje, 
funciona bastante bem”, detalha.

Nesta páscoa, a aposta da cuore di cacao é na 
“coleção chamada ‘ciclos’, que é inspirada pelas 
etapas vividas pela cuore di cacao até completar 
os seus 18 anos e, também, nos ciclos temporais 
da natureza. a nova coleção destaca o cacau em 
todas as suas fases: a terra, os primeiros brotos, o 
florescer, o fruto e as suas etapas até o amadure-
cimento. representando os ciclos, o catálogo traz 
novidades, ao mesmo tempo em que relembra os 
maiores sucessos da cuore di cacao. o destaque 
do ano fica com o ovo rendado fabergé, que é 
acompanhado de uma joia. o chocolate tem duas 
camadas, uma de Gianduia Latte e outra de Gian-
duia Nero. a surpresa desse ovo é a gargantilha 
com pingente ovo fabergé assinado pela concei-
tuada designer de joias Silvia Doring. Há mais es-

colhas para presente com uma linha de cerâmicas. 
o ovo de cerâmica, por exemplo, é uma peça arte-
sanal com ovinhos sortidos dentro. Já o prato de 
cerâmica tem uma peça artesanal em formato de 
ovo com bombons sortidos dos clássicos da cuo-
re di cacao. as nossas metades de ovos recheados 
são um sucesso, seja para comer com colher ou 
fatiar, contando com os sabores Tiramisù, Banana 
caramelada, Mousse de Maracujá, pudim ou Torta 
de Limão. os ovos com duplo recheio estão entre os 
mais pedidos, combinando uma camada cremosa e 
outra crocante. e um dos sabores inovadores que 
fez sucesso é o Gorgonzola, Doce de Leite e No-
zes, com ganache de chocolate branco. outro que 
figura entre os mais vendidos é o pera e Baunilha, 
com casquinha de chocolate intenso 58% cacau e 
recheio de ganache de chocolate branco com bau-
nilha em fava e pedacinhos de pera”, lista.

Schneider complementa que “desde que inau-
guramos a cuore di cacao, há 18 anos, sempre 
houve também uma busca por outros produtos 
feitos de chocolate nesta época do ano, sobretu-
do, os bombons. No entanto, a grande demanda 
mesmo é pelos ovos de páscoa. além deles se-
rem um símbolo da data, têm um significado, mas 
há também uma grande variedade de sabores que 
não estão disponíveis em outras versões nem em 
outra época do ano. atualmente, há clientes que 
preferem presentear também com barras de cho-
colate, mas não são a maioria. De qualquer forma, 
temos opções para todas essas demandas. ovos 

de vários sabores, tamanhos, estilos, muitas op-
ções de bombons, além de barras puras, crocantes 
e recheadas. Há muitos anos, os nossos produtos 
mais vendidos são os ovos recheados. e, no úl-
timo ano, um dos campeões de venda foi a cai-
xa com seis ovos completamente recheados. São 
ovos do tamanho de ovos de galinha, com recheios 
cremosos e apresentados em uma linda caixinha. 
este ano, temos três versões deste produto: Nuts 
(creme de amêndoas, creme de avelãs e creme de 
pistache), frutas (limão siciliano com tomilho li-
mão, maracujá e frutas do bosque) e a caixa com 
os ovos Trufados ao Leite. eu acredito que a pás-
coa tenha uma grande importância para o brasilei-
ro. então, penso que sim, é uma boa oportunidade 
para outros setores da gastronomia investirem e 
terem alguns produtos focados no tema. o brasi-
leiro gosta de novidade, gosta de ter opções. com 
isso, penso que essa possa ser uma razão para 
buscarem outras possibilidades”, argumenta.

Grupo st Marche

roberta Becker é Head de Marketing do Grupo 
St Marche, uma rede de supermercados de bairro 
com 20 lojas em São paulo, capital, e Grande São 
paulo. ela compartilha que a marca entende “a 
páscoa como um momento sazonal bem relevante 
para o mercado em geral e, dentro do cenário atu-
al, ‘pós-pandemia de covid-19’, tem um significado 
importante para algumas pessoas. por isso, nós, 
por exemplo, estamos preparados com muitas no-
vidades para esta data nas lojas das nossas duas 
marcas, St Marche e empório Santa Maria. Tere-
mos uma linha de ovos exclusiva, com sabores no-
vos, como o de creme Brulée, miniovinhos para as 

crianças, ovos drages, além dos tradicionais ovos 
de marcas de mercado. No empório Santa Maria, 
teremos ainda uma linha de rotisserie completa 
para quem quiser encomendar, com opções de pei-
xes, entradas e sobremesas. Tudo pensado na pra-
ticidade para o consumidor, que deve reunir-se com 
amigos e familiares nesta data. Nós trabalhamos a 
páscoa quase com um ano de antecedência, estu-
dando tendências de consumo para inovar na se-
leção dos itens que levam as nossas marcas. Bus-
camos fornecedores qualificados para desenvolver 
esses produtos, fazemos diversos testes e provas 
até chegar no ponto/sabor ideal. a páscoa faz parte 
do calendário sazonal do Grupo. Hoje, acreditamos 
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Carolina Schneider e Bianca da Cuore di Cacao

Daniel e Beto do Grupo Talho

Ovo Rendado com Pingente da Cuore di Cacao



REDE FOOD SERVICE | 115

MÃo Na MaSSa ii

que sempre teremos mercado para ovos de choco-
late tradicionais tão esperados pelo público infan-
til, contudo, existem novos produtos voltados para 
público fit ou com restrições alimentares, que sur-
gem como alternativa e até como inclusão na ce-
lebração que vem ganhando espaço das gôndolas. 
então, por que não fazer uma criança com diabetes 
participar da páscoa e sorrir ao ganhar o seu ovo 
como as demais? além disso, as opções presente-
áveis estão, cada vez mais, atrativas, com embala-
gens lindas que parecem joias. os ovos de choco-
late sempre têm relevância neste período. Nós não 

podemos abrir números de previsões de vendas, 
mas temos uma expectativa de vender também in-
gredientes para receitas de páscoa, como o baca-
lhau, já conhecido, e sobremesas”, aguarda.

a Head de Marketing acrescenta que “a páscoa 
antecede o Dia das Mães e é a data mais relevante 
do mês de abril para o varejo alimentar. possui um 
simbolismo forte para alguns e sim é uma data de 
presentear também. cada vez mais, encontramos 
inúmeras opções além do ovo de chocolate, sejam 
elas caixas de bombons, biscoitos, frutas secas e 
outros itens comestíveis”, endossa.

divina providência

Manuela ornelas de abreu, de 34 anos, é farma-
cêutica mestre em patologia Humana e Sócia-pro-
prietária da peixaria Divina providência, uma peixa-
ria e bar criados por ela que funciona em irajá, um 
bairro da Zona Norte do rio de Janeiro, capital.

atualmente, abreu divide que “o meu trabalho 
tem sido o gerenciamento das redes sociais da loja, 
onde, todos os dias, eu posto receitas e dicas de 
preparo de pescado como inspiração para pratos 
de páscoa. Na peixaria, nós selecionamos os me-
lhores produtos com preços acessíveis para todos, 
além de montar toda uma estrutura capaz de aten-
der a demanda de mais de 100%. Há 8 anos, a pás-
coa é sempre uma época de bastante preparação. 
isso porque, para a gente, a data é considerada o 
nosso Natal, sendo o período de maior movimen-
to. Dessa forma, é preciso contratar mais de dez 

funcionários extras e montar tendas ao lado de 
fora da peixaria para abrigar as pessoas na fila. É, 
realmente, uma estrutura bem complexa. Hoje em 
dia, com os ovos de páscoa nos valores que estão, 
as pessoas procuram outras alternativas. a minha 
família, por exemplo, sempre participou da páscoa. 
Nós somos católicos, então, é o período do ano que, 
além de comercialmente mais importante para nós, 
como cristãos também tem uma grande importân-
cia”, ressalta.

Na visão da empresária, é importante enfatizar 
ainda que “todas as datas são importantes para 
quem vende algo, é uma pauta quente. assim, quem 
vende algum produto até BBB tem que usar em prol 
de se reinventar para entregar mais ao consumi-
dor. Tudo vira notícia, tudo vira tema, tudo pode ser 
aproveitado. assim, eu tenho feito nas minhas re-
des sociais, que dirá um feriado nacional. a páscoa 
é igual Natal, todo mundo vive”, orienta.

114 | REDE FOOD SERVICE

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

Manuela Ornelas da Peixaria Divina Providência 

Roberta Becker do Grupo St Marche
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bebida alfajor arGentino

ingredientes:

• 395g de Doce de Leite Itambé Food Service
• 130g de Leite em pó Itambé Food Service
• 1 litro de água
• ½ colher (chá) de canela em pó
• 2 colheres (sopa) de chocolate em pó

modo de preparo:

Misture o Leite em pó itambé food Service com a água 
quente.
Acrescente a mistura ao liquidificador junto ao Doce de 
Leite itambé food Service, a canela e o chocolate em pó.
Bata até ficar homogêneo, e agora é só receber os elogios 
dessa delícia.

Mini caKe coM Ganache brilhante

ingredientes: 

massa
• 150g de óleo
• 3 ovos
• 255g de açúcar refinado
• 240ml de leite integral
• 120g de cacau em pó
• 180g de farinha de trigo
• 15g de fermento
• Manteiga Itambé Food Service

recheio 
• 150 g de chocolate ao leite ou meio amargo
• 200g de Creme de Leite 25% Itambé Food Service
• 1 colher (sopa) de Manteiga Itambé Food Service

modo de preparo:

Em um liquidificador, bata os ingredientes.
Unte a forma com manteiga e despeje a massa.
pré-aqueça o forno em 180°c, deixe sua massa assar por 
aproximadamente 25 minutos.
Desenforme o bolo e corte em duas camadas.
Derreta o chocolate no micro-ondas.
em seguida, em uma panela, derreta a manteiga, adicione 
o chocolate derretido e o creme de leite, deixe em fogo 
baixo e mexa até formar um creme.
Use o ganache para rechear e/ou cobrir o bolo.
 

esta receita rende 3 porções.

itaMbé food service suGere uMa sa-
borosa sobreMesa.

itaMbé food service proMete surpre-
ender a todos coM essa deliciosa e 

siMples receita.

brandade de palMito pupunha

ingredientes: 

• ½ xícara (chá) de Azeite de Oliva Castelo
• 1 cebola média bem picada
• 2 dentes de alho amassados
• 1 vidro de Palmito Pupunha Talharim Castelo
• 3 colheres (sopa) de Vinagre de Maçã com Suco de 
Maçã e Mel 100% Natural castelo
• 4 batatas médias cozidas e amassadas Tomilho 
fresco ou salsa picada a gosto
• ½ xícara (chá) de Patê de Pimenta Biquinho Defu-
mado castelo

modo de preparo:

em uma panela, aqueça 3 colheres (sopa) de azeite de 
oliva castelo e acrescente a cebola e o alho amassado.
Quando começar a dourar, adicione o palmito pupunha 
Talharim e regue com o Vinagre de Maçã com Suco de 
Maçã e Mel 100% Natural castelo.
Deixe cozinhar por 2 minutos.
reserve a metade para enfeitar e acrescente o restante 
das batatas amassadas, o tomilho ou a salsa.
regue com o restante do azeite e retire do fogo.
Distribua este recheio no centro de 4 pratos.
por cima, distribua o patê de pimenta Biquinho Defuma-
do.
enfeite com o refogado de palmito reservado, salpique 
mais tomilho ou salsa e sirva!

rolinho vietnaMita 

ingredientes:

molho
• ¼ xíc. (chá) de Shoyu Kikkoman
• ¼ xíc. (chá) de Molho de Ostra Kikkoman
• ¼ xíc. (chá) de suco de limão
• 2 col. (sopa) de vinagre de arroz ou maçã
• 15g gengibre picado
• Pimenta-dedo-de moça (opcional)
rolinhos
• 8 folhas de papel arroz
• 200g de camarões médios descascados e limpos
• 200g de broto de feijão
• 2 cenouras médias cortadas em tiras finas
• 2 pepinos japoneses cortados em tiras finas
• 1 manga madura e firme cortada em tiras finas
• Coentro fresco picadinho a gosto
• Hortelã fresca picadinha a gosto

modo de preparo:
molho: Numa tigela média, coloque todos os ingre-

dientes do molho e misture bem.
Transfira para uma molheira e reserve.

rolinhos: Numa frigideira média, derreta a manteiga e 
salteie os camarões até que fiquem alaranjados.
coloque o broto de feijão em um recipiente médio e cubra
-o com água fervente. após 2 a 3 minutos escorra e pas-
se na água corrente fria corrente. reserve.

montagem: Mergulhe uma folha de papel arroz em 
um prato fundo com água morna por 20 segundos.
retire a folha da água e coloque-a sobre uma superfície 
plana e lisa. com o auxílio de um pano, tire o excesso de 
água. Após a hidratação a folha deverá ficar transparente e 
flexível. Disponha os vegetais e a manga em carreiras hori-
zontais, salpique a hortelã e o coentro, dobre as laterais para 
dentro para segurar o recheio. Enrole uma volta com firme-
za, coloque os camarões numa linha horizontal e continue 
enrolando até o final da massa. Repita o processo com o 
restante do material. Sirva de entrada com o molho.
 
rendimento: 8 a 10 rolinhos
Tempo de preparo: 30 minutos
Grau de dificuldade: Fácil

receita especial desenvolvida pela 
KiKKoMan.

aprenda coM a castelo aliMentos 
uMa saborosa receita.
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