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Diante das consequências da crise econômica, e também política, o 

mercado food service se viu frente a um desa� o: ser ainda melhor. Para 

equilibrar o faturamento com os fregueses gastando menos, foi preciso 

investir na captação de mais clientes. Juntamente com dois consultores 

especializados no food service, elaboramos, na seção “Seu Negócio”, capa 

desta edição, algumas dicas de como vender mais. 

Selecionamos também algumas pesquisas e, principalmente, leis direcio-

nadas ao setor e de interesse de empreendedores em “Fique por dentro” do 

que tem sido debatido e determinado à bares e restaurante de todo o Bra-

sil. Você também vai conhecer a história da “tia do cachorro-quente”, que 

transformou sua carrocinha em uma loja de sucesso graças à sua simpatia.

Não deixe de dar uma passada pela China em novo breve relato sobre 

uma extensa gastronomia construída em mais de 5 mil anos de história, 

pautada por muito misticismo. Conheça também a trajetória da Golden 

Foods, maior importadora de batatas pré-fritas congeladas, e da desen-

volvedora de so� wares de gestão para negócios no food service, ACOM 

Sistemas, além dos preparativos e novidades da maior feira da alimen-

tação fora do lar na América Latina, a Fispal Food Service, que ocorre 

simultaneamente a outros importantes eventos do setor. 

Mais e melhor

Boa Leitura!

Tatiane Mouradian

Editora

Editorial

Aprenda a fazer carne de  pato
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No portal da Food Magazine 

você encontra todas as novidades 

do setor, além de cases de sucesso 

e análises de especialistas, através 

de conteúdo exclusivo, atualiza-

do diariamente. 
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Bares e Restaurantes 
devem ficar atentos 
ao aumento na 
energia elétrica

5 dicas para abrir o seu bar ou 
restaurante e obter sucesso

Conheça um novo 
modelo de cozinha 
colaborativa

Setor gastronômico diante de mais 

uma pressão de custos precisa criar 

alternativas para abrandar os ine-

vitáveis prejuízos. Saiba soluções 

práticas para fugir de preços altos

Abrir o seu empreendimento às escuras é um grande erro administrativo. 

Mesmo sendo uma área muito procurada, um negócio no food service 

demanda cautela e organização

No modelo da Ecozinha, idealizada 

por um casal de cozinheiros em 

Curitiba (PR), os clientes sentam to-

dos em uma única mesa, sem gar-

çons, contas e com o preço � nal das 

refeições decidido por eles mesmos

Link para o 

Portal Food 

Magazine

QR CODE

e� ciência possível. Isso se alcança com bons funcio-

nários, juntamente com um treinamento adequado, 

que saibam cativar o cliente e prestem atenção em 

tudo. Ele quer se sentir acolhido e perceber que você 

o possível para atendê-lo perfeitamente. E no � nal das 

contas, em qualquer segmento, essa é a premissa de 

um cliente: receber uma solução e� caz para sua ne-

cessidade daquele momento.

Nos últimos tempos só ouvimos falar em crise, tem-

pos difíceis, turbulência, e outras mais palavras pes-

simistas. O clima de desânimo toma conta de mui-

tos empresários e pro� ssionais de todos os setores, 

e eu acredito que é exatamente esta entrega que dá 

abertura para a “tal crise”. São nesses “tempos difí-

ceis” que se revelam os bons empreendedores, que, 

muitas vezes, acabam se bene� ciando com o insu-

cesso dos demais. O bom empreendedor é aquele 

que tem a visão de entender que é nas horas de crise 

que ele tem que inovar e investir na melhoria do 

serviço e em algo que possa lhe trazer economia e 

e� ciência. É ousado, coloca a cara tapa, arrisca e não 

se entrega nas primeiras di� culdades.  

Porque todos estão enfrentando desa� os, e a queda 

no faturamento de alguns restaurantes é exatamen-

te re� exo disso, de um cliente que tem precisado 

cortar custos e eliminar desperdícios. E para evitar 

gastos desnecessários, ele � ca mais seletivo, quer fa-

zer seu dinheiro valer a pena. Para conquistar esse 

cliente ainda mais exigente, o estabelecimento pre-

cisa oferecer uma experiência marcante. Para tal, 

oferecer um atendimento excepcional é o primeiro 

passo. O cliente precisa se sentir especial e ser aten-

dido em todas as suas solicitações.

Ao sair satisfeito de um local, ele colocará aquele 

ambiente, comida e serviço que recebeu em um lu-

gar especial, criando um vínculo emocional com sua 

casa que o fará voltar e indicar para outras pessoas. E 

como criar essa experiência marcante? Se preocupan-

do com todos os detalhes e em oferecer o máximo de 

*Gilmar Horácio tem vasta experiência no mercado food service. Já passou por 

importantes empresas do setor, como Yakult, Ambev, Sadia e BRF. Atualmen-

te, é diretor do Grupo OC e da Food Magazine, realiza trabalhos na JBS e é 

consultor do Grupo Petrópolis.

a hora do

Editorial

bom empreendedor

Fotos: Divulgação
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Parágrafo único. A regularização das atividades dos em-

preendimentos objeto desta resolução pressupõe a anu-

ência dos empreendedores quanto à inspeção e fiscaliza-

ção sanitárias do local de exercício das atividades. 

O microempreendedor individual - MEI deve requerer 

o Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde - CMVS na 

COVISA e atender à legislação sanitária.

Art. 12. Os órgãos de vigilância sanitária, observando o risco 

sanitário, poderão regularizar as atividades do microempre-

endedor individual, do empreendimento familiar rural e do 

empreendimento econômico solidário, instalados em:

I - área desprovida de regulação fundiária legal ou com regula-

mentação precária;

II - residência;

III - locais onde são realizadas as atividades produtivas dos 

empreendimentos.

artigo DE OPINIÃO

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NA PRÓPRIA 
RESIDÊNCIA É PERMITidO OU NÃO?

Resolução RDC 49/2013 - ANVISA

*Por Danielle Olha
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*Danielle Olha é nutricionista graduada pela Universidade do Grande ABC e 

possui vasta experiência com estabelecimentos do segmento de alimentação. 

Desde 2.000 é proprietária da Qualittari, empresa que oferece serviços de re-

dução de custos e desperdícios,  técnicas para aumentar a rentabilidade do ne-

gócio e orientações de nutrição e gastronomia baseadas em normas e diretrizes 

vigentes estabelecidas em legislações, através de um planejamento operacional 

juntamente com um treinamento específi co aos funcionários.

a mais completa e moderna

• Tiragem auditada

• Distribuição nacional

• O conteúdo mais abrangente 
  do food service

• Matérias exclusivas

• Guia de fornecedores

• Notícias atualizadas
  diariamente

/foodmagazinerevista/revistafoodmagazine

garanta seu espaço!garanta seu espaço!

(11) 2628-7809
www.foodmagazine.com.br

Revista Portal

mídia do Food Service

Em nossa matéria publicada anteriormente, onde falamos 

do empreendedorismo como uma alternativa para o 

desemprego, citamos uma portaria que regulariza a fa-

bricação de produtos próprios em residências.

Para que seja permitida este tipo de atividade neste local, é 

fundamental ser um microempreendedor individual, possuir 

o Cadastro Municipal da Vigilância Sanitária, conhecido como 

CMVS, e que sejam seguir as Boas Práticas de Fabricação.

Segue uma prévia da portaria onde estes dados são informados:

Para maiores informações consulte:

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/cmvs/index.php?p=206639 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/portaria_2619_1323696514.pdf



Gastronomia pelo mundo

Foto: Divulgação

Pequim - China

Representada no Brasil pelo Yakissoba, o 
frango xadrez e o rolinho primavera, a 
culinária da China traz uma variedade 

muito mais extensa. São mais de cinco mil 
pratos preparados por técnicas diversas, 

acompanhadas de muito misticismo

Foto: Luna Garcia

A terra do Mandarim e da Muralha é também 

conhecida por ser a mais populosa do mundo: 

sozinha, a China abriga 1,36 bilhão de pessoas, 

o que corresponde a quase um quinto da população to-

tal do planeta, espalhadas por quase 10 milhões de km2. 

Essa imensidão se re� ete na gastronomia do país. Esti-

ma-se que existam mais de cinco mil tipos de pratos na 

culinária chinesa, uma herança muito clara desses dois 

fatores: o crescimento da população e a conquista de 

territórios. Incorporando as diferentes culturas e gostos, 

nasce a diversidade que só se encontra nessa culinária. 

Por lá, o ato de comer é tão importante e sagrado que há 

até mesmo provérbios que exaltam esse momento do 

dia. Conheça um pouco mais a respeito desse verdadei-

ro sítio gastronômico a seguir.

Gastronomia
ChinesaChinesa

YAKISSOBA

FITNESS SEM QUERER
“Você já viu um chinês gordo? Se sim, as chances de seus 

hábitos penderem mais para o ocidental são bem grandes”, 

pontuou Jorge Torres, diretor de franquias da China House. 

Isso porque a comida chinesa é saudável por si só, sem a 

intenção de ser. “A mistura de ingredientes gera um prato 

� nal rico em carboidratos positivos que enriquecem o 

nosso HDL (colesterol bom)”, acrescenta o empresário. 

Apesar de apresentar muitas opções em uma só refei-

ção, elas são degustadas em pequenas porções. 

Os chineses acreditam também que os alimentos pos-

suem energia própria e transmitem isso ao cozinheiro, 

que precisa de muita cautela ao manuseá-lo. Algumas 

técnicas usadas ao longo do processo ajudam a conser-

var mais valores nutricionais que as comidas carregam. 

Uma delas é a utilização da panela wok. Por suportar al-

tíssimas temperaturas (até 450°C), a cocção do alimento 

é extremamente rápida e garante alguns tipos de textu-

ras e crocâncias que não seriam adquiridas de outras for-

mas. Ao mesmo tempo, a técnica é extremamente minuciosa 

e exige prática – até pelo peso do objeto, evitando que os 

ingredientes queimem e percam suas vitaminas vitais. 

Um dos pratos de origem chinesa mais reconhecido em 

todo o mundo é o macarrão de sobá, que pode ser frito ou 

não, acrecido de legumes e verduras, com ou sem carne. 

Foram os imigrantes que trouxeram essa novidade para 

os brasileiros, mas pela di� culdade em encontrar o ma-

carrão, muitos reproduzem a receita com lámen cozido. 

O yakissoba do China House (foto) é composto por carne, frango, 

brócolis, couve flor, cenoura, champignon, acelga e macarrão. 

Yakissoba

Foto: Divulgação

Foto: Glacstone Campos / RealPhotos

Foto: Divulgação

Shanghai - China



Foto: China House

Rolinho Primavera

DENTRO DO CALDEIRÃO 

TIPOS DE COZINHA

Momento de compartilhar

Entre os ingredientes que a culinária chinesa utiliza, os 

principais são o arroz (chamado guioza), soja, cogumelos, 

vegetais, frutos do mar, aves e gengibre. Os temperos � cam 

por conta do sal em pouca quantidade, diferentes ado-

çantes, pimentas especí� cas, guagdong (uma espécie de 

pasta de soja), e ingredientes secos, a maioria em grãos. 

As técnicas também não são poucas. Cecília Jorge, autora 

do livro “Sabe comer de pauzinhos?”, estima que haja mais 

de 50 técnicas, sendo um terço delas a respeito de frituras. 

A P’ao, semelhante ao nosso salteado, é a principal técnica 

para fritar os ingredientes e aromatizá-los no óleo. O pro-

cesso dura menos que dois minutos e pode ser aplicado 

em qualquer alimento, sobretudo os vegetais. O cháu é fei-

to da mesma forma, com a diferença de que o fogo é mais 

baixo, e logo, o processo é mais demorado. O ch’á e o ch’in 

estão mais próximos da nossa forma de fritar, e os dois se 

distinguem também pelas diferenças em temperatura. 

O cozimento pode ser ao vapor, indicado para pequenas 

quantidades de alimento ou ideal para peixes frescos, 

chouriço chinês e pedaços de pato fumado. Colocam-se 

esses alimentos em cestos de bambu, pratos ou até dentro 

de um wok e os deixam suspendido. Melhor ainda é utili-

zar os vapores que saem do preparo de arroz. O cozimen-

to direto, como chamam, são mais comuns na confecção 

das sopas – muito apreciadas pelos chineses – e costu-

mam cobrir os ingredientes até o topo em fogo muito 

baixo, em alguns casos até apagado quando o líquido já 

está quente o su� ciente para ir arrefecendo. Oposta às 

demais técnicas citadas, ela é extremamente demorada. 

“Estufar e guisar” é uma manobra utilizada para apurar me-

lhor o sabor. Em vez do wok, usa-se uma panela de barro 

que primeiro frita rapidamente o alimento para depois dar 

um acabamento em caldo ao fogo médio. Pode ser o con-

trário também. Por � m, há a técnica de assar que nós oci-

dentais fazemos, muito pouco utilizada pelos orientais. Ela 

é aplicada geralmente em carnes como leitão ou toucinho. 

Além desses processos há também as principais “ferra-

mentas” utilizadas para que se vivencie uma culinária chi-

nesa da forma correta. Pensando na nossa cozinha, o wok 

seria a panela mais utilizada por eles, o fai-chí – comu-

mente chamado de “pauzinhos” – seriam seus garfos, os 

tachos seriam nossas louças de barro, e o cutelo as nossas 

facas de corte (como a peixeira).  

Assim como no Brasil, que possui comidas típicas de cada 

região, na China acontece o mesmo. Elas podem ser divi-

didas entre norte, sul, leste, oeste, ou pelas chamadas “zonas 

culinárias”. A primeira divisão, mais comum e simplória, 

leva em consideração as temperaturas e as topogra� as 

para explicar as preferências. Já a segunda preserva uma 

veia mais histórica para a análise dos hábitos alimentares. 

Através de antigas dinastias, o historiador Li Xueqin ca-

talogou sete tipos de paladares presentes na nação. 

No Norte, por ser muito frio, as necessidades calóricas 

são mais altas. Seus principais pratos são mais próximos 

ao paladar europeu graças a sua localização. Pães, batatas, 

noodles (macarrão instantâneo) e mais açúcar do que sal são 

os preferidos. Por ser longe do mar, a pesca é mais rara e 

a carne é mais presente. Já no Sul, produtor massivo da 

cana-de-açúcar, o melaço já é bem mais presente. No Leste, 

o adocicado já vem acompanhado do molho de soja, e a 

carne de porco � gura os pratos graças ao clima ideal para 

a cria dos suínos. O Oeste, dominado por montanhas, é de 

difícil acesso e, por isso, os habitantes adquiriram o costu-

me de preferir produtos locais como carne seca e vegetais 

conservados em aguardente. Os sabores diferem do resto 

do país por serem bem mais amargos que o comum.   

A medicina acaba cruzando com a culinária justamente 

por ambas serem milenares. Há livros e segmentos da 

pro� ssão por lá que defendem a nutrição como primeiro 

canal de cura, e o remédio como um interventor caso a 

primeira não funcione. A lista de produtos é extensa, mas 

dentre eles � gura-se muito variados tipos de chás, ervas, 

e até � ores comestíveis. Vinhos, restrições alimentares e 

legumes também apresentam certa e� cácia. 

Os chineses cultuam a ideia de que a refeição é um mo-

mento de compartilhar, de dividir vários pratos distintos 

para todos comerem um pouco de cada. Assim é possível 

que uma família com diferentes tipos de paladares perma-

neça junta na hora neste ritual, utilizando a culinária como 

um elo entre os seres humanos. A ideia é que todas as pes-

soas, independente de seus gostos e hábitos alimentares, 

possam sentar à mesa e comerem juntas. Para não “excluir” 

ninguém, a P.F. Chang’s, que buscar trazer todos esses tra-

ços da cultura chinesa e asiática, se preocupou em oferecer 

opções para todos e disponibiliza um menu vegetariano, 

além de ter um cardápio sem glúten há 10 anos, quando 

ainda ninguém falava nisso. Para tal, os utensílios, louças e 

panelas são separados para não haver contaminação.

A panela Wok proporciona 

uma textura e crocância 

que não seriam adquiridas 

de outra forma

Foto: Divulgação

Gastronomia pelo mundo

Foto: P.F. Changs

Kung Pao Chicken

Kung Pao Chicken

Da região de Sichuan e Hunan, este prato é feito com 

suaves pedaços de peito de frango combinados com 

pimentas secas, salsão, amendoim e molho Kung Pao. 

Rolinho Primavera

O rolinho primavera é um tipo de massa frita e crocante, 

recheada de carne, cenoura e repolho, com molho agri-

doce, produzido com vinagre, extrato de tomate e açúcar.



16  foodmagazine.com.br foodmagazine.com.br  17

O que faz a diferença e torna um 
negócio lucrativo é a� oma de diversas 
variáveis, como� empre� ervir produtos 
de qualidade e ter um gestor que esteja 

alinhado com o que o negócio.

- Jorge Torres, diretor de franquias da China House

Negócio da China

A comida chinesa é um mercado que tem potencial como 

negócio, basta ver o sucesso da China in Box, hoje um dos 

delivery com maior penetração no Brasil. Os pratos mais 

conhecidos, como yakissoba, frango xadrez e rolinho de 

primavera se popularizaram e são encontrados em muitas 

casas não especializadas, como restaurantes self service. In-

clusive há alguns negócios particulares, como yakissoba na 

Kombi ou outros veículos especializados. 

Apesar da abertura do mercado brasileiro para este tipo de 

culinária, Jorge Torres ressalta que o que faz a diferença e 

torna um negócio lucrativo é a soma de diversas variáveis: 

ter uma preocupação em sempre servir produtos de qua-

lidade; ter uma mão de obra antenada e preocupada em 

sempre oferecer o melhor: prestar um serviço que faça a 

diferença, seja no atendimento, na entrega ou no salão; e 

principalmente um gestor que esteja alinhado com o que 

o negócio. “Na maioria das vezes o restaurante exige uma 

presença constante e efetiva do gestor, de segunda a se-

gunda. Re� ro-me ao gestor que entra na produção, sabe 

como cada etapa da produção deve ocorrer e cobra isso de 

seus colaboradores, motiva a equipe, cria um comprome-

timento em prol de um objetivo e está à frente do balcão 

atendendo e acompanhando o � uxo de clientes. Aquele 

gestor que não está de corpo e alma no negócio tem muito 

menos sucesso”.

www.acomsistemas.com.br

SÃO PAULO - SP
Rua Itapeva, 87A 
CURITIBA - PR
Rua Prof. João Argemiro Loyola, 74 
comercial@acomsistemas.com.br

Tel.: (41) 3303-0050

Tel.: (11) 3429-8787

Centralize a gestão operacional, administrativa
financeira, fiscal e contábil do seu negócio

Vantagens do EVEREST Food Service: 

Integração da DANFE, com compras,
estoque, contas a pagar e livro fiscal

Automação de pagamentos incluindo
conciliação bancária (DDA), até 95% 

Integração completa das vendas com
baixa de estoque e sugestão de 
compras autorizada

Gestão completa de CMV, Custos, com
índice de inflação e ajustes com base
em compras ou contábil

Eficiência na conciliação de recebíveis
(dinheiro, cartões e vouchers), de 90% 
a 95% automatizado

Geração de fluxo de caixa, DRE,
indicadores de lojas, sped 
fiscal e contábil 

A mais completa plataforma
de gestão de Food Service

Diminua suas perdas, controle seus custos e agilize seus recebíveis com o EVEREST Food Service

Frango Xadrez

O frango xadrez é um prato especial feito na China com 

ingredientes frescos que dão um sabor adicional à comida. 

O frango é frito no óleo e refogado com cubos de cebola e 

pimentão, além de outros ingredientes como salsão, gen-

gibre e amendoim, tudo ao molho de soja. 

Arroz Chinês

É feito com arroz, cenoura, presunto, cebolinha e ovo

Foto: China House

Foto: China House

Frango Xadrez

Arroz Chinês

Gastronomia pelo mundo
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Papo Direto

Eduardo

Primo
Capacitação para 

o food service

“O food service é muito carente de 
profissionais qualificados. Infelizmente 
ainda temos muitas pessoas sem 
qualificação que são absorvidas pelo 
fato de ‘gostarem de comida’ ou por 
‘fazerem comida em casa’”

Pai de três � lhos, Eduardo Primo, 50 anos, atua há 

três décadas no mercado food service, tendo passa-

do por hotéis, clubes, restaurantes e grandes em-

presas do setor de alimentação. Iniciou exercendo 

funções administrativas até surgir a oportunidade de mu-

dar para a área de treinamento operacional. “Me dediquei 

a me tornar uma pessoa que conseguisse passar meu en-

tusiasmo em buscar a satisfação do cliente através de um 

atendimento de qualidade”. Há cerca de 15 anos foi convi-

dado para assumir algumas aulas de uma turma do Curso 

de Pós-graduação em Administração Hoteleira em Águas 

de São Pedro (SP) e sua carreira tomou um novo rumo, 

sempre ligada à área de educação.

Atualmente, concilia sua consultoria especializada em Exce-

lência no Atendimento com a coordenação pedagógica da 

Academia Gourmet (http://academiagourmet.net.br). “Essa 

função me possibilita por em prática tudo o que acre-

dito ser importante na formação de um profissional 

ligado à área de alimentação. Além disso, continuo 

com algumas aulas em Ongs como Gastromotiva e 

Colméia – que desenvolvem projetos sociais ligados 

à alimentação, o que me possibilita devolver uma 

pequena parte de toda a ajuda que tive ao longo de 

minha carreira de excelente profissionais com quem 

tive a honra de conhecer e trabalhar”. 

Primo destaca que, como em todo setor, o food service 

é muito carente de pro� ssionais quali� cados. “Infeliz-

mente ainda temos muitas pessoas sem quali� cação 

que são absorvidas pelo fato de ‘gostarem de comida’ 

ou por ‘fazerem comida em casa’”. Em entrevista exclu-

siva à Food Magazine, o professor fala sobre os desa� os 

da capacitação e o caminho para quem busca trilhar 

uma carreira de sucesso ou prosperar nos negócios.

O sucesso dos reality shows tem feito crescer a procura 

por cursos de gastronomia?

Com certeza esses programas ajudam a despertar um 

grande interesse pela área, mas, ao mesmo tempo que 

despertam nas pessoas a vontade de estarem dentro 

de uma cozinha, passam um mundo irreal de glamour 

e de estrelas. A realidade do setor é de que somos pro-

� ssionais de serviços – conhecidos antigamente como 

serviçais, digo isso aos meus alunos e se alguém achar 

que a palavra não soa bem, explico que estamos no 

mesmo patamar de outras pro� ssões, como um médi-

co, um advogado ou até mesmo do presidente do país, 

pois todos esses pro� ssionais fazem algo em comum: 

servem as pessoas! Não podemos achar que somos o 

centro desse cenário, pois a pessoa mais importante é 

e sempre será o cliente. É através da oportunidade que 

ele nos oferece que temos a chance de mostrar todo 

o nosso conhecimento, todo o glamour de um prato 

bem elaborado e bem servido.

O setor food service tem problemas com mão de obra 

qualifi cada?

Sim, infelizmente, devido a alguns fatores, não temos 

o investimento necessário para a formação de mão de 

Eduardo Primo é professor 

e coordenador pedagógico 

da Academia Gourmet

obra. Li uma pesquisa antiga que perguntava aos donos 

de estabelecimentos, entre outras coisas, quais eram 

seus principais problemas e 100% responderam que é a 

qualidade da mão de obra. Mais para frente a pesquisa 

perguntava como era feito o investimento nos estabe-

lecimentos e o que me impressionou foi que 100% dos 

donos dos estabelecimentos responderam que em 3º 

lugar investiam em treinamento, antes investiam em es-

trutura e equipamentos. Na minha opinião, esse cenário 

mudou muito pouco, muitos veem a oportunidade de 

trabalhar na área com uma “passagem”, enquanto um 

emprego de verdade  não aparece, e do outro lado te-

mos a visão de muitos empresários que enxergam a mão 

de obra no setor como algo que nunca vai faltar. Sendo 

assim, por que investir na formação? Mudar uma escala 

de trabalho para poder fazer um curso ainda é muito di-

fícil e políticas de incentivo � nanceiro para empregados 

fazerem cursos ainda são exemplos raros.

Foto: Divulgação
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Mesmo as grandes empresas procuram e “sonham” 

com situações onde elas necessitem cada vez menos 

da pessoa, visto o número crescente de equipamen-

tos que prometem padronização e simpli� cação de 

tarefas. Por um lado, eu sei que é muito bom poder-

mos controlar a produção, avaliar os custos de forma 

pro� ssional e tudo mais, o problema é que estamos 

chegando em um dilema: de um lado corte de gastos 

na quantidade de funcionários, do outro a insegurança 

do funcionário para melhorar a sua formação dentro 

do setor. O resultado disso é a diminuição da qualida-

de do serviço oferecido. O cliente se questiona se vale 

a pena pagar por esse ou aquele serviço, resultando a 

queda no faturamento e mais dispensas, criando assim 

um circulo vicioso onde todos perdem.

   

Os donos e gestores de restaurantes também preci-

sam se especializar e estar atualizados para prospera-

rem mesmo em um cenário de crise?

Quanto mais o dono ou o gestor conhecer como funciona 

o seu próprio negócio, melhor será. O importante é que 

esses pro� ssionais devem, não só buscarem conhecimen-

to administrativo, mas saber como é trabalhar dentro da 

produção, passar pelas di� culdades e desa� os ao lado da 

sua brigada de trabalho. Fazer um curso de gastronomia 

não vai signi� car que o dono do restaurante deverá ir para 

o fogão no lugar do chef, o que pode até acontecer, mas 

antes de mais nada irá signi� car que ele e seu chef pode-

rão conversar de igual para igual e juntos achar o melhor 

caminho. Minha formação é basicamente administrativa. 

Por duas vezes percebi que devia entender o “outro lado” 

e assim tranquei a faculdade e fui trabalhar e morar no 

Grande Hotel de Águas de São Pedro, onde � z o curso de 

cozinheiro básico – � quei seis meses trabalhando ao lados 

de excelentes pro� ssionais que me ensinaram que tenho 

que sempre entender que no papel tudo é muito mais fácil 

do que na prática. Depois, quando já trabalhava em uma 

multinacional, consegui voltar ao Hotel e estudar por dois 

anos e fazer o CCI – Curso de Chef Internacional.

Trabalhar 12, 14 ou 16 horas dentro de uma cozinha não 

é, e nunca será, fácil, mas quando há o reconhecimen-

to, tudo � ca mais fácil. Sempre digo aos alunos, depois 

do serviço, 98% dos problemas do dia viram piada, 

basta um agradecimento do cliente, uma divisão justa 

da gorjeta com o pessoal de cozinha, uma pré-dispo-

sição sincera por parte da empresa em ajudar e tudo 

� ca mais fácil. Sempre me pautei nas relações humanas 

para formar meu per� l de administrador. Muitas pes-

soas acham que esse jeito me deixa “bonzinho” demais, 

com 50 anos de idade, posso dizer que nunca um fun-

cionário me deixou na mão realmente, posso dizer que 

por mais difícil que possa ser uma conversa, ela sempre 

vai valer a pena. Impor um jeito de fazer as coisas pode 

até dar certo por um tempo, ou por muito tempo tal-

vez, mas nunca será garantia de comprometimento por 

parte do envolvidos.

Quais dicas daria para quem trabalha no setor?

Dedicação e mais dedicação, quando nos dedicamos 

a algo, signi� ca que aquilo vale a pena, que damos 

importância e assim tudo � ca mais fácil. Adquirir co-

nhecimento é fácil, temos muitas lugares para irmos 

buscar conhecimento, o importante é, que ao adquirir 

esse conhecimento, devemos praticar com vontade, se 

não teremos muitos diplomas e poucos pro� ssionais 

Serviço Autorizado

Venda e Manutenção de Equipamentos

www.personallar.com.br
Av. Moaci, 550 - Moema (11) 5052-7070

realmente quali� cados. Na nossa área o diploma signi-

� ca a possibilidade de uma chance e não a certeza do 

sucesso, não temos espaço para pessoas que dizem que 

sabem tudo e na hora não fazem muito. Quando en-

trevisto um candidato, pergunto o que ele sabe fazer. 

Muitos respondem que fazem de tudo dentro de uma 

cozinha. Na minha opinião, ele esta tentando ser vago 

para não perder a chance do emprego no caso de falar 

sobre alguma de� ciência na sua formação.

Novamente digo aos alunos que se tornar um pro� ssio-

nal, até mesmo um grande “chef”, signi� ca se dedicar 

muito, como um médico que primeiro aprende a base 

e depois busca a especialização, o pro� ssional da área 

de alimentação deve primeiro conhecer e respeitar a 

base da gastronomia, saber os diversos cortes clássicos, 

decorar as guarnições e pratos famosos e suas histó-

rias, conhecer profundamente os ingredientes que são 

produzidos a sua volta antes de querer conhecer os in-

gredientes tidos como “exóticos”. Só assim esse pro� s-

sional terá uma formação sólida para começar a buscar 

algo que o faça ser visto com uma pessoa diferenciada 

e talvez até se torne um verdadeiro chef. Muitos alu-

nos acham que no � nal de um curso não precisam de 

mais nada e que estão prontos para comandar e ouvi-

rem o famoso bordão: “Sim Chef!”. 

É importante, mesmo para quem já tem formação e 

atua no setor, renovar seus conhecimento e conhecer 

novas técnicas e tendência para se destacar no mercado?

Sempre procuro incentivar meus alunos, explico que 

podem acontecer duas coisas: não aprenderem nada 

de novo ou descobrirem que existe um mundo a ser 

descoberto. Ficar parado não é mais uma opção. Feliz-

mente, no Brasil temos cada vez mais eventos ligados 

à gastronomia e sempre que tomamos conhecimento 

nós da Academia Gourmet avisamos aos alunos. 

E quem já tem uma boa vivência no setor e deseja repassar 

essa experiência, como ingressar no mercado de cursos?

As oportunidades existem, mas devemos lembrar que 

um excelente pro� ssional não é sinônimo de um exce-

lente professor. Novamente, precisamos de dedicação 

e vontade de fazer o melhor. Agora nosso cliente será 

o aluno e usando um termo  que já disse anteriormen-

te, seremos um serviçal da educação. Toda a vivência 

de uma vida pro� ssional não signi� ca nada dentro de 

uma sala de aula, não devo achar que serei reverencia-

do pelos alunos, devo sim ser respeitado, mas como 

falei, são as pessoas a minha volta, no caso os alunos, 

que me tornarão um professor.

A Academia Gourmet oferece cursos livres de 

curta duração e cursos aprofundados de longa 

duração. A programação é variada e voltada para 

todos os per� s, jovens, adultos e até crianças.Foto: Divulgação
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Revista íntima em 
funcionárias é proibida

Foie gras está vetado 
também em Goiânia

Bares e restaurantes de 
Pernambuco terão que 
orientar como socorrer 
pessoas engasgadas

Foi sancionada, em 18 de abril, a lei 13.271/2016, que 

proíbe terminantemente a revista íntima de funcio-

nárias em seus locais de trabalho em busca de objetos 

roubados. A prática consiste em apalpar o corpo da mu-

lher, obrigá-la a � car de roupas íntimas (ou até mesmo 

nua) e revistas de armários e pertences próprios. A in-

fração está sujeita a uma multa de até R$20 mil, poden-

do dobrar em caso de reincidência. O texto foi redigido 

pela deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), modi� cado 

pelo Senado e votado no Plenário, em março do ano 

passado, até voltar à Câmara, onde foi, de fato, aprova-

do. Esse mecanismo já era proibido pela Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) e pode ser substituído por 

instalações de câmera de segurança e detectores de me-

tais, por exemplo. 

A polêmica do foie gras (fígado gordo de ganso ou pato, 

iguaria típica da culinária francesa) continua. Depois de 

São Paulo, agora é a vez da Câmara Municipal de Goi-

ânia, que aprovou por unanimidade o projeto de lei do 

vereador Elias Vaz (PSB). A normativa que proíbe pro-

dutos derivados de processo de alimentação forçada de 

animais – como o foie gras – pode acarretar em multa, 

apreensão, incineração da mercadoria e até o cancela-

mento da licença de funcionamento do estabelecimen-

to que a descumprir. 

Bares e restaurantes da capital Pernambucana terão 

que se adequar a uma nova lei aprovada pela Alepe. A 

normativa prevê que todos os estabelecimentos que 

comercializarem comida pronta devem ter � xados em 

suas paredes cartazes informativos que expliquem de 

forma elucidativa como aplicar corretamente a mano-

bra de Heimlich. Esse artifício ajuda no processo de 

desobstrução das vias aéreas em pessoas engasgadas e 

pode ser realizado por qualquer um que esteja mini-

mamente apta, evitando até mesmo possíveis mortes.

O clima diante da decisão legal é de aceitação. Tanto a asso-

ciação Abrasel quanto os donos dos negócios acreditam ser 

de extrema importância capacitar a própria população para 

eventuais engasgamentos.  Já se fala em capacitação também 

aos funcionários dos restaurantes, que podem ser treinados 

para enfrentar a situação com mais cautela e pro� ssionalis-

mo do que os clientes que podem acabar se desesperando. 

Apesar de ter sido bem recebida, a lei, que também é 

comum em outros países (como os EUA), enfrenta di� -

culdades de aplicação por conta da falta de � scalização. 

O deputado Beto Accioly (PSL-PE), autor da lei, admite 

que muitos restaurantes ainda não adotaram a medida 

e reconhece sua inaplicabilidade no momento. 

Deputado quer acabar 
com open bar em Minas

A audiência com maior participação de deputados da 

atual legislatura da Assembleia Legislativa de Minas 

aconteceu no dia 27 de abril, reunindo 20 parlamen-

tares por toda a tarde. Toda essa movimentação foi em 

prol de uma lei um tanto quanto polêmica: o � m das 

festas open bar e de valor � xo para consumação mínima 

em bares. Roberto Andrade (PSB), deputado autor da lei, 

que não teve quase nenhum apoio entre os seus cole-

gas parlamentares, defende que o principal objetivo da 

proibição é reduzir o consumo de álcool entre os jovens. 

Para o conselheiro da Abrasel em Minas Gerais, Túlio 

Montenegro, essa proibição impactaria toda a estrutura 

de bares e restaurantes do Estado, e não só os grandes 

eventos como festivais e shows. Os deputados Sargento 

Rodrigues (PDT) e Bosco (PTdoB) usaram ainda como 

exemplo a proibição de bebidas dentro dos estádios de 

futebol que tiveram um resultado bem diferente do es-

perado. Para não � carem sem bebidas, os torcedores se 

concentravam antes das partidas e bebiam em frente 

aos campos, causando aglomeração e desorganização 

nas entradas. Além de, é claro, continuarem bêbados e 

nada ter mudado. Decisão ainda é aguardada.

Fotos: Divulgação
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Brasileiro procura 
por alimentação 
saudável no almoço

Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha para a 

Associação das Empresas e Refeição e Alimentação 

Convênio para o Trabalhador (Assert) apontou que o 

interesse do brasileiro por alimentação saudável no 

almoço aumentou. O levantamento feito em dezem-

bro do ano passado e janeiro desse ano abrangeu 51 

cidades (sendo 23 delas capitais). Foram feitas 4560 en-

trevistas em restaurantes, bares, lanchonetes e padarias 

com os proprietários dos respectivos estabelecimentos. 

Mais da metade dos consultados notaram um aumento 

pela procura de frutas, verduras e legumes, além do maior 

consumo de sucos naturais. O arroz e feijão também se-

gue sendo o preferidinho do brasileiro, segundo 58% deles. 

Esse estudo, feito em comemoração aos 40 anos do Pro-

grama de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério 

do Trabalho e Previdência Social, engajou 223,4 mil em-

presas, fora as prestadoras de serviços em alimentação 

coletiva e pro� ssionais habilitados em nutrição. 

Além de preferências, foram analisados os gastos mé-

dios do brasileiro com alimentação por dia. O estudo 

aponta que o trabalhador que almoça fora de casa pa-

gou, em média, R$30,48 por refeição no começo desse 

ano. É superior a quantia do ano passado (R$27,36) e 

corresponde a 76,2% da renda de um trabalhador que 

recebe um salário mínimo, por exemplo. A região Sul 

lidera os gastos gastronômicos alcançando o valor de 

R$31,74 por refeição. A região com o menor valor é o 

centro-oeste, que desembolsa R$26,73 para comer. 

Lei prevê água gratuita para clientes 
de restaurantes de Curitiba

O projeto de lei da vereadora Julieta Reis (DEM) vem cau-

sando polêmica na Câmara Municipal de Curitiba. Isso 

porque a normativa obrigaria todos os bares e restaurantes 

da capital paranaense a oferecer água � ltrada gratuitamen-

te aos seus clientes, a � m de incluir e incentivar hábitos 

mais saudáveis no momento da alimentação. Para a Abra-

sel do Paraná, porém, oferecer a bebida de graça implicará 

em um declínio na venda de todas as outras bebidas, além 

de negligenciar demais custos, ainda mais diante do cená-

rio de crise hídrica. Em meio ao tumulto, a sessão na Câ-

mara dos Vereadores foi adiada por 20 sessões em decisão 

da própria autora da lei, que alegou necessidade de maior 

aprofundamento da proposta depois de analisar os argu-

mentos contrários que foram apresentados. 

FIQUE POR DENTRO

Fotos: Divulgação
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COMO

SEU NEGÓCIO

Vender Mais
A crise que assolou o Brasil afetou signi� cativa-

mente o setor food service. Entretanto, apesar de 

cortar custos, o brasileiro não deixou se alimen-

tar fora de casa. Para manter este hábito neces-

sário em meio à correria da vida moderna, o cliente teve 

que reduzir seu ticket médio. A consequência disso foi uma 

queda no faturamento dos estabelecimentos, que, somada ao 

aumento dos insumos, entre outros recursos, acarretou em 

uma situação difícil para alguns empresários. Para o consul-

tor Adri Vicente Junior, da FSC Food Service Company, se as 

pessoas estão gastando menos é preciso aumentar o número 

de clientes, pois assim, mesmo que eles consumam pouco, 

será o su� ciente para manter os resultados. “Se tenho pouco 

cliente tenho que focar em mais clientes”, sublinha. 

Cristina Souza, diretora executiva da Libbra Consultoria, es-

pecializada em food service, a� rma que que nesse momento a 

grande estratégia não é forçar o cliente a comprar mais pura 

e simplesmente, é ajudá-lo a fazer seu dinheiro valer de fato. 

“O mercado de food service, especialmente do ponto de vista de 

exigências do consumidor, deu um salto muito grande nos úl-

timos dez anos no Brasil, e continuar fazendo mais do mesmo 

não resolve. O consumidor quer ser impactado e surpreendi-

do com o que há de melhor. Nós não toleramos um café mais 

ou menos, uma pizza ou sorvete ruins, estamos muito ligados 

e queremos mais. Para se reinventar é preciso se atualizar, fre-

quentar feiras, ler, pesquisar, planejar e colocar em prática”.

Adri Vicente ressalta que o empreendedor precisa estar atento 

para perceber quando o movimento diminuir e tomar uma 

atitude rapidamente. “Se a la carte não está dando, faz self ser-

vice, vire também pizzaria a noite se o almoço não anda bem. 

Na crise, os bons são privilegiados, ou você faz ou você morre 

na praia. Tem que ser audacioso. A palavra de ordem agora é 

então vender mais e melhor. Surpreenda com além do básico 

para que o cliente sinta valer a pena seu dinheiro”, diz. Junta-

mente com os especialistas, selecionamos alguns tópicos im-

portantes neste processo, resumidos em dez dicas.
Adri Vicente 

Junior, da FSC 

Food Service 

Company

Cristina Souza, 

diretora executiva da 

Libbra Consultoria A regra é clara para todo tipo de estabelecimento: o aten-

dimento precisa ser impecável, seja na padaria ou na alta 

gastronomia. Pesquisas apontam que 70% dos clientes � de-

lizam-se a um negócio por causa do bom suporte, e não so-

mente pelos preços ou qualidade do produto. Independente 

da quantidade de pessoas que trabalham na casa, o gestor 

deve assegurar que todos os seus funcionários – do mano-

brista ao chef de cozinha – tenham um amplo conhecimen-

to da empresa, de suas normas e serviços, do produto que 

estão oferecendo, das ferramentas adequadas para encantar 

o consumidor e muito treinamento.  “Treinar é uma ativi-

dade incansável. Todo estabelecimento deve ter essa ativi-

dade em mente. A mediocridade toma conta do food service 

brasileiro. As empresas fazem muito pouco e querem que o 

cliente volte. Não adianta ser bom, tem que ser impecável e 

isso não é só na esfera da alta gastronomia”, alerta Cristina.

“Antes o dono recebia na porta o cliente, depois foi apenas 

para o administrativo e agora voltou para porta. Isso cria in-

timidade. Não adianta colocar uma mulher bonita, tem que 

saber atender bem, cativar, isso é um talento que você tem 

ou não tem, tem que ter aptidão. E o empresário para pagar 

menos contrata mão de obra sem quali� cação, é o que mais 

acontece. Tem que investir em salário”, completa Vicente.

“Não espere o cliente vir até você, saia do seu negócio”, 

aconselha Adri Vicente, lembrando o quanto é importante 

conhecer seu freguês e os hábitos de consumo do local no 

qual está instalado. “Pesquise restaurantes da região, vai na 

hora do almoço sondar a concorrência. Avalie o mercado 

regional, o que aquele cliente come, como e onde”. A outra 

sugestão do consultor é fazer parcerias com empresas da re-

dondeza e oferecer vantagens e descontos aos funcionários, 

uma forma e� ciente de captar clientes e criar um vínculo. 

Oferecer o que lhes foi proposto é o que garante a pro-

paganda boca a boca futuramente. Quanto mais con-

sistente e constante forem os padrões, mais o cliente 

recomenda. “Em um food truck comemos em pé, em 

uma embalagem de papelão ou isopor e saímos enlou-

quecidos de felicidade. Isso acontece porque o atendi-

mento cumpriu uma promessa: foi rápido, cortês, pude 

pagar com meu cartão e a comida era realmente muito 

saborosa”, justi� ca Cristina. 

Bom atendimento é o caminho 
certo para o sucesso

Vá até o cliente Estimule o boca a boca

Foto: Divulgação

É necessário mexer com os sentidos de quem vai co-

mer, é o que se chama de gastronomia multissensorial, 

que amplia a experiência do consumidor ao máximo 

do seu paladar. Um prato perfumado, uma música am-

biente e uma luz baixinha são fatores que otimizarão a 

experiência do comer. Esses fatores aliados aos olhos 

nos olhos, atenção e ser solícito com as exigências espe-

cí� cas de cada cliente, como dito anteriormente, são o 

cartão de retorno que o seu estabelecimento pede. 

Mexendo com os sentidos
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O cardápio deve ser intuitivo, agradável e abrangente, 

criando uma sensação de acolhimento e divertimento no 

momento da alimentação. Assim, o cliente nem sempre vai 

se atentar tanto ao preço. Oferecer opções vegetarianas ou 

sem glúten é praticamente obrigação. Ir além do comum 

e disponibilizar não só os clássicos é o que faz o cliente 

voltar. Se o restaurante for por quilo, o bu� et que oferecer 

a confort food com receitas brasileiras de alta qualidade mi-

xada a uma culinária trendy nacional (temaki e costelinha 

barbecue são um exemplo) será o restaurante vencedor 

por ter equilibrado as preferências do público tradicional e 

atraído o estômago também do jovem. 

Cristina destaca que a regra principal é não subjulgar o 

cliente e que regras do tipo “coloque os vinhos mais caros 

primeiro porque o cliente sempre escolhe o primeiro” não 

fazem sentido. “Se o cliente se identi� car com o cardápio 

ele vai consumir, tem que atender seu estilo de vida e seu 

momento. O que não pode é o cliente entrar de manhã em 

uma cafeteria e encontrar salgados fritos e o bom e velho 

pão de queijo. As cafeterias tem que se reinventar”.

E isso se refere não só a sua decoração, mas também às con-

dições de limpeza e escolha de louças. Toda a apresentação 

é analisada inconscientemente pelo seu consumidor, que 

notará suas falhas. Cuidado, zelo e toques de modernidade 

são sempre bem-vindos. Aromas refrescantes adicionados 

ao � nal de uma preparação aguçam os sentidos de quem 

irá provar. Boas sinalizações, seja no cardápio ou no espaço 

físico, ambientam e aproximam o cliente do seu estabele-

cimento, além de tornar o resto do processo todo mais or-

ganizado. Limpeza e higienização são fatores obrigatórios 

para qualquer tipo de negócio, principalmente para os ali-

mentícios. Do preparo ao prato, limpeza é também saúde. 

É fundamental que, acima disso, as pessoas saibam que 

seu restaurante existe, para que assim possam conhecê-lo. 

Atualmente há diversos canais que podem otimizar suas 

vendas. As mídias sociais, por exemplo, são gratuitas, basta 

saber como usá-las. Há ainda a mídia patrocinada como 

google e SEO, que valem o investimento. Ações espas-

módicas, sem planejamento ou integração com a estraté-

gia e conceito da marca, podem destruir a percepção do 

consumidor. Cuide da imagem mesmo fora de eventos 

e feriados, as ações de marketing e comunicação devem 

ser claras e o processo de construção da marca faz toda a 

diferença. “É fundamental criar um plano que assegure 

regularidade e consistência nas ações. Todo ano o Dia das 

Mães é no mesmo dia, o Dia dos Namorados idem, e todo 

ano os restaurantes lotam e atendem mal os seus clientes, 

e pior, criam uma primeira péssima experiência de marca 

para muita gente. Isso se supera com organização e plane-

jamento. Divulgação, reservas, comunicação clara e ações 

criativas”, aconselha Cristina.

A facilidade e a e� ciência que os aplicativos trouxeram para 

o consumidor fazem a diferença. Fatores como trânsito, 

custo de estacionamento e menor disponibilidade � nancei-

ra para comer fora de casa alavancaram o delivery, tornando 

a vida do consumidor mais prática e gerando capital para 

o estabelecimento. Produtos em tamanhos diferentes tam-

bém captam clientes, muito mais do que porções de petiscos 

e sobremesas enormes. Opções minis, por exemplo, costu-

mam engajar bem para ambas as partes, pois o consumidor, 

muitas vezes não sente a diferença no tamanho do produto 

� nal. As velhas e boas promoções e cartões � delidades só 

valem a pena se realmente bene� ciarem o consumidor. Elas 

devem cumprir algumas estratégias como: gerar � uxo com 

a equipe preparada para encantar no atendimento; alavan-

car vendas de um produto em especí� co escolhido pela casa 

pois o fornecedor abaixou o custo do mesmo, por exemplo; 

e divulgar uma novidade e lançamento para manter aquele 

consumidor � el após a promoção. 

As pessoas saem de casa a � m de serem surpreendidas. 

Porém, há limites. É necessário muito cuidado para que o 

restaurante não perca sua essência e sua coerência. Já pen-

sou chegar em uma tradicional cafeteria em busca de um 

clima mais ameno e se deparar com alguém mandando 

um PF daqueles na mesa ao lado? A diversi� cação deve sim 

existir, mas seguir uma linha de raciocínio. Deve-se ter em 

mente que um consumidor não escolherá o seu estabeleci-

mento todos os dias de sua vida já que você não pode ofe-

recer tudo. Um restaurante não pode querer ser também 

um bar badalado e, ao mesmo tempo, oferecer opção kids 

no menu, porque são públicos e eventos completamente 

diferentes. O que pode ser feito é oferecer uma pequena 

cartilha de drinks clássicos em um restaurante que famí-

lias frequentariam. Coeso, diverso e respeitando a essência 

sem exagerar na � exibilidade. 

A propaganda é a 
alma do negócio

Cardápio vendedor

Ofereça facilidades

O visual importa

Essência e coerência

SEU NEGÓCIO

“Se o cliente disser sem molho, 
sem cebola, mal passado, ao 
ponto, tem que ser assim, tem que 
prestar atenção de verdade e 
executar esse pedido. O cliente 
se sente ouvido. E a equipe 
de produção tem que estar 
realmente aberta e preparada. 
Todos devem estar interessados 
no clien te e em fazê-lo se sentir 
feliz. Isso cria vínculos genuínos”

O cliente quer se sentir acolhido. “É quase como uma pa-

quera de antigamente: perguntar o nome, olhar nos olhos, 

ser verdadeiro em suas opiniões e recomendações, saber 

dizer as qualidades e assegurar uma ótima comunicação 

entre o que o cliente deseja com o time de produção. Se 

ele disser sem molho, sem cebola, mal passado, ao ponto, 

tem que ser assim, tem que prestar atenção de verdade e 

executar esse pedido. O cliente se sente ouvido. E a equipe 

de produção tem que estar realmente aberta e preparada. 

Atender bem não é uma questão da equipe do salão, ela 

exige integração. Todos devem estar interessados no clien-

te e em fazê-lo se sentir feliz. Isso cria vínculos genuínos”, 

avalia a diretora executiva da Libbra Consultoria.

Crie um laço emocional
- Cristina Souza, diretora executiva da 

Libbra Consultoria

Foto: Divulgação
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O brasileiro é apaixonado por batatas. Em 

setembro de 2011, estimava-se que o Brasil 

ocupasse mais de 171 mil hectares apenas 

com a plantação do tubérculo. Isso, em termos de 

produção, totaliza aproximadamente 2,6 milhões 

de toneladas. E mesmo assim, no período da seca 

(de abril a julho) a população pode enfrentar 

problemas de muita demanda e falta de oferta. 

Sabendo dessa paixão nacional e da indústria 

insu� ciente, Gilberto Monteiro, pro� ssional hoje 

com 37 anos de bagagem no ramo alimentício e 

que já atuava com a empresa de congelados Golden 

Foods há seis anos no País, teve um insight: por que 

não oferecer o produto congelado, preservando 

a crocância e garantindo maior durabilidade? 

Assim, a Quality Fries, marca própria de fritas 

congeladas, nasce, em abril de 2012, e torna-se a 

maior importadora de batatas do Brasil– e também 

o produto de maior sucesso da franquia.

Responsável por todas as etapas do processo – 

desde a importação até a distribuição, passando 

pela armazenagem e comercialização, a empresa 

tem sua sede no Rio de Janeiro, que conta 

batatas
Paixão por
batatas

Paixão por

� pecialmente frito, o 
ingrediente é indispensável na 

mesa do brasileiro e carro-chefe 
de muitos estabelecimentos. 

A Golden Foods, apostando 
na demanda deste� egmento, 

transformou-se na maior 
importadora de batata pré-frita 

congelada do � asil

com 30 funcionários, além de 

franquias espalhadas pelo Brasil. 

Seus centros de distribuições estão 

distribuídos em regiões estratégicas 

e seus distribuidores têm acesso aos 

produtos através de representantes 

comerciais, redes cash and carry e 

retail, levando-os aos operadores 

� nais, como bares e restaurantes.

Como a distribuição funciona em 

todo o território nacional e, desde 

2015, internacional também, os 

cuidados com o armazenamento e 

transporte são levados muito em 

consideração. A carga é resfriada a 

uma temperatura constante de -18ºC, 

com a montagem de carga paletizada 

ou estivada, sendo controlada na 

entrada e na saída. Aliás, os cuidados 

estão presentes em todo processo, 

inclusive na escolha da matéria-prima 

mais adequada, que é certi� cada pela 

equipe de survey e de controle de 

qualidade. Tudo milimetricamente 

observado e acompanhado.

Além de batatas, a Golden Foods 

oferece mais de 80 produtos no 

mercado, divididos entre batata pré-

frita congelada; carnes (carne bovina, 

cordeiro, coração de frango); pescados; 

vegetais congelados, batata em � ocos e 

anel de cebola. Os destaques � cam por 

conta do Cordeiro Prime Golden Foods, 

produzido no Uruguai; a Batata Premium 

Coated, com maior duração da crocância; 

os anéis de cebola que utilizam a 

massinha do vegetal ao invés do próprio 

in natura, prolongando o sabor; e o peixe 

Panga, versátil, já higienizado e � letado.  

A empresa importa, por ano, mais de 

60 toneladas de alimentos.

Mesmo com os desa� os econômicos 

do País, a Golden Food segue tendo um 

crescimento de mais de 20% ao ano. “A 

crise econômica, na verdade, pode ser 

encarada como oportunidade. Inovar, 

lançar novos produtos e soluções 

para o ramo de alimentos tornam-se 

uma obrigação. Ninguém deixa de se 

alimentar, o importante é identi� car 

a migração do costume do consumo e 

o novo comportamento do mercado”, 

a� rma Monteiro.

As apostas para o crescimento do 

mercado de batatas especi� camente 

também são grandes. “A velocidade 

no preparo, a padronização do corte 

e economia (de tempo, mão de obra, 

e ausência de desperdícios) são fatores 

que in� uenciam no crescimento 

desta categoria. Além disso, a cada dia 

que passa, o consumidor brasileiro 

entende melhor o que é qualidade 

em batatas e deseja produtos com essa 

característica”, aponta o diretor. Hoje a 

empresa atua em feiras gastronômicas 

como a APAS, e entrou também para 

o setor de food trucks – oportunidade 

rentável e moderna ao mesmo tempo.

A empresa conta com uma equipe de 30 

colaboradores em sua sede no Rio de Janeiro

Fotos: Divulgação - Golden Foods

Além das batatas, a Golden Foods também 

trabalha com outros congelados, como 

carnes, pescados, vegetais e cervejas
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GestãoGestãoefi cienteefi ciente
H á uma década desenvolvendo soluções de ges-

tão empresarial para os segmentos de distri-

buição, serviços e food service, a ACOM Sistemas 

fornece, através de pesquisas, um conjunto completo 

de administração que se adapta ao negócio de forma 

rápida e proporciona uma gestão integrada e e� ciente. 

Com um crescimento de 10 a 12% ao ano e previsão de 

crescer de 15 a 18% a partir de 2016, hoje a empresa, que 

possui escritórios nos estados do Paraná e São Paulo, 

conta com uma equipe dedicada de mais de 60 cola-

boradores, um laboratório de desenvolvimento, uma 

central de suporte única e integrada e duas gerências 

de projetos, disponibilizando assim um sistema maior 

de facilitadores de suporte, manutenção e implantação. 

“Hoje estamos focados em São Paulo. Estamos neste 

momento montando nossas ações para entrar de fato 

no mercado do Paraná e Rio de Janeiro”, revela Marcelo 

Gallo, diretor comercial da Acom Sistemas.

Desde 2012, a ACOM investe fortemente no food service, 

ajustando todos os processos deste segmento, bem como 

criando novas soluções para facilitar o uso no dia a dia e 

a geração de melhores resultados, sejam eles de processo 

ou de economia operacional. “A decisão de investirmos 

neste segmento foi fruto de uma análise de mercado que 

mostrou que, grande parte dos problemas desde merca-

do está na logística de mercadorias e insumos, passando 

por todo o processo de compra, estoque e produção, isso 

tudo integrado à parte � nanceira e � scal do processo. Ou-

tro ponto é nosso conhecimento e experiência na área 

contábil e � scal em um processo multi empresa que hoje 

é um modelo muito usado. A consolidação do mercado 

e a entrada de fundos de investimentos também contri-

buíram para nossa tomada de decisão, pois são negócios 

Empresas e negócios

Aposta no Food Service “O investimento 
em informação 
é fundamental 
para gestão 
não só do dia a 
dia, mas para o 
negócio como um 
todo. Sem ele é 
quase impossível 
gerenciar de 
forma eficiente”

Fotos: Divulgação

A ACOM Sistemas 
tem registrado um 
crescimento de 10 a 
12% ao ano e prevê 
crescer de 15 a 18% 
a partir de 2016

mais bem estruturados que requerem mais controle e in-

formação segura e precisa”, explica Marcelo Gallo.

Hoje a ACOM está focada no desenvolvimento e imple-

mentação do EVEREST Food Service com forte atuação 

no segmento de Distribuição, Varejo e Food Service, inte-

grando toda cadeia de abastecimento e produção. “Inves-

timos em processos que melhorem as condições de uso, 

da informação, na redução de tempo e custos, sempre vi-

sando o uso da mesma pelo usuário e os benefícios para o 

gestor. Nosso grande diferencial está na gestão integrada 

dos processos, que garantem um modelo e� caz para ges-

tão de múltiplos negócios, sem a necessidade de retraba-

lho e da importação de dados de múltiplas fontes”, diz 

Marcelo, que ressalta: “As oportunidades só viram bons 

negócios quando estamos preparados. Conhecer o seu 

negócio, sua operação, ter um modelo de gestão baseado 

em processos maduros, bem de� nidos e com sistemas in-

tegrados lhe fornece a base para o seu sucesso”. - Marcelo Gallo, diretor comercial da Acom Sistemas
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Benefícios da tecnologia

Plataformas de gestão auxiliam na redução de custos 

operacionais, com mão de obra e retrabalho, possibili-

tam um aumento da e� ciência operacional, automati-

zam processos manuais, proporcionam uma visão geral 

mais detalhada de cada negócio e disponibilizam infor-

mações e dados gerenciais mais precisos e corretos em 

tempo real, números importantíssimos que permitem 

conhecer e analisar as informações que são a base para 

o crescimento de um negócio e para sair para onde ele 

caminha. “O mercado está cada vez mais competitivo e, 

neste momento recessivo, conhecer de fato seus custos, 

saber qual sua margem de lucro, onde melhorar e onde 

investir, é um ingrediente. Ter informações consolida-

das, dentro de uma plataforma, de um modelo de ges-

tão, onde os processos são bem desenhados e seguidos, 

é de suma importância para a sobrevivência ou cresci-

mento do negócio. O investimento em informação é 

fundamental para gestão não só do dia a dia, mas para 

o negócio como um todo. Sem ele é quase impossível 

gerenciar de forma e� ciente”.

• Centralização dos pedidos de compra matriz x lojas, lojas 

individuais, franquias, tudo a partir de um único painel, 

integrando não só toda gestão de compras, como recebi-

mento das mercadorias e insumos, análise de fornecedo-

res, livros � scais e contas a pagar, etc

• Gerenciamento dos múltiplos estoques, depósito cen-

tral, centro de distribuição, operadores logísticos, cozi-

nha central e lojas, integrando todo processo de recebi-

mento, armazenamento, inventário e � scal;

• Gerenciamento de cadastro de produtos, com amarração 

dos fornecedores, listas de preços e � cha técnica, com deta-

lhamento de custos, fator de perda, índice de in� ação e cus-

tos, seja por reposição, média ponderada ou custo contábil

• Gerenciamento da nota � scal eletrônica (produto ou 

serviço), com integração da entrada e saída (XML), 

emissão de nota � scal eletrônica para transferência 

ou devolução de mercadorias, tudo integrado aos es-

toques e livros � scais de saída e entrada;

• Gerenciamento da captura das vendas via PDV, através de 

nossa interface EDI MANAGER que inclui os serviços de 

transmissão de dados, tradução de dados, visibilidade e 

monitoramento da transação, possibilitando a integração 

com qualquer PDV de mercado, integrando os movimen-

tos de vendas, � nanceiro e � scal. 

• Interface da Loja (POC) - Por meio de um Portal Corpora-

tivo (POC), as lojas interagem com o ERP sem a necessida-

de de conhecimentos profundos dos seus usuários. Todas 

as transações das lojas são feitas por meio desta interface 

WEB diretamente no EVEREST. Inventário, requisições, 

“As oportunidades só viram bons 
negócios quando estamos preparados. 

Conhecer o seu negócio, sua 
operação, ter um modelo de gestão 
baseado em processos maduros, bem 
definidos e com sistemas integrados 

lhe fornece a base para o seu sucesso”
- Marcelo Gallo

Everest Gestão Empresarial

entradas e conferência de mercadorias assim como o fe-

chamento diário de caixa são feitos neste portal. Isso viabi-

liza processos mais simples, reduz tempo de aprendizado 

e melhora a gestão, pois não é necessário ensinar ou im-

plantar os processos mais complexos de um ERP nas lojas;

• Módulo de Produção - Permite o controle e o gerencia-

mento da produção em Cozinha Central ou nas Lojas, 

ajustado em cima das necessidades de cada loja. Mantém 

o controle total das ordens de transformação (insumos e 

matéria-prima), integrado ao processo de compras, ven-

das e faturamento, podendo ser parametrizado especi� -

camente para cada tipo de operação de produção.

• Módulo Financeiro – Uma plataforma robusta total-

mente integrada com as entradas e saídas de insumos, 

mercadorias, produtos e serviços, gerando e integrando 

todas as informações do contas a pagar e receber, pos-

sibilitando a conciliação dos recebíveis gerados pelas 

lojas, dos bancos e suas contas correntes, com gestão 

de recebíveis e pagáveis, gestão de DDA e SEP (sistema 

eletrônico de pagamento), gerando as baixas de títulos 

automaticamente; geração do � uxo de caixa, DRE – 

Demonstrativo de resultado matriz x lojas x unidades, 

com inúmeros indicadores � nanceiros.

• Módulo Fiscal e Contábil – Todos os processos envol-

vidos de entradas e saídas, pagamentos e recebimen-

tos, são a base das informações para nossa plataforma 

� scal e contábil, que geram todas as obrigações � s-

cais, contábeis, assessorias, até a efetiva entrega dos 

Sped Fiscal e Contábil a receita federal.

Empresas e negócios
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- Podem ir ao forno,
freezer e micro-ondas

- Economizam água
e mão de obra

- Mais de 80 modelos

- Entrega nacional

Formas tão bonitas
e resistentes que
viram embalagens.



38  foodmagazine.com.br foodmagazine.com.br  39

Cachorro-quente 

C om sua simpatia e molho especial, Eny Matos, re-

conhecida como a famosa “Tia” do cachorro-quente, 

conquistou notório sucesso em seu negócio na zona 

oeste do Rio de Janeiro, criado no início dos anos 80. A inicia-

tiva de vender o produto veio do seu marido, sargen-

to da PM, que precisava aumentar a renda da casa. O 

pequeno negócio não estava indo bem e, para contor-

nar a situação, a Tia, mãe de três � lhos, entrou em cena. 

Trabalhando sem parar, o lucro começou a aparecer 

e conseguiram comprar uma Kombi para facilitar as 

vendas. Desde então, até nas férias escolares das crian-

ças o trabalho continuava e a Kombi chegou até a via-

jar para Minas Gerais, fazendo paradas obrigatórias 

em Poços de Caldas e São Lourenço.

Com o negócio crescendo, a Tia decidiu colocar mais 

uma pessoa no negócio. Ela contratou o assistente 

Ronaldo Pereira, 34 anos, que tinha a função de pre-

parar o delicioso sanduíche exatamente do jeito dela. 

Mesmo assim, ela não abriu mão de uma coisa: a re-

ceita secreta do molho, desenvolvido em 2000 e que 

se tornou sua marca, continua sendo feita por ela e 

guardada a sete chaves. O ritmo acelerado de trabalho 

aumentava a cada dia e, assim, a Tia precisou não se 

dedicar tanto ao negócio. Foi no ano de 1998 que o 

seu � lho do meio, Hugo Matos, assumiu a responsabi-

lidade de fazer o empreendimento da família crescer 

ainda mais. Hoje comanda mais de 20 funcionários, 

treinados para manter a tradição de produção e aten-

dimento que se tornaram marcas na região.

O Cachorro-quente que recebeu fama através de um 

quiosque montado na Praça Professora Camisão, na 

Freguesia, no Rio de Janeiro, ganhou sua primeira 

loja na Taquara, em Jacarepaguá, na mesma cidade. 

Ao todo, a empresa vende 13 mil unidades ao mês. 

Os cachorros quentes são oferecidos com diversas 

opções de acompanhamento como cebola, tomate, 

maionese, ketchup, mostarda, queijo ralado e batata 

palha, com preços que variam de R$ 5 a R$ 7,50.

Apesar de Hugo dedicar a maior parte do tempo às 

vendas, a Tia sempre se manteve presente, conquis-

tando muitos clientes com sua simpatia. Um grande 

diferencial era o cachorro-quente personalizado: a 

Tia memorizava o gosto e ingredientes preferidos de 

cada cliente e, cada vez que retornavam para fazer 

um lanche, ela nem sequer perguntava como deveria 

ser preparado. Em 2014, a principal conquista foi a 

abertura da primeira loja, que veio acompanhada do 

lançamento sabor “Frango” e do brownie como so-

bremesa. Focada na satisfação dos clientes, a empre-

sa familiar realiza pesquisas periódicas e treinamen-

to com os funcionários. “Para conquistar o sucesso, é 

preciso prestar atenção no que está fazendo, ter von-

tade de trabalhar e se preocupar em servir os clien-

tes muito bem. Esqueça os problemas e foque 100% 

no trabalho”, ensina a Tia para todos que pretendem 

crescer a partir de um pequeno negócio.

Eny, dona do 
Cachorro-quente da Tia, 

iniciou seu negócio em uma 
carrocinha, passou para 
um food truck, sendo um 

dos pioneiros neste sistema, 
e, após muito sucesso, abriu 

uma loja física 

Crescimento

Atendimento especial

Empresas e negócios

Tiada 

Fotos: Divulgação  Cachorro-quente da Tia

www.autobyte.com.br

(11) 3459-7193
(11) 2971-0102

A Autobyte tem a solução
completa para o seu restaurante

Cansado de anotar seus pedidos 
no bloquinho de papel?

solicite uma visita
sem compromisso

Controlar Estoque GestãoAgilizar Atendimento

Tenha todas as
informações da

sua empresa
ONLINE

Sistemas para PDV,Gestão 
e Equipamentos
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Fispal 

A feira deste ano aposta 
em novidades e não poupa 

investimentos para manter-se 
como a maior vitrine de produtos 
e atualização profissional para o 
mercado de alimentação fora do lar “Esperamos receber um 

público extremamente 
qualificado, em busca de 
soluções que apresentem 
melhorias no desempenho 

e redução de custos em 
seus estabelecimentos de 

alimentação”

Como em 
todas as edições, 

a Food Magazine estará 
presente na Rua B, estande 

187, para interagir com 
os visitantes e fazer a 

cobertura completa da feira

Food Service
2016

M esmo em meio ao ambiente de 

incerteza econômica que o País 

está enfrentando, em média, 31% 

do orçamento doméstico de alimentação é gasto com o 

food service. É por isso que a expectativa em torno da 32ª 

Fispal Food Service (Feira Internacional de Alimentação 

Fora do Lar) - que ocorrerá de 14 a 17 de junho, das 13h 

às 21h, no Expo Center Norte, em São Paulo - é positiva 

e deverá reunir um público altamente quali� cado de 51 

mil pro� ssionais em busca de conhecimento e novidades 

do setor através das 1.450 marcas expositoras, juntamen-

te com as feiras Fispal Sorvetes (Feira Internacional de 

Tecnologia para a Indústria de sorveteria pro� ssional) e a 

Fispal Café (Feira de Negócios para o setor cafeeiro), que, 

como todo ano, ocorrem simultaneamente.

“Para 2016 as nossas expectativas são muito boas. Espera-

mos receber um público extremamente quali� cado, em 

busca de soluções que apresentem melhorias no desempe-

nho e redução de custos em seus estabelecimentos de ali-

mentação. Além disso, como as estatísticas têm nos mostra-

do, trata-se de um ano em que o empreendedorismo por 

necessidade está em alta, e os visitantes encontrarão na feira 

um leque de possibilidades e soluções para investirem em 

novos negócios”, a� rma Clélia Iwaki, diretora das feiras. “A 

feira é o maior evento do setor na América Latina, sendo 

uma grande vitrine de negócios para que os empresários e 

empreendedores conheçam as tendências e os lançamentos 

de produtos, serviços e equipamentos para as suas empre-

sas”, completa Fernando D´Ascola, novo show manager da 

Fispal Food Service, Fispal Sorvetes e Fispal Café.

Assim como na edição anterior, haverá o Espaço Cheiro 

do Pão – projeto conduzido pelo chef e padeiro Ro-

gério Shimura, que demonstrará técnicas de pani� ca-

ção abordando temas de gestão e negócios; os Jogos da 

Pizza – competição entre pizzaiolos, encabeçado por 

Ronaldo Ayres, conhecido como “Senhor da Pizza”; e 

o Espaço Gestão Cozinha Pro� ssional – local onde será 

demonstrado in loco o funcionamento de um restau-

rante modelo. Os visitantes contarão ainda com uma 

grade de conteúdo cuidadosamente elaborada pela 

Abrasel, Sebrae e outras importantes entidades do 

mercado. O evento também terá o FoodService Week 

Preview, realizado pela ESPM. Trata-se de uma prévia 

das tendências e temas que serão apresentados por re-

nomados palestrantes no FoodService Week.   

Como parte da estratégia para atrair visitantes, a Informa 

Exhibitions, organizadora do evento, traz algumas novida-

des e lança o novo canal de content  marketing com conteúdo 

exclusivo, inédito e com foco total no setor de food service. 

Dentre os diversos conteúdos disponíveis no Canal, o visitan-

te encontrará, por exemplo, dicas rápidas de como reduzir 

custos e aumentar a e� ciência da operação para atravessar o 

atual cenário econômico, e, além disso, durante a feira, 

encontrará disponíveis soluções palpáveis às principais 

tendências e novidades do setor, incluindo alternativas 

para aprimorar o dia a dia do negócio. “O novo canal 

de conteúdo está em sintonia com a programação da 

Fispal Food Service, antecipando temas e conteúdos 

em alta e que podem ser vistos com mais profundidade 

durante o evento”, ressalta Clélia Iwaki.

Procurando trazer mais conveniência aos seus clientes, este 

ano, as três feiras, Fispal Food Service, Fispal Sorvetes e Fis-

pal Café acontecerão junto à ABF Franchising Expo, maior 

feira de franquias do mundo, e à Cards Payment & Identi� -

cation, maior feira do setor de cartões, meios de pagamen-

to, identi� cação e certi� cação digital e-commerce da América 

Latina. Outra grande novidade para 2016 é que o ExpoVinis, 

maior encontro do setor vitivinícola na América Latina, em 

sua edição comemorativa de 20 anos. 

Credenciamento e mais informações: 

www.� spalfoodservice.com.br

www.� spalcafe.com.br; www.� spalsorvetes.com.br

Para conferir as atrações do Canal de Conteúdo da 
Fispal Food Service, acesse:

http://� spalfoodservice.com.br/blog/

- Clélia Iwaki, diretora das feiras

Novidades

cursos e eventos

Fotos: Divulgação  Fispal Food Service
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Uma novidade deste ano para o Expo Center Norte, espaço 

onde é realizada a Fispal Food Service, é a área de 4,5 mil 

m2 destinada para alimentação das mais de dois milhões de 

pessoas que passam por lá anualmente.  O local, inaugurado 

em janeiro de 2016, possui quatro restaurantes � xos e so-

luções � exíveis como 10 bike foods e 6 contêineres com 

um total de 1.700 lugares e 200 funcionários diretos. Com 

investimento de R$ 25 milhões, o estabelecimento será 

o primeiro do país no segmento a oferecer restaurantes 

� xos a expositores e frequentadores de feiras e eventos.

Toda a estrutura do projeto de alimentação e bebida do 

Expo Center Norte foi elaborada pelo escritório da Levy 

Restaurants de Londres em parceria com a unidade brasi-

leira da marca. São bandeiras distintas de restaurantes, sen-

do duas unidades no Pavilhão Vermelho e duas no Pavilhão 

Azul, com tickets médio de R$ 40,00 a R$ 65,00, incluindo 

sobremesa e bebida. “Por meio de nosso conhecimento na 

gastronomia e hospitalidade, vamos proporcionar bons 

momentos para quem visitar as exposições e eventos que 

acontecerem no Expo Center Norte”, a� rma Silvio Penno-

ne, diretor da Levy Restaurants no Brasil.

Toda tecnologia das cozinhas, como fornos, resfriadores e 

sistemas de café e de embalagem, foi fornecida pela Intelli-

kit. Do total aplicado, R$ 5 milhões foram usados apenas em 

equipamentos para a cozinha. José Carlos Dias Reis, funda-

dor da Intellikit, orgulha-se de participar do inovador pro-

jeto do arquiteto Rogério Scurciatto, especialista em cozi-

nhas. “Depois de participar fornecendo equipamentos para 

cozinhas temporárias de grandes eventos no ano passado, 

como a WorldSkills, Bocuse D’Or e MesaSP, todos na capital 

paulista, é um orgulho poder estar presente neste projeto 

fantástico”. As tecnologias fornecidas pela Intellikit no Expo 

Center Norte foram os fornos, resfriadores e sistemas de 

café, que fazem com que o produto � que de quatro a cinco 

horas sem requentar, além do sistema de embalagens.

Fotos: Levy Restaurants e Intellikit

Fotos: Divulgação Prática

A Prática levará para a Fispal Food Service o TSi, uma evo-

lução do já conhecido Technicook System Prática (TS), 

agora com uma interface interativa de enorme facilidade 

operacional. É uma central inteligente de cocção completa 

que permitirá ao chef de cozinha ter muito mais agilidade 

para obter resultados excelentes de cocção. O equipamen-

to foi construído com componentes e tecnologia de última 

geração, novas funções e grande robustez, qualidade que 

a empresa comprova oferecendo 25 meses de garantia, a 

maior do mercado segundo a Prática. 

Outro lançamento é o Fast Grill, acessório patenteado es-

pecialmente pensado para os fornos combinados na op-

ção de grelhados. Com uma função exclusiva no TSi, ele 

de� ne a temperatura e tempo ideal para cada tipo grelha-

do. Os mesmos � cam prontos três vezes mais rápido do 

que em chapas convencionais, resultando  em produções 

maiores em um espaço reduzido, além da operação  ser 

completamente segura,  sem risco para o usuário. 

Além dessas novidades, a Pratica apresentará as máquinas 

de lavar louças da linha Concept + para alta produtividade 

na higienização, que lava de 1080 a 1170 pratos/hora, con-

sumindo 2,4 litros de água por ciclo. O equipamento conta 

com braços de lavagem e de enxágue independentes con-

feccionados em aço inoxidável. As máquinas possuem pare-

des isoladas, o que propicia uma e� ciência energética muito 

grande e reduzido ruído. O corpo interno é totalmente em 

aço inox, sem soldas e itens parafusados ou rebitados. 

A empresa ainda conta com mais um lançamento. O ga-

binete de transporte, disponível em dois modelos, GT9 e 

GT18, ideal para transporte de alimentos, é construído to-

talmente em aço inox, de acordo com as normas da Anvisa 

RDC 216. Possui travas de segurança na porta e nos rodízios 

e mantêm o alimento em ambiente aquecido em tempe-

ratura superior a 60°C por até 5 horas, fechado e longe de 

contaminações e agentes externos. 

Technicook System Prática

Fast Grill

GT9 e GT18

Equipamentos 
inteligentes

Agora o Expo Center Norte 

possui uma área de 4,5 mil m2 

com quatro restaurantes � xos

Confira uma prévia de 
alguns dos produtos 

e novidades que serão 
apresentados na feira 
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Sempre presente na Fispal Food Service, a Dayhome FS 

este ano destacará sua parceria com a Bormioli Rocco, 

marca italiana de vidros de alta qualidade. Entre as novi-

dades está a linha Quattro Stagioni, em alta no mercado 

mundial devido à nova tendência de comidas e bebidas 

em potes. Possui frascos com tampas, modernos, práti-

cos e funcionais, que exploram a criatividade na cozinha 

ao servir bebidas gourmets, sobremesas, saladas e porções 

individuais para serem também transportadas para onde 

quiser com a segurança que os potes de vidro oferecem. 

Outra linha dentro do mesmo segmento é a linha Fido, 

que possui frascos herméticos no estilo vintage, com uti-

lidades como armazenar e servir alimentos, como geleias, 

conservas, crudités, aperitivos, entre outros. 

A Multigrill, além do lançamento de uma nova linha de 

produtos surpresa que está preparando, vai apresentar 

uma novidade exclusiva, o Loop Grill, um equipamento 

com estrutura em aço inox com nove roletes te� onados 

que giram 360°. Tem capacidade para cerca de 24 salsi-

chas de uma única vez, produzindo aproximadamente 144 

salsichas/hora. A proposta do Loop Grill é proporcionar a 

visibilidade de todo processo de produção e oferecer um 

alimento � nal bem apetitoso. 

Em um estande de 60m² em parceria com Monin, o Café 

Santa Monica vai apresentar os seus novos produtos ge-

lados (Frozen Chocolate e Frozen Café), além da Cápsula 

Orgânica em nova embalagem.

De acordo com João Paulo Nogueira, coordenador de marke-

ting e vendas do Mercado Comercial da Toledo do Brasil, o 

estande da empresa dará ênfase às balanças computadoras, 

com impressos integrada, balanças pesadoras e de bancada 

em geral. Um dos destaques é a Prix 3 Fit, que garante pe-

sagens con� áveis, com ou sem energia elétrica, pois possui 

bateria interna recarregável, que permite maior praticidade 

e facilidade de manuseio em aplicações itinerantes, como é o 

caso das feiras livres e comércios de rua. Possui display LCD 

com backlight na cor verde, que garante excelente visualiza-

ção e elevado valor estético ao estabelecimento. 

Outros produtos que serão apresentados são a 2099, que traz 

a novidade da coluna articulada e a opção de bateria interna 

recarregável e conta com proteção contra interferências e so-

brecargas; o Fatiador Uni 350 GA, com controle de curso que 

faz o ajuste para peças menores, tornando o fatiamento mais 

rápido; e a as etiquetas eletrônicas com tecnologia Pricer, lí-

der mundial em etiquetas eletrônicas, que permitem o clien-

te selecionar através de um aplicativo no celular ou tablet sua 

lista de compras previamente e, ao chegar no estabelecimen-

to, ter um mapa com a melhor rota entre seus produtos.

A MCI aposta este ano em um produto “anti-crise”, como de� -

ne Pedro Bruno, coordenador de marketing da empresa. Lan-

çada na Feira do Empreendedor, que aconteceu no � nal do 

ano passado no Rio de Janeiro, a mini máquina de salgados e 

doces é uma “miniatura” do produto mais simples da empre-

sa, que produz 1800 unidades por minuto e custa R$23 mil, 

e será destacada na Fispal Food Service. O equipamento faz 

600 salgados de 8 a 50grs por minuto e tem um preço bem 

mais acessível: com apenas R$13 mil é possível montar uma 

fábrica. A alternativa chamou muita atenção neste momento 

de diminuição dos investimentos e otimização dos recursos. 

O sucesso foi tanto que, apesar de estarem preparados para 

abastecer o mercado, a empresa está tendo até � la de espera.

“A ideia foi atingir um público que tem pouco para investir. 

A máquina permite que a pessoa arrisque o investimento, já 

que é baixo, e ainda gera economia com mão de obra. Um 

funcionário faria menos salgados por hora e sairia mais caro, e 

ainda tem salários e direitos trabalhistas. Temos também um 

suporte técnico online para quem adquire nossas máquinas 

de pequeno porte”, explica Pedro Bruno. O novo produto 

também mirou no mercado externo, pois, por ser pequena e 

de fácil locomoção, é uma alternativa para exportação porque 

tem um frete menor. A empresa prevê a venda de 800 máqui-

nas por mês, sendo 10% delas destinadas à exportação.

A Dellabruna trará muitas novidades para esta edição, pois 

este ano completa três décadas no mercado. “A expectativa 

para a feira é muito grande e estamos preparando muitas 

novidades e lançamentos em comemoração ao aniversário 

de 30 anos da empresa. Estamos refazendo as fotos de toda 

nossa linha e inovando muito em tecnologia de produção”, 

destaca Marina Dellabruna. Um dos produtos a serem ex-

postos no estande é a cadeira Cancun, com estrutura em 

madeira maciça, assento estofado com espuma revestido 

em corano, encosto de madeira e acabamento � nal com 

verniz poliuretano.

Frascos modernos

Grill de salsichas

Cápsula orgânica de café

Pesagem precisa

Máquina anti-crise de 
doces e salgados

Móveis para restaurantes
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Frascos da Bormioli Rocco

Grill de Salsichas Multigrill

Cápsula Orgânhica Café Santa Mõnica

Cadeira Cancun

Balança Prix 3 Fit

 Balança 2099

Mini máquina de salgados e doces
Fotos: Divulgação  
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Saindo do Forno

Forno de Minas inova com 
pão de queijo fit

Para atender a uma nova tendência de mercado, 

que engloba pessoas que buscam melhorar seus 

hábitos de consumo para uma vida mais saudável e, 

também, o mercado � tness, a Forno de Minas criou 

o Pão de Queijo Congelado Fit. O produto é integral, 

multigrãos, sem lactose, sem glúten, fonte de proteína, 

fonte de � bra e fonte de cálcio. “Buscamos satisfazer 

os mais diversos consumidores, incentivando aqueles 

que, mesmo com uma vida corrida, presam por uma 

boa alimentação”, a� rma o presidente da Forno de 

Minas, Helder Mendonça. 

Depois de trazer para o país uma das coberturas mais 

vendidas da Europa, a Puratos Brasil dá mais um 

passo importante no mercado nacional. A partir deste 

ano, começou a fabricar em sua unidade industrial 

de Guarulhos (SP), as coberturas cremosas da linha 

Carat Decorcrem, ampliando seu portfólio local e 

conquistando ainda mais espaço no mercado.

“A produção local traz maior agilidade de atendimento ao 

mercado e também a possibilidade de levar os produtos 

Puratos a um maior número de estabelecimentos, sejam 

eles padarias, confeitarias e até supermercados, incluindo os 

de pequeno e médio porte espalhados por todo território 

nacional”, explica Fabiana Margadona, gerente de Produto 

da unidade de negócio de Chocolate da Puratos Brasil.

As coberturas Carat Decorcrem têm textura cremosa, 

podem ser armazenadas à temperatura ambiente, são 

estáveis ao congelamento e descongelamento, e oferecem 

corte limpo, sem derretimentos, podendo ser aplicadas em 

peças dos mais variados tamanhos e contribuindo para a 

estética das criações. Disponíveis nos sabores Meio Amargo 

e Branco, apresentam brilho intenso e muita praticidade: é 

só derreter e usar. Podem ser adquiridas em baldes de 4 kg, 

com validade de 9 meses (branco) e 12 meses (meio amargo).

Segundo a diretora de Pesquisa e Desenvolvimento, Dona Dalva 

Mendonça, foram meses de estudo para se chegar ao produto ideal. 

“Analisamos a textura, o sabor e diversos elementos necessários a 

um nicho muito especí� co e exigente de consumidor. Com isso, 

chegamos ao Pão de Queijo Congelado Fit, o mais completo de 

sua categoria. Ele reúne, em um único produto, vários atributos 

necessários a uma dieta saudável”, explica. 

O produto já está disponível no segmento food service com 

peso unitário de 55g em embalagens de 1kg. E, desde fevereiro, 

é comercializado nas gôndolas do setor varejista em embalagens 

de 300g. Para divulgar a novidade no mercado e fazer com que o 

consumidor conheça o produto, a Forno de Minas fará ações de 

experimentação e degustação em academias e corridas, além de 

ativações personalizadas.

La Rioja lança queijo parmesão 
para o food service

Originário das cidades italianas de Parma, Modena e Bologna, 

o queijo parmesão está entre os mais consumidos do Brasil. 

De consistência dura e textura compacta e consistente, o queijo 

parmesão La Rioja é produzido no sul de Minas Gerais com leite de 

rebanho bovino e seu período de maturação é por volta de 120 dias.

“O queijo parmesão La Rioja é apresentado em formas de 2,5 kg 

aproximadamente, nas versões casca preta e casca amarela. Com 

excelente relação qualidade / preço, pode ser vendido no varejo e 

também servir como insumo no segmento food service, ressalta o 

gerente de marketing da marca, Walter Leone.

Puratos traz para o Brasil sua 
linha de coberturas cremosas

Atenta ao mercado dos recheios forneáveis, a Áurea Alimentos 

estende sua linha, que já contava com balde de 4,5kg, agora 

para novas versões em pote 2kg nos sabores ameixa, abacaxi, goiaba, 

morango e brigadeiro e bag 2,5kg nos sabores ameixa, abacaxi, 

goiaba e morango. As embalagens de 2kg atendem ao público 

das doceiras que optam por embalagens menores, confeitarias e 

padarias que utilizam um menor volume em sua produção, entre 

outros pro� ssionais com esta mesma característica. Já o bag é uma 

embalagem consolidada pela praticidade para rechear ou cobrir, 

ideal para confeitarias e pizzarias. 

O Doce de Leite Áurea também está com uma novidade. 

Disponível agora na gramatura de 2kg, é a opção ideal para as 

doceiras, pro� ssionais que procuram por mais praticidade, pois a 

embalagem é fácil de manusear e já contém a medida certa para 

as receitas. Além disso, pode substituir o leite condensado cozido, 

é ideal para cobrir e rechear e oferece inúmeras possibilidades 

de receitas. 

Áurea amplia linhas 
de doce de leite e de 
recheio forneáveis
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Filet de pato ‘Apicius’ & Cacau

receitas

Filet de pato ‘Apicius’ & Cacau

Modo de preparo

Refogar ½ cebola picada com 2 colheres de sopa de azeite, 

acrescentar 1 copo de arroz arbóreo para risoto, ½ de copo 

de vinho branco e cozinhar a fogo baixo. Depois, você deve 

acrescentar, pouco a pouco, 1 concha de caldo de legumes. 

O preparo leva cerca de 8/10min. Em seguida, aguardar 

para que o arroz � que quase seco, para � nalizar na hora.

Temperar 1 � lé de pato ou magret de 400 gramas com 

sal e pimenta, selar em uma frigideira, ao lado da pele, 

retirar o excesso de gordura, tampar e deixar uns 5/6 mi-

nutos com tampa, virar de lado a carne e desligar o fogo. 

A carne deve � car bem mal passado.

Esquentar 2 colheres de sopa de xarope de mapple 

canadense ou de mel silvestre, acrescentar uma pita-

da de cardamomo, canela, cravo, orégano, anis estre-

lado, 1 folha de louro e semente de erva doce. Fazer a 

infusão dos ingredientes no xarope. 

Cobrir a pele do peito de pato com o xarope de especiarias, 

� or do sal e levar ao forno, na função grill, para caramelizar 

e assar. O processo leva cerca de 5/8 minutos. 

Colocar o xarope caramelizado do pato em uma panelinha, 

esquentar e deglacear com toque de vinagre de maçã. A seguir, 

acrescentar 2 cubos de chocolate meio amargo. Aguardar.

Finalizar o risoto, esquentar com caldo, rever temperos, co-

locar 2 colheres e sopa de mascarpone e 2 colheres de azeite 

ao � nal com 1 colher de queijo parmesão ralado, pasta de 

tru� a negra e azeite de tru� a negra.

Colocar o risoto em um prato, cortar o peito de pato, e ser-

vir com o molho de especiarias achocolatado. Se preferir, 

você ainda pode acrescentar fatias de cogumelos e fazer a 

redução de suco de beterraba ou vinho catuaba.

Toque de � or do sal por cima para � nalizar.

Foto: Restaurante Dáutore

Receita 
Exclusiva:

Ingredientes

DIcas

• ½ cebola picada 

• 2 c/s azeite

• 1 copo de arroz arbóreo para risoto

• ½ copo de vinho branco 

• 1 concha de caldo de legumes

• 1 fi lé de pato ou magret de 400g

• 2 c/s de xarope de mapple canadense ou mel 

silvestre

• 1 pitada de cardamomo

• Canela, anis estrelado, cravo e orégano a gosto

• 1 folha de louro

• 1 c/s de vinagre de maçã

• 2 cubos de chocolate meio amargo

• 2 c/s de mascarpone 

• 1 c/s de parmesão ralado 

• 1 c/s de pasta de truff a negra

• 1 c/s de azeite de truff a negra

• 1 copo de suco de beterraba ou vinho catuaba 

• Sal e pimenta a gosto 

• Fatias de cogumelo a gosto

• Semente de erva doce

• Pitada de fl or do sal 
Chef Laurent Hervé, do 

D’autore Restaurante

O chef Laurent Hervé, do D’autore Restaurante, 
dá dicas do corte ao preparo da carne de pato, 
um alimento saudável e fácil de ser feito, ao 

contrário do que muitos imaginam

Receita para 1 porção.

Para quantidades maiores, os ingredientes deve ser 

multiplicados proporcionalmente.

1. É preciso se atentar à qualidade da carne na 

hora da compra. Toda carne precisa ser conser-

vada a uma temperatura ideal, principalmente 

quando vendida ainda com a pele. 

2. Quando preparada sem a pele, a carne de pato 

tem menos calorias que o frango. 

3. Há dois tipos de corte para esta carne, que se 

diferem em tamanho, peso e capa de gordura: o 

Magret, com peças que chegam a 450g, e o Filet, 

que tem no máximo 300g.

4. Por ser uma carne mais dura, é ideal servi-la 

quando estiverem um pouco avermelhadas ain-

da, ou seja, mal passadas. 
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Guia de 
fornecedores
Guia de 
fornecedores
Agora ficou fácil encontrar fornecedores de 
produtos e serviços para o setor food service

Tudo em um� ó lugar!

Personal Lar
Batedeiras, Liquidi� cadores,Refrigeradores
Extrator de Suco

(14) 3274-2087
personallar.com.br

Tomberlim

Mesas, Cadeiras, Banquetas, Mesa de apoio

(41) 3555-1931
tomberlin.com.br

WJ Service
Sistema para Gestão de Serviços em 
Alimentacão

(11) 3106-5213
www.wjservice.net.br

Grupo Petrópolis

Cervejas

0800-727-9998

grupopetropolis.com.br

BRUVING PLÁSTICOS

Caixas Plásticas

(15) 3383-9222

bruving.com.br

4º Capa

dellabruna

Mesas, Cadeiras, Bancos

(19) 3876-1783
dellabruna.com.br

ACOM SISTEMAS

Autobyte solution

BitByte Informática

So� wares de Gestão

Sistema para Gestão de Serviços em 
Alimentacão

Sistema para Gestão de Serviços 
em Alimentacão

(11) 3429-8787

(11) 3459-7193

(11) 4038-8444

acomsistemas.com.br

autobyte.com.br

bitbyte.com.br

Golden Foods
Anel de Cebola, Batata, Carnes, 
Pescados, Vegetais

(21) 3550-0760
goldenfoodsalimentos.com

Págs 4 e 5

Elite

Formas de Papel

(11) 2618-2667

eliteembalagens.com.br

Pág. 37

Ajinomoto

Molhos, Caldos, Temperos

(11) 5080-7624
ajinomotofoodservice.com.br

CRISTAL TEMPER

Tábua de Vidro

0300-3131000
cristaltemper.com.br

Pág. 15

Mogo
Sistema para Gestão de Serviços em 
Alimentacão

(46) 3225-9196
mogosmart.com.br

2S Produções
Som, Iluminação, Projeção

(11) 3984-9881
2sproducoes.com.br

truckvan
Unidades Móveis, Food Trucks, Produção e 
Eventos, Implementos Rodoviários 
truckvan.com.br

Págs. 32 e 33(11) 5052-7070

Pág. 37
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