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O mercado de franquias dentro dos segmentos de alimentação e food 

service é o tema central desta edição. Muitos empreendedores pensam 

em trilhar por este caminho, mas têm dúvidas se é a melhor opção. Por 

outro lado, criadores de negócios de sucesso veem no modelo a oportu-

nidade de expandir rapidamente. Conversamos com consultorias espe-

cializadas em formatação de franquias, diretores de entidade do setor e 

franqueadores que repassam seu conhecimento, contam suas histórias e 

dão dicas para quem ainda não se decidiu ou não sabe por onde começar.

Para quem quer atuar na hotelaria, traçamos, juntamente com experientes 

chefs e profissionais do segmento, alguns importantes tópicos que diferem 

o trabalho de um gestor de um estabelecimento independente do dia a dia 

de um restaurante atrelado a um hotel. A gestão é o segredo do sucesso de 

um negócio e  temos hoje uma tecnologia cada vez mais eficaz para auxiliar 

nesta tarefa. Apresentamos na seção Produtos alguns softwares de gestão 

de entrada e saída, estoque, filas, pedidos e atendimento. 

O diretor de marketing da divisão de food service de umas das principais 

indústrias do setor de alimentação, Rodrigo Bertoncini, é o personagem 

do Papo Direto desta edição, que falou sobre o papel da empresa dentro 

do universo da alimentação fora do lar. Na Gastronomia pelo Mundo 

contamos algumas excentricidades da comida asiática e da culinária de 

um país que poucos conhecem: a Mongólia. A gastronomia “mongol” traz 

ingredientes exóticos e formas de preparo inusitadas. Você também po-

derá conferir uma receita desta cozinha, ao final, do restaurante Tantra.

Nesta edição também mostramos um pouco do que vai acontecer 

na Equipotel, importante evento dos mercados de hotelaria, gastro-

nomia e food service. E ainda a cobertura da leva de feiras voltadas 

para a panificação e confeitaria que agitaram os meses de julho e 

agosto: Fipan, Expo Pizzarias e Cake Design. 

Unindo forças

Boa Leitura!

Tatiane Mouradian

Editora

Editorial

OC
Grupo
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ACESSE O NOVO PORTAL
Food Magazine.com.br

DISPONÍVEL EM TODOS OS 
DISPOSITIVOS MOBILE
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Food

Agora você pode acessar a Food Magazine na 

palma da sua mão. Com um layout responsivo, 

o novo portal possibilita a navegação por 

meio de tablets e smartphones com mais 

praticidade e agilidade. O novo design aplicado 

à multiplataforma garante ao leitor uma 

experiência única para encontrar conteúdo de 

qualidade sobre o setor Food Service.
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consumidor; e a gestão profissional de um modelo 

que vem pronto e só precisa ser seguido corretamen-

te, sendo que o principal motivo de falência no seg-

mento food service é a má administração e ausência 

de um bom plano de negócios, problema que já está 

em parte resolvido em uma franquia.

Mas antes de tomar qualquer decisão, o mais impor-

tante é você. Sua personalidade e objetivos combi-

nam com a ideia de seguir um sistema pronto, com 

pouca flexibilidade? Você se identifica totalmente 

com o segmento escolhido e acredita intensamente 

na proposta? Se está certo disso, pesquise, estude e 

informa-se com associações como a ABF (Associação 

Brasileira de Franquias), que oferece cursos, pales-

tras e feiras. Conheça a fundo a marca, sua reputação 

e expertise no mercado, vá a campo, converse com 

quem já teve essa experiência, com franqueados das 

marcas de seu interesse e, se possível, faça um teste 

drive, trabalhando no dia a dia daquela rede, afinal, 

este será seu destino por tempo indeterminado. 

Ter um negócio próprio é o sonho de milhares de 

brasileiros. Um objetivo idealizado por anos com 

um planejamento financeiro, às vezes, de uma vida. 

Quando é chegada a hora, o que fazer? Em que in-

vestir? Essa análise deve ser feita com uma avalia-

ção profunda de sua personalidade, expectativas 

e afinidades. O que é mais importante, a liberdade 

total de criação, identidade e produtos ou a seguran-

ça financeira que oferece menos riscos a seu suado 

investimento?  Se a segunda opção tem um grau de 

prioridade maior, de certo a aposta em um modelo 

de franquias é uma alternativa bastante viável e pro-

missora, especialmente no mercado de alimentação. 

A força da marca, já bem posicionada no mercado 

depois de anos de atuação e grandes recursos apli-

cados em marketing, faz toda diferença na hora de 

alavancar um negócio. Com plano de negócios já 

traçado, identidade, produto, público e modelo de 

gestão definidos, uma franquia garante um ponto 

de partida seguro, diminui seus riscos e divide res-

ponsabilidades, mas também não isenta o investi-

dor do papel de empreendedor: garra e dedicação 

para assegurar o sucesso do projeto. Os números 

comprovam que de fato, enquanto a maioria dos 

estabelecimentos do food service naufraga, as fran-

quias do segmento de alimentação e food service 

navegam bem mesmo em mares turbulentos.  

Em meio às incertezas da economia, o setor de fran-

quias de alimentação apresentou crescimento, visto 

que muitos consumidores têm preferido este tipo de 

prestador de produtos e serviços. E não é só a marca 

que determina essa preferência. Há dois relevantes fa-

tores: maior competitividade, pois em nome de uma 

rede é mais fácil negociar preços junto aos fornece-

dores, podendo segurar mais facilmente o repasse ao 

*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.

Editorial

Minimizando riscos
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CLIENTES TROCAM 
BARES POR PADARIAS 
COM A CRISE

OITO HÁBITOS DE MILIONÁRIOS 
QUE VOCÊ PODE IMITAR

EQUIPOTEL 2016 
ORGANIZA RODADAS 
DE NEGÓCIOS 

Os clientes gastaram cerca de 30% 

a menos nos bares, entre abril 

e junho, na comparação com o 

mesmo período do ano passado. 

Já nos estabelecimentos em que 

os preços são mais baixos, como 

as padarias e as lanchonetes, hou-

ve um aumento superior a 10%. A 

pesquisa é do Instituto Foodser-

vice Brasil (IFB), que reúne 9.600 

estabelecimentos.

Qual será a formula mágica dos milionários para enriquecer? Não existe 

uma. Mas seus hábitos podem ser bem mais instigantes do que apenas 

trabalhar muito, gastar menos e investir. Confira algumas dicas de estu-

diosos da vida de milionários para mostrar hábitos simples e inspiradores. 

Reconhecida como uma das maiores 

plataformas B2B para o setor de Hos-

pitalidade, a Equipotel 2016 tem uma 

série de encontros focados em negó-

cios, nos quais os maiores fornecedo-

res do setor encontram compradores 

que se inscreveram nas Rodadas de 

Negócios para Food Service, Hotela-

ria e Vinhos. 

Link para o 

Portal Food 

Magazine

QR CODE

Fotos: Divulgação
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Rua Prof. João Argemiro Loyola, 74 
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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
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Muito além dos pratos chineses e 
japoneses, culinária da Ásia mescla 

ingredientes exóticos com explosão de 
sabores ao utilizar especiarias para 

incrementar experiências à alimentação

Quando se houve falar de comida asiática, logo 

vem à mente os deliciosos pratos das culinárias 

chinesas e japonesas. Porém, a gastronomia da 

Ásia vai muito além de sushis, sashimis e yakisoba. O Bra-

sil possui opções limitadas de restaurantes autênticos asi-

áticos. Por isso, para se aprofundar ainda mais no assunto, 

o chef Eric Thomas, proprietário e responsável pelo car-

dápio do restaurante Tantra, explica sobre as curiosida-

des dessa culinária. O conceito que envolve as culinárias 

asiáticas, principalmente a oriental, são inspiradoras, pois 

fazem uso de técnicas simples e milenares de cozimento, 

que fazem a diferença na hora de saborear o prato. A par-

te importante de se aprofundar nessa gastronomia e tra-

zê-la para o Brasil é tentar adaptar as formas de fazer cada 

receita, com os recursos disponíveis aqui no país, mas que 

se assemelhem ao máximo com o original. 

Gastronomia
AsiáticaAsiática

Foto: Divulgação

Mongólia

Esse é um dos conceitos do Mongolian Grill. Com base nas 

histórias dos grandes guerreiros que atravessavam países, en-

tre eles a Mongólia e a China, introduziu-se o termo na culiná-

ria brasileira.  “Na faculdade eu comecei a criar um interesse 

de saber como, na época de 1503, os guerreiros conseguiam 

atravessar a Mongólia inteira ou a China. Como eles traziam 

um exército de um milhão de guerreiros, como eles comiam, 

o que eles comiam, como traziam isso. Os guerreiros tinham 

que estar bem alimentados. Pesquisei para saber como co-

miam, como administravam a parte da comida. Entre outras 

coisas, eles pegavam a carne e colocavam debaixo da sela do 

cavalo. O suor e o sal deixavam a carne meio que protegida e 

curtida. Outro conceito é que eles faziam fogo, deixavam virar 

brasa, pegavam seus escudos e colocavam em cima da brasa, 

colocavam dentro do escudo as carne, misturavam os legumes 

as ervas e temperos e grelhavam em cima do escudo”, conta.
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Ingredientes exóticos

Experiências saborosas 
Para redescobrir o paladar através da cozinha asiática, o chef 

Eric Thomas viajou durante muito tempo pela Ásia Oriental, a 

fim de se aprofundar ainda mais na culinária daquela região e 

trazê-la para o Brasil da forma mais original que fosse possível. 

Em um dessas viagens, em Fiji, o chef foi visitar uma ilha e 

se deparou com uma técnica de cozimento genial. Funciona-

da da seguinte maneira. Após pescado, o peixe é temperado, 

enrolado na folha de bananeira. Depois é aberto um buraco 

na areia onde é feito fogo em pedras vulcânicas, que retém 

mais calor que as normais. Depois é só colocar o peixe dentro 

do buraco, as pedras em cima, cobrir tudo e voltar depois de 

cinco horas. Pronto. 

Assim como reproduzida no Tantra, a comida 

asiática é rica em proteínas e faz uso de vegetais 

e muitas especiarias, como é o caso da Índia. Já 

na Mongólia, as carnes utilizadas são mais fortes, 

como cabra, carneiro e javali. Os mongóis preci-

sam consumir muita proteína e gordura animal, 

assim como laticínios, para enfrentarem os rigo-

rosos invernos do país que chegam a 40ºC negati-

vos. Na Ásia, como um todo, muitos ingredientes 

são comuns, como o arroz e grãos variados. Já a 

parte de frutos do mar é bastante intensa, focan-

do em mexilhões, ostras, camarão, polvo e outros 

pescados. Além disso, há também uma espécie de 

“culto” à barbatana dos tubarões, como se fosse 

uma picanha aqui no Brasil. A diferença é que o 

ingrediente é conhecido, como explica chef Eric, 

como se tivesse superpoderes e resolvesse todos 

os problemas. Ou seja, algo mais místico. 

Como uma gama vasta de especiarias, o sabor dos 

alimentos traz um toque mais afrodisíaco, o que 

é muito forte na decoração do restaurante Tantra. 

Um exemplo prático disso é o casamento india-

no. “Na Índia, os casamentos arranjados tem o 

amor dos sete dias e trabalha a questão de como 

aproximar duas pessoas que não se conhecem, 

através do paladar”, explica Eric. 

Foto: Tantra

Lagosta e camarão com frutas 

proibidas salpicadas com sementes 

de papoula do restaurante Tantra

Chef Eric Thomas é proprietário 

da franquia e responsável pelo 

cardápio do Tantra
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Gastronomia pelo mundo

Tantra

“O sistema do grill é saudável, não 
tem fritura. Comer isso todo dia leva à 
uma vida saudável à base de proteínas 

e vegetais. Além disso, é uma das 
únicas gastronomias do mundo que você 
consegue degustar um prato e ter todas 

as sensações juntas em uma mordida”

“O conceito simplista da Ásia de defumar o peixe no vapor, de 

fazer um forno improvisado que tem mil anos de uso é mui-

to roots, bacana, divertido. Eles são muito tradicionais no que 

fazem”, declara Eric. Praticando a ideia de “fusion” entre culi-

nárias de países asiáticos, o chef reuniu no Tantra, as melhores 

experiências gastronômicas que se pode ter em relação à Ásia 

Oriental no Brasil. Diferente do ocidente, os asiáticos costu-

mam deixar a comida de molho e só preparar na hora de co-

mer mesmo, que é o que acontece com o Mongolian Grill. As 

carnes e ingredientes exóticos são responsáveis por criar um 

misto de sabores que levam à uma nova descoberta de paladar. 

Além de poder ter a sensação apimentada, agridoce, salgada e 

doce ao mesmo tempo em apenas uma garfada, vale lembrar 

que a culinária asiática, como ressalta o chef, é saudável por 

natureza e possui grande influência sob a longevidade dos asi-

áticos. “O sistema do grill é saudável, não tem fritura. Comer 

- Eric Thomas

isso todo dia leva à uma vida saudável a base proteínas e ve-

getais. Além disso, é uma das únicas gastronomias do mundo 

que você consegue degustar um prato e ter todas as sensações 

juntas em uma mordida.”, declara o chef.

Outra característica marcante da culinária asiática, além de ser 

saudável e proporcionar uma experiência de ricos sabores, é 

a beleza dos pratos. Por serem muito tradicionais com o que 

fazem, os asiáticos também acreditam que a organização de 

um prato traz mais harmonia, bem como conquista mais as 

pessoas que irão consumi-lo. “Quando o japonês manda fazer 

aquela escultura, o barco com os peixes, o cuidado da apresen-

tação, você come com os olhos. Se você tem a opção de deixar 

a comida bonita, já ganhou 50% do cliente”, afirma.
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Pratos típicos
Mongólia

Buuz: É um bolinho de massa recheado com carne, cozido no va-

por. Geralmente são recheados com carneiro e aromatizados com 

cebola e alho. Às vezes também é aromatizado com ervas sazonais. 

Khorkhog: É o churrasco Mongol. Geralmente é feito com cordei-

ro picado e colocado em um recipiente com pedras bem quentes. 

Após isso, pode-se acrescentar vegetais e outros temperos. Depois 

acrescenta-se água e fecha o recipiente, deixando cozinhar.

 

Bebidas: A Mongólia sofreu forte influência Rússia e também é 

apreciadora de uma boa vodca, que é a bebida mais popular do 

país. O chá de leite também tem presença forte no país. 

Foto: Tantra

Carpaccio de salmão especial 

do Restaurante Tantra

Buuz
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Papo Direto

RODRIGO
Bertoncini

Soluções para o 
food service

Um dos pilares da alimentação mundial é a Unilever. No mercado desde 1880, a empresa oferece 

diversas soluções que ocupam a mesa de vários brasileiros (e também outras áreas como limpeza 

e higiene pessoal). No entanto, o ramo de alimentação se destaca e, por isso, a empresa é uma das 

mais importantes do setor Food Service.  Rodrigo Bertoncini é diretor de Marketing da Unilever Food 

Solutions e atua há 20 anos no mercado de alimentos, passando por empresas como General Mills e Mon-

delez. Formado em Administração de Empresas pela Mackenzie e com MBA em Marketing, Bertoncini 

fala sobre o mercado Food Service e o papel da Unilever dentro desse universo

 A Unilever está no mercado de alimentos desde 

1880. Desde quando, exatamente, a empresa pas-

sou a olhar para o mercado de Food Service?

A Unilever atua no ramo alimentício desde 1880 

e cuidamos de algumas das marcas favoritas do 

mundo como Hellmann’s e Knorr. Líder de merca-

do na categoria de alimentação fora do lar, a Unile-

ver Food Solutions é a maior empresa do segmento 

em todo o mundo e está presente em 74 países. No 

Brasil, a Divisão de Negócios disponibiliza mais 

de 90 itens das marcas Hellmann’s, Knorr, Arisco, 

Carte D’Or e Maizena.  

Os produtos Unilever são conhecidos por não dei-

xarem resíduos nem sabores industriais em seus 

produtos. Qual o segredo da empresa para deixar 

o sabor cada vez mais natural dos produtos?

A Unilever acredita que o uso de ingredientes cul-

tivados de forma sustentável faz uma grande di-

ferença no sabor e na diferenciação dos produtos. 

Por isso, a companhia desenvolveu o plano de sus-

tentabilidade no Brasil. Entre os compromissos 

assumidos, estão: adquirir 100% da matéria-prima 

agrícola de fontes sustentáveis; colaborar para a in-

serção de pequenos fornecedores em nossa cadeia 

de suprimentos; crescer de modo sustentável com 

nossos parceiros comerciais e promover o consu-

mo consciente. Por meio desse plano, garantimos 

que os nossos produtores sigam as melhores práti-

cas de cultivo, considerando aspectos sociais, eco-

nômicos e ambientais. São fatores como esse que 

nos ajudam a escolher os fornecedores e as maté-

rias-primas para os nossos produtos.  

Como a Unilever tem agido para desmistificar o 

mercado Food Service de produtos industrializa-

dos para esse público?

O mercado tem se movimentado para atuar de for-

ma mais sustentável e saudável. Hoje, o consumidor é 

mais consciente e exige uma postura mais responsá-

vel das empresas. A Unilever Food Solutions oferece 

produtos que rendem mais, evitam o desperdício e 

Foto: Divulgação
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geram menos lixo. Nossos produtos são inovadores e 

nossas iniciativas junto aos operadores visam a cons-

trução deste mercado, com base nas inúmeras opor-

tunidades que enxergamos. A UFS trabalha como 

consultora de empresas que estão se estruturando ou 

se modernizando com foco na otimização de recur-

sos e cardápios mais assertivos, por exemplo. 

A Unilever Food Solutions lançou, recentemente, 

a Base de Tomate Desidratado Knorr no Brasil. Ela 

oferece às cozinhas profissionais um molho com 

acidez equilibrada, sabor e textura a um excelente 

custo-benefício. Tudo pronto em um minuto. Ela 

é produzida por meio de processos especiais que 

transformam 88 tomates cultivados em fazendas 

100% sustentáveis em um pacote de tomate desi-

dratado. O resultado final é um produto que res-

peita todos os padrões de segurança dos alimentos. 

Além disso, teve sua embalagem desenvolvida de 

forma a contribuir com o meio ambiente. O peso 

representa menos de 10% do peso de uma lata de 

alumínio, que costuma ser usada para armazenar 

“A Unilever acredita que o uso de ingredientes 
cultivados de forma sustentável faz uma 
grande diferença no sabor dos produtos. 

Por isso, a companhia desenvolveu o plano de 
sustentabilidade no Brasil”

molhos de tomate. Isso significa que estamos con-

tribuindo para uma menor geração de lixo e sim-

plificando, também, o dia a dia do operador.    

Como a Unilever trabalha em conjunto com esses pro-

fissionais para acompanhar as mudanças de preferên-

cias dos consumidores do mercado Food Service?

Trabalhamos diretamente com cozinheiros 

profissionais e trabalhamos juntos para enten-

dermos cada vez melhor as exigências do nos-

so público e do mercado. O consumidor tem se 

demonstrado cada vez mais exigente, inclusive 

em relação a questões como a sustentabilidade. 

A Unilever tem como compromisso monitorar o 

desempenho de todas as suas operações ao re-

dor do mundo, em relação às principais metas 

do Plano de Sustentabilidade. 

Para isso, todos os anos, as subsidiárias relatam as 

ações desenvolvidas para colaborar com o cumpri-

mento das metas quantitativas e qualitativas do docu-

mento, distribuídas em torno dos pilares de atuação. 
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Papo direto

A Unilever é bastante engajada com trabalhos so-

ciais. Um dos casos é o concurso Melhores Qui-

los do Brasil que arrecadou 8,4 toneladas de ali-

mentos na última edição. Como funcionou essa 

arrecadação, o método utilizado, como as pessoas 

puderam contribuir?

O concurso Melhores Quilos do Brasil foi criado pela 

Unilever Food Solutions em 2013, para eleger os res-

taurantes que oferecem os melhores pratos em diver-

sas cidades do País na opinião dos seus frequentadores. 

Na quarta edição do concurso, em 2016, a UFS se 

engajou na causa contra o desperdício. A cada voto, 

são contabilizados 100 gramas de alimentos para a 

ONG Banco de Alimentos. 

A empresa possui outras ações sustentáveis volta-

das para projetos sociais?

Sim, a UFS acredita no benefício de investir em 

ações sociais. Um dos projetos que a UFS apoia é a 

ONG Gastromotiva - organização que busca trans-

formar a vida de pessoas em vulnerabilidade social 

através da culinária. Para isso, a organização disse-

mina o potencial do Movimento da Gastronomia 

Social, por meio de palestras, eventos e outras ex-

periências inovadoras, além de oferecer um curso 

de capacitação para jovens talentos e apoio a micro 

empreendedores. E a UFS quer ajudar a desenvol-

ver cozinheiros e empreendedores de gastronomia 

para a realidade do mercado; vivenciar o propósito 

de UFS por meio de ações reais, com o compro-

misso e interação direta com os nossos funcioná-

rios. Para isso, a companhia oferece produtos e 

consultoria customizada a alguns projetos da ONG.

Quais as estratégias que a UFS utiliza para atrair 

cada vez mais chefs de cozinhas e donos de estabe-

lecimentos a utilizarem os produtos da empresa?

Como o mercado de alimentação fora do lar vive 

um momento de desafios, os restaurantes precisam 

se reinventar, serem criativos e oferecer diferen-

ciais para atrair e manter fiel a clientela. A empresa 

atua como consultora de empresas que estão se es-

truturando ou se modernizando com foco na oti-

mização de recursos. O mercado precisa usufruir 

melhor dessa expertise e infraestrutura que a UFS 

oferece, incluindo Studio Gourmet, chefs e nutri-

cionistas. Este mês, por exemplo, lançamos uma 

nova plataforma de conteúdo – ufs.com – dedi-

cada, especialmente, aos proprietários de bares e 

restaurantes. 

O portal é adaptado para celulares e tablets, fácil 

de navegar e focado em conteúdos de interesse dos 

profissionais do setor, desde dicas estratégicas e 

empreendedoras para o restaurante até sugestões 

para melhorar o dia a dia do empreendimento. 

Ainda a plataforma apresenta dicas de como me-

lhorar o cardápio, como inovar sem errar, como 

se especializar ou se diversificar diante dos concor-

rentes, como organizar uma cozinha, como con-

servar os ingredientes, além de receitas e informa-

ções sobre os produtos da empresa. A plataforma 

ainda oferece a opção de se cadastrar para receber 

uma newsletter quinzenal com diversos assuntos 

de interesse. 

Em quais soluções a UFS tem trabalhado atual-

mente para o setor?

Hoje, as pessoas estão investindo no que oferece 

maior garantia e segurança. Não é o momento de 

se arriscar e ter prejuízo. Agora é a hora do opera-

dor se qualificar, treinar equipe, entender a fundo 

o mercado, o que os clientes buscam e investir, mas 

otimizando custos. Por isso, mais do que nunca, a 

Unilever Food Solutions oferece as soluções mais 

completas e assertivas. A UFS oferece um amplo 

portfólio de produtos com marcas consolidadas 

no País, como Knorr, Hellmann`s, Arisco, Maizena, 

oferecendo segurança e qualidade. Afinal, os clien-

tes buscam qualidade acima de tudo.

“Como o mercado de alimentação fora do lar vive
um momento de desafios, os restaurantes precisam 

oferecer diferenciais para atrair e manter a clientela. 
A empresa atua como consultoria com foco na 

otimização de recursos”
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FRANQUIAS
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FRANQUIAS
Do total de mais de um milhão de estabeleci-

mentos que operavam no País em 2015, 23.932 

eram unidades de franquias, de acordo com a 

ABF(Associação Brasileira de Franchising), o que repre-

senta 2% desse mercado. Dentro do setor de franquias, 

o mercado de alimentação tem participação relevante: 

um quinto das três mil marcas. Segundo dados da ABF, 

o segmento de alimentação apresentou crescimento de 

9,4% em 2015 em comparação ao ano anterior, ocupan-

do o quarto lugar no ranking de faturamento no Brasil, 

e há estimativa de que este crescimento se mantenha 

para 2016. “O franchising vem seguindo movimento 

contrário da economia, com crescimento desde 2002. 

95% das franquias ultrapassam os três primeiros anos 

enquanto 37% dos negócios independentes não chegam 

a completar 12 meses. Temos R$ 39 bilhões de fatura-

mento e crescimento de 7 a 8% ao ano”, destaca Leandro 

Jesus, sócio da unidade de SP do grupo Multiply Con-

sultoria, empresa especializada em franquias.

Os dados mostram uma maior resilência diante 

da crise. “Riscos existem na atividade empresarial, 

mas, em momentos de crise, as franquias trazem 

uma segurança maior. Enquanto mais de 80% das 

franquias de alimentação sobrevivem, no indepen-

dente é este mesmo percentual que fecha, é uma 

pirâmide investida O mercado food service, em 

geral, teve uma queda de 30%. A economia como 

um todo diminui a capacidade de gasto das pesso-

as. O mercado de franquias teve uma queda menor 

porque oferece maior custo-benefício para o con-

sumidor, que está migrando para este tipo de rede. 

Isso porque, além da força da marca, você conse-

gue ter maior poder de barganha com os fornece-

dores, conseguindo não repassar para o consumi-

dor”, justifica João Baptista Junior, coordenador do 

Comitê de Alimentação da ABF.

Força da marca, plano 
de negócios definido em 

um modelo já testado 
e facilidade para 

negociar preços juntos 
aos fornecedores para 
a rede são alguns dos 

motivos que fazem o 
mercado de franchising 

oferecer menor risco 
ao empresário e ser 

mais resistente à crise. 
Saiba quando esta é a 

melhor opção, vantagens e 
desvantagens deste modelo 
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Para quem deseja abrir o próprio negócio e se interessa 

pela área de gastronomia, franquias são uma boa opção 

por se tratarem de empresas consolidadas, que já possuem 

suporte e todo modelo formatado e testado. “Nenhum in-

vestimento dá garantia, mas há maior chance de sucesso 

em uma franquia, pois o franqueado terá todo amparo, vai 

percorrer um caminho que outras pessoas percorreram 

e que deu certo. Há várias pessoas pensando no negócio, 

você tem para quem recorrer. Basta replicar o modelo que 

já deu certo. Você vai fazer parte de um negócio já testado, 

com maior índice de chance de sucesso, com uma marca 

já consolidada que tem divulgação e um plano de marke-

ting”, afirma Rodrigo Ramiro, da RZD Consultoria.

“O franchising vem seguindo 
movimento contrário da 
economia, com crescimento 
desde 2002. 95% das franquias 
ultrapassam os três primeiros 
anos enquanto 37% dos negócios 
independentes não chegam a 
completar 12 meses. Temos 
R$ 39 bilhões de faturamento e 
crescimento de 7 a 8% ao ano”

Diminuição do risco

Há ainda um planejamento definido dos custos de instala-

ção do empreendimento. Este é um ponto importante, já 

que a falta de um bom plano de negócios é o principal mo-

tivo de fechamentos dos estabelecimentos do food servi-

ce. “O sistema de franquia oferece diversas vantagens para 

franqueadores e franqueados. Podemos destacar algumas 

delas, como: iniciar um negócio contando com a credibi-

lidade de um nome ou marca já conhecida no mercado; a 

existência de um plano de negócio estruturado e ainda ter 

economia de escala. O franqueado também poderá apro-

veitar a vantagem competitiva de seu franqueador, que já 

testou seus produtos e marcas no mercado”, lista Heloisa 

Menezes, diretora-técnica do Sebrae.

- Leandro Jesus, sócio da unidade de SP do 

grupo Multiply Consultoria

Para participar de uma rede de franquias, o empresário 

precisará estar disposto a abrir mão de parte de sua liber-

dade de atuação, uma vez que deverá seguir um padrão 

definido pelo franqueador e permitir que seja verificado 

o seu cumprimento. “Apesar da autonomia não ser total, 

o franqueado tem independência jurídica e financeira 

em relação ao franqueador. Esse sistema oferece ainda a 

possibilidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

pelo franqueador que, depois de testar novos produtos 

ou aperfeiçoar aqueles já existentes, disponibiliza-os 

para a rede de franqueados”, diz Heloisa. A flexibilidade 

quanto à novas ideias e participação nas inovações varia 

de uma rede para a outra.

Limitações
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Quem quer abrir uma franquia, deve, além de conhe-

cer e se adequar ao sistema de franchising, se identifi-

car com o segmento e marca do negócio que escolher 

dentre as possibilidades compatíveis com o valor a ser 

investido. Conhecer bem o seu perfil, suas habilidades 

e características é essencial para definir qual é o melhor 

estilo de negócio e segmento para atender aos seus ob-

jetivos. “Antes de abrir um negócio, seja ele franquia 

ou não, o empreendedor deve se capacitar e planejar 

corretamente o negócio. É preciso estudar o merca-

do, consultar especialistas, pesquisar sobre as opções 

de franquias desejadas, ou seja, buscar o máximo de 

informações possíveis antes de assumir qualquer com-

promisso”, recomenda a diretora-técnica do Sebrae. 

Após escolher o segmento de atuação, a definição da 

marca demanda um intenso trabalho de pesquisa de 

reputação da empresa a ser escolhida e sua solidez no 

mercado. “Pesquise bastante, se informe sobre a em-

presa, verifique se os princípios batem com os seus e, 

principalmente, converse com vários franqueados e 

ex-franqueados. Veja se o dia a dia deles é o que você 

espera que seja o seu, conheça os desafios da marca, 

pergunte sobre todos os pontos fracos e as dificuldades 

de se trabalhar com aquele produto. Enfim, conheça 

onde você está entrando”, aconselha Adriana Auriemo, 

diretora da rede de franquias Nutty Bavarian. E como 

em qualquer negócio, mesmo em uma franquia, a 

dedicação do empreendedor é fundamental. “Quem 

quer abrir uma franquia tem que estar ciente do traba-

lho de uma franquia de alimentação e estar disposto a 

estar presente. O negócio precisa do seu trabalho e isso 

minimiza o risco. A rede não faz por você, tem que ter 

comprometimento”, ressalta, Neto Morozinni, respon-

sável pela expansão da rede DNA Natural.

Identificação com o perfil

“Quem quer formatar seu negócio 
precisa que ele esteja muito bem 
consolidado, com tudo bem definido. 
E entender que seu negócio mudou, eu 
tinha uma agência e em um ano e meio 
passei a ter uma empresa que ajuda 
quem quer ter uma agência. Estude, leia 
a lei de franquias e a Circular de Oferta 
de Franquias, documento que especifica 
o que toda franquia deve ter”

- José Rubens

Rodrigo Ramiro 

RZD Consultoria

Leandro Jesus 

Multiply Consultoria

José Rubens

Autor do Livro “Checklist 

Minha Franquia”

João Baptista da Silva

Coordenador do Comitê de 

Alimentação da ABF
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José Rubens traz em 

seu livro orientações 

para quem quer abrir 

uma franquia

Quer ampliar 
sua marca?
Para quem já tem um negócio próprio de sucesso, re-

plicar o modelo é uma excelente opção para expandir 

mais rapidamente, além de aumentar o valor da marca e 

criar uma cadeia de fornecedores para negociar a com-

pra. “Bons parceiros ajudam no crescimento da marca 

em locais onde seria bem difícil operarmos sozinhos. 

Franqueados locais conhecem seus mercados muito 

mais que a gente, e ter o dono do negócio no dia a dia 

também pode ser benéfico. Em uma rede temos muitas 

cabeças pensando a favor do negócio, e podem surgir 

ótimas ideias”, analisa Adriana Auriemo.

Entretanto, é recomendável, de acordo com Heloisa, que 

o franqueador analise o seu perfil como empresário e ve-

rifique se o seu negócio atende a alguns requisitos básicos, 

como possuir um modelo de negócio testado e bem-su-

cedido, que possua um diferencial competitivo reconhe-

cido no mercado e cujo modelo possa ser padronizado 

e reproduzido; ter controle administrativo-financeiro 

sobre sua própria operação e condições de acompanhar 

o desempenho dos franqueados; e viabilidade econômi-

co-financeira do negócio, para que o franqueado obtenha 

o retorno sobre o capital investido em um prazo razoável.

“Primeiramente é preciso testar. Deixe que sua empresa 

amadureça, isso evitará problemas futuros. Além disso, é 

esta a essência do franchising: uma fórmula que deu certo. 

Franquias não nascem da noite para o dia”, aconselha Rai-

ner Faria, da marca Chiquinho Sorvetes. “O sucesso de qual-

quer negócio é o planejamento e implantação. O primeiro 

item é o plano de negócios, estudo detalhado da empresa e 

um planejamento dos próximos anos para garantir o suces-

so dos franqueados. Analiso o retorno de investimento do 

franqueado, quanto fatura ao ano, olho também as mídias 

sociais, sites e meios de divulgação”, Leandro Jesus.

O empresário deve ainda saber liderar e estar disposto a 

dividir responsabilidades e decisões, para estabelecer um 

bom relacionamento na rede e o cumprimento às deter-

minações da franquia. Ter capital para investimento tam-

bém é essencial, uma vez que não deve esperar que os 

recursos para a implantação do sistema saiam das vendas 

de franquias. E, antes de tudo, ter o registro da marca e, 

havendo produtos desenvolvidos pelo franqueador, tam-

bém o registro de suas patentes. João Baptista alerta: “Não 

faça de maneira amadora. O franqueador tem que ter o 

estudo dos processos muito bem definidos, tudo muito 

claro. Tem que saber ouvir, fazer e ensinar a marca regis-

trada e pensar estrategicamente a longo prazo. 

“Primeiramente é preciso testar. 
Deixe que sua empresa amadureça, 
isso evitará problemas futuros. 
Além disso, éesta a essência do 
franchising: uma fórmula que deu 
certo. Franquias não nascem da 
noite para o dia”

-  Rainer Faria, da marca Chiquinho Sorvetes
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A história da Chiquinho Sorvetes começou na déca-

da de 80, quando Isaias Bernardes de Oliveira abriu a 

primeira loja com o apoio do pai, Francisco Olímpio 

de Oliveira, o Chiquinho, na cidade de Frutal, Minas 

Gerais. Nos anos seguintes, a rede cresceu com a par-

ticipação dos familiares em cidades vizinhas. Em 1998, 

já com uma pequena rede de lojas, Isaias implantou o 

uso das máquinas de sorvete soft e desenvolveu uma 

receita própria para a base do sorvete, que se tornou o 

grande diferencial da empresa. 

O sistema de franquias foi implantado apenas em 2010, 

quando a marca já possui uma rede com 45 unidades. 

Para seguir seu plano de desenvolvimento, a CHQ 

Companhia de Franchising criou um centro de dis-

tribuição próprio e exclusivo para atender toda a rede 

Chiquinho Sorvetes. Em 2016, a marca atingiu o nú-

mero de 380 unidades espalhadas pelo país. “A expan-

são aconteceu naturalmente, somente anos depois, 

com a criação da franqueadora é que conseguimos tra-

çar objetivos e crescer de forma planejada. A expansão, 

então, passou a acontecer de forma planejada, com a 

estrutura completa para oferecer o suporte necessário 

Chiquinho Sorvetes: De 45 para 
380 unidades em cinco anos

à gestão das unidades franqueadas. Fizemos uma super 

operação a campo no início, para que conseguíssemos 

padronizar todas as unidades familiares que tínhamos 

na rede. Essa foi a maior dificuldade”, revela Rainer Fa-

ria, sócio proprietário do Grupo CHQ – gestor da mar-

ca Chiquinho Sorvetes.

Faria conta que para 2016, a previsão é que haja 90 no-

vos pontos em todo o país. “Estamos com um plano de 

expansão bastante ativo nas capitais São Paulo, Rio de 

Janeiro, e também em todo o estado do Rio Grande do 

Sul. Também trabalhamos no processo de internaciona-

lização da marca, até o meio de 2017, já estaremos com 

unidades nos EUA”. Porém, lidar com um crescimento 

tão grande e administrar unidades em todo Brasil é um 

grande desafio. “Temos franqueados de diversas partes 

do país, com diferentes pontos de vista e experiências 

locais. Na medida do possível, procuramos sempre ou-

vi-los, isso agrega bastante à nossa marca”. 

Rainer Faria - Sócio Proprietário do Grupo 

CHQ - Gestor Chiquinho Sorvetes

FIQUE POR DENTRO
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SISTEMAS PARA PDV, GESTÃO E EQUIPAMENTO

AGILIZA 
ATENDIMENTO

CONTROLA 
ESTOQUE

TENHA TODAS AS 
INFORMAÇÕES DA 
SUA EMPRESA 
ONLINE

(11) 3459-7193
(11) 2971-0102www.autobyte.com.br

CANSADO DE ANOTAR 
SEUS PEDIDOS NO 
BLOQUINHO DE PAPEL?

A AUTOBYTE 
TEM A SOLUÇÃO 

COMPLETA PARA O 
SEU RESTAURANTE

A primeira loja da DNA Natural foi implantada no Sho-

pping Iguatemi de Florianópolis em 2007. O sucesso foi 

tão grande que os próprios frequentadores passaram a 

questionar se faziam parte de uma franquia, o que des-

pertou o interesse da marca em saber mais sobre o sis-

tema. “Quando abrimos a segunda loja vendemos a pri-

meira para investir na formatação da rede de franquia, 

em 2009, e contratamos uma consultoria. É um tipo de 

alimentação que está crescendo, e é um nicho que não 

é modinha como aconteceram com outros segmentos. 

É uma tendência mundial. As pessoas estão mais infor-

madas buscando um lifestyle e alimentação saudável”. 

A rede hoje tem 55 unidades em todo Brasil e até o fi-

nal de 2016, a meta de expansão é crescer quase 100% 

em número de franquias. “Só este ano abrimos quatro.  

Estamos abrindo em outros formatos mais compactos, 

como delivery, eventos, foodtruck,  e queremos chegar 

a 30 unidades no ano que vem. Tivemos um sucesso 

grande que não esperávamos, abrimos em um só ano 

24 unidades, e o momento é muito bom para quem 

quer investir, porque é melhor para negociar enquanto 

muitos recuam”, conclui Neto Morozinni.

DNA Natural: expectativa 
de crescimento com 
modelos compactos 

Neto Morozini , responsável 

pela expansão da DNA Natural
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Empresa pioneira e especializada em amendoins, castanhas, 

nozes, amêndoas, macadâmias e outros grãos glaceados, 

sem fritura, a Nutty Bavarian surgiu em 1996 no Brasil e no 

ano seguinte já tinha entrado para o sistema de franquias. 

“Por ser um produto novo, nosso plano era entrar no maior 

número de locais possíveis, para evitar a concorrência. Já ti-

nha feito um curso de franquias, conhecia bem o sistema e 

sabia que este era o canal ideal para isso. Contratamos um 

bom advogado na época para elaboração da COF e dos con-

tratos. De lá pra cá, tanto a diretoria quanto toda a equipe 

sempre fez diversos cursos de franquias e já tivemos auxilio 

de algumas consultorias também”, conta Adriana Auriemo.

Quando a Nutty Bavarian iniciou com a franquia tinha cerca 

de dez unidades, hoje são nove pontos próprios e 128 fran-

quias, além de quatro pontos nos Estados Unidos, apresen-

tando um crescimento de 20% ao ano. A marca agora está 

expandindo para os Estados Unidos, com duas unidades em 

Orlando, na Flórida. A meta é chegar a dez unidades até me-

ados do próximo ano, além de chegar a todos os cantos do 

Brasil. “Em dezembro de 2015 a Nutty Bavarian americana 

nos convidou para levarmos nosso modelo de negócio pros 

Estados Unidos. Em março abrimos a primeira unidade em 

NuttyBavarian: aposta no 
mercado internacional 

Orlando, Florida, no Florida Mall, e em setembro inauguraremos 

a quinta unidade em Tampa. Lá trabalhamos com um sócio-ope-

rador. A Nutty Bavarian americana é nossa principal fornecedora, 

mas usamos o formato brasileiro no quiosque, nos produtos e na 

maneira de vender e controlar o negócio”. 

Adriana conta que migrar para o mercado internacional acom-

panha muitos desafios. “O principal deles é gente. Aqui já temos 

um processo de recrutamento, contratação e treinamento que 

não funciona da mesma maneira por lá. Toda a parte burocráti-

ca nos Estados Unidos é bem mais simples. Parece que lá tudo 

te empurra para cima, é tudo feito ‘pró’ empresário. Os desafios 

são mercadológicos. Como não temos todos os ‘perrengues’ que 

encontramos por aqui, a concorrência é muito maior”. 

FIQUE POR DENTRO

Adriana Auriemo, diretora da rede 

de franquias Nutty Bavarian
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A marca iniciou suas atividades em 1995 e em 2001 

abriu o negócio para o modelo de franquias depois de 

estudar o processo, estruturar a empresa e contar com 

o auxílio da ABF e de uma consultoria de profissionais 

especializados. Porém, em 20 anos de atuação a rede 

conta 11 unidades, um crescimento comedido, pois o 

principal objetivo é manter a excelência nos produtos 

e atendimento. “Temos o pé no chão e não queremos 

um crescimento ambicioso. Sempre mantivemos a 

qualidade, processos e bons parceiros. Franquiar é 

dividir o que você tem de melhor. Temos um crono-

grama de aprovação do candidato e fazemos um teste 

drive na loja. O futuro franqueado passa o dia todo tra-

balhando, do atendimento à cozinha, e conhece tudo”, 

revela Jorge Torres, diretor de franquias da China Hou-

se sobre o rigoroso sistema de seleção dos franqueados.

China House: crescimento 
comedido e qualificado

 Jorge Torres , Fundador e Diretor de 

Franquias China House
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Food service na
SEU NEGÓCIO

hotelariahotelaria
Food service na

O cliente do food service está cada vez mais informado e exi-
gente, e quando se trata de hotelaria a exigência é ainda maior. 
Administrar um restaurante atrelado a um hotel não é tarefa fá-

cil, pois, além de adicionar o ingrediente hospitalidade e de seguir a mes-
ma linha do empreendimento, é preciso coordenar diferentes frentes de 
atendimento para além do salão, como o room service e os eventos que 
ocorrem paralelamente.  Conversamos com os chefs Andrea Montella, 
do Hotel Emiliano, há 34 anos na gastronomia; Leandro Silvano, com 20 
anos de experiência em hotelaria, atualmente responsável pelo restau-
rante Del Jardín, do Meliá Hotels; e Vera Araújo, professora do curso de 
Gastronomia do Senac-SP e sócia-diretora da QG.Consultoria, e selecio-
namos alguns importantes tópicos.
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A difícil tarefa de 
gerenciar um restaurante 
atrelado à hospitalidade 

e eventos diversos 
tem como receita do 

sucesso conhecimento e 
planejamento

Alavanca do hotel

Cliente é mais exigente

Hospitalidade

“Tem que ser tudo muito bem 
planejado, o que vou fazer para 
que meu cliente sinta e perceba 
essa hospitalidade? Porque móvel 
e cadeira não é hospitaleiro, 
hospitaleiras são as pessoas”

Para Vera, o restaurante é uma alavanca de atração de cliente. “Muitos 
hotéis usam isso muito bem, como o Emiliano, o Renaissance e o Fa-
sano. Todo mundo conhece o Unique pelo Skye. O restaurante deixou 
de ser um local para atender só café da manhã, hoje avalia-se o serviço 
do hotel pelo restaurante. Tem que estabelecer conceito juntos, de que 
forma ele agrega para identidade do hotel. O hoteleiro está aprenden-
do agora a olhar o restaurante de maneira separada do hotel. O guia 
mais importante hoje é o TripAdvisor. Eu não posso sair com uma ava-
liação do hotel lá em cima e a do restaurante lá embaixo”. 

A principal diferença entre um restaurante independente e um de ho-
tel é a exigência do público, que está pagando caro pelo todo e quer 
receber o melhor atendimento possível. “O cliente hoje é mais infor-
mado e a comida virou moda. A hotelaria mudou nos últimos 20 anos. 
Antes não se fazia comida como hoje, o nível da gastronomia se elevou 
muito. No hotel tem que pensar com uma mentalidade diferente, o 
cliente procura alta gastronomia, que tem que ter um conceito, cria-
tividade e originalidade dos pratos na apresentação dos pratos. A apa-
rência é muito importante, tem que sair do clássico”, destaca Montella. 

O restaurante de hotel tem que andar junto com a hospitalidade, estar 
aberto às necessidades do cliente. Por ele estar hospedado no mesmo 
local, sua visitação é frequente e acaba também criando um vínculo. 
“O cliente dorme na nossa casa e temos que cuidar muito bem dele, a 
hospitalidade é diferente. Temos que fazer o máximo para agradar. O 
cliente de lazer tem uma exigência de tempo mais relaxada, a negócios 
é importante que seja rápido”, comenta Montella. “Tem que ser tudo 
muito bem planejado, o que vou fazer para que meu cliente sinta e 
perceba essa hospitalidade? Porque móvel e cadeira não é hospitaleiro, 
hospitaleiras são as pessoas, por isso, tem que treinar como atender o 
telefone, como receber as pessoas, entender o público-alvo e a expec-
tativa de capacidade de pagamento dele”, ressalta Vera.

- Vera Araujo
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Planejamento redobrado

Cardápio variado, mas brasileiro

Lucro para o hotel

Um restaurante de hotel não serve apenas café da manhã 
e à la carte. Além dos serviços de quarto, atendem tam-
bém aos diversos eventos que ocorrem no local, desde en-
contros corporativos a festas de casamento e formatura. 
Tudo simultâneo e funcionando perfeitamente. “A equi-
pe é dividida em parte em praça à la carte, room service 
e evento. Supervisiono os grupos e semanalmente plane-
jo as compras. Eu vejo no sistema a ocupação do hotel e 
calculo a porcentagem de hóspedes que fariam  refeição 
lá para fazer os pães do café da manhã. Para se preparar, 
tem que estudar muito bem, tem que saber cozinhar, mas 
precisa muito mais aprender a administrar conflito, as co-
zinhas de hotéis chegam a ser muito grandes, já gerenciei 
uma de 95 pessoas. Tem que administrar valores, porque 
tem que dar lucro ao hotel”, afirma Silvano.

Vera diz que hoje o turista vem buscar gastronomia brasi-
leira, nem que seja Fusion Food - ingredientes brasileiros 
com técnicas de outros países. “Meu cardápio é contem-
porâneo, brasileiro - slow food. Os gringos querem co-
mer a comida local. Tinha antes aqui um cardápio com 
comida de várias regiões do mundo e esse cardápio brasi-
leiro teve maior aceitação. O desafio é fazer um cardápio 
balanceado, porque sempre tem pessoas com restrições 
alimentares. Coloco dois ou três tipos de carne e atendo 
desde o celíaco a quem faz dieta”, conta Leandro Silvano.

Como em todo negócio, especialmente em hotéis de 
rede, é preciso gerar lucro para o empreendedor. Além 
de oferecer uma excelente gastronomia e hospitalidade, 
o chef responsável pelo restaurante do hotel precisa se 
preocupar muito com números, de acordo com Silvano. 
“A satisfação do empreendedor é o lucro. O restaurante 
atrai cliente para hotel. Em São Paulo, por exemplo, em 
turismo de negócios, você tem que ter um cardápio ba-
cana, com carta de vinhos, e propiciar um espaço para 
que o negócio seja fechado no hotel. A gastronomia é uma 
alavanca de vendas, agrega valor à marca”, completa Vera.

“O desafio é fazer um cardápio 
balanceado, porque sempre 
tem pessoas com restrições 
alimentares. Coloco dois ou três 
tipos de carne e atendo desde o 
celíaco a quem faz dieta”
- Leandro Silvano

SEU NEGÓCIO



foodmagazine.com.br  31



32  foodmagazine.com.br

Empresas e negócios

La Polenta
estaciona na 

zona Sul de 
São Paulo

Um dos mais antigos e peculiares Food 
Trucks da capital paulista abre ponto 
fixo e planeja mais uma unidade móvel 

Ambiente aconchegante

F
ood truck de hambúrguer, comida mexicana, pizza, 

churrasco, doces... mas um food truck de polenta? 

Sim, a proposta inovadora do empreendedor Alex 

Abbud Righi surgiu do acaso, mas com certeza foi um suces-

so de público nestes últimos dois anos. Tanto que a equipe 

inaugurou, no fim de agosto, o primeiro ponto fixo da marca 

do truck. A ideia inicial era apostar em algo voltado para car-

nes, churrasco e afins. O prato inicial seria o Ragu. No outro 

restaurante em que era sócio, Righi conta que o prato era 

servido com arroz e feijão, mas para as ruas, era necessário 

um novo acompanhamento. Foi aí que surgiu a polenta. 

“Chegou uma época, após irmos para a rua, que tínhamos 

que definir a identidade visual do trailer. Nós tínhamos CNPJ, 

mas não o nome fantasia. Colocamos três nomes em votação 

para os nossos clientes escolherem. Um dia uma cliente disse 

que não gostou de nenhum dos nomes e sugeriu La Polenta. 

Colocamos na votação e explodiu. Teve o dobro de votos do 

segundo lugar”, lembra.  Depois desse episódio, o empresário 

descobriu que havia domínio e marca disponíveis. “Pensei du-

rante o final de semana e na segunda-feira falei: gente muda 

tudo. Liguei para o fornecedor, mudamos o equipamento do 

trailer e começamos a criar pratos com polenta”. 

Localizado em área comercial, na Chácara Santo Antônio, a casa que abriga o 

novo restaurante possui ambiente intimista, acolhedor e tem uma decoração 

ímpar. Logo na sala principal, mesas ficam ao lado de uma lareira quentinha 

para os dias frios. Já as paredes são repletas das mais variadas marcas de be-

bidas. Ao fundo, há uma espécie de quintal aberto, com duas grandes mesas 

e guarda-sóis. Banquinhos de madeira dão um ar de praça. Em um pequeno 

muro há uma bicicleta com toque Vintage, envolta em uma delicada planta 

trepadeira, ao lado de barris envernizados. Para os dias quentes, ideal. 
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Desafios da inovação

Capital para investir em 
mais food trucks

Trabalhar um alimento tão diferente em um food truck foi 

uma das vantagens para que alavancasse o nome do La Po-

lenta pelo setor gastronômico, o primeiro truck de polenta 

que surgiu. Segundo Alex Abbud, o desejo de fixar o La Po-

lenta em um restaurante surgiu no fim de 2014, quando o 

local já tinha até sido escolhido. Durante todo esse tempo, o 

espaço passou por reformas e aprimoramento, mas, com a 

correria do truck, a vontade ia sendo adiada. No entanto, o 

La Polenta estacionou na Chácara Santo Antônio com uma 

dinâmica de food truck para fidelizar o cliente e oferecer 

uma experiência de proximidade. “O restaurante não tem 

garçom, então obrigatoriamente o cliente passa pela cozi-

nha para pegar seu pedido e lá ocorre o feedback, o pessoal 

vai perguntar se estava bom, se falta alguma coisa”, declara. 

Com capacidade para acomodar, aproximadamente, 38 

pessoas sentadas no local, a sede do La Polenta servirá basi-

camente as mesmas opções da unidade móvel, como a fa-

vorita dos clientes, a polenta cremosa com ragu de carne de 

panela desfiada, e a preferida pelos veganos e vegetarianos, 

a polenta com Ratatouille, feita com berinjela, abobrinha, 

tomate e cebola, além de ter um menu mais completo com 

maior quantidade de rótulos de vinhos tintos e brancos. 

“Também ofereceremos sobremesas, cervejas artesanais e 

até alguns pratos de food trucks parceiros”, comenta Righi. 

Para estimular os clientes a frequentarem a sede e continua-

rem prestigiando os seus food trucks, o La Polenta oferecerá 

diversos benefícios por meio de seu Cartão Fidelidade. “A 

cada 10 polentas cremosas, uma será por nossa conta”. 

Restaurante La Polenta

Quintal do restaurante La Polenta

Alex Abbud Righi, proprietário do La Polenta

Formado em Engenharia Mecânica, o empresário de 51 anos 

atua no ramo de bares e gastronomia há quatro anos e aposta 

na nova estrutura do La Polenta para também abastecer a pro-

dução das unidades móveis. Righi revela que já está conver-

sando com a Truckvan, empresa que customiza os veículos e 

os transforma em food trucks, para solicitar a terceira unidade 

móvel da marca até o final de 2016. O horário de funciona-

mento da sede do La Polenta é de segunda a sexta, das 11h às 

15, na Rua Booker Pittman, 241.

“O restaurante não tem garçom, então obrigatoriamente o 
cliente passa pela cozinha para pegar seu pedido”
- Alex Abbud Righi, proprietário do La Polenta
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cursos e eventos

EQUIPOTEL 2016
Feira de hotelaria, gastronomia e food service 
chega a mais uma edição e aposta em propiciar 

momentos únicos aos visitantes, reunindo 
experiências que vão além da hospedagem

Os hotéis há muito tempo eram considerados ape-

nas um espaço para passar a noite ou alguns dias, 

sem muitos caprichos. Com o passar dos anos, es-

ses locais passaram a oferecer uma experiência completa 

para os seus hóspedes. A Equipotel, há 54 anos atendendo 

ao setor, é parte importante dessas mudanças. A fim de tor-

narem o espaço atrativo e aconchegante, como se fosse um 

lar, os empresários do ramo passaram a apostar em novi-

dades e atitudes que cativam os clientes. Desde a cozinha 

do restaurante ao espaço de SPA e piscinas, os hotéis hoje 

são verdadeiros clubes relaxantes que propiciam conforto 

para aqueles que viajam a lazer e uma segunda casa para 

quem o frequenta constantemente a trabalho. Para acom-

panhar a evolução do segmento, a Equipotel, principal fei-

ra de Hotelaria, Gastronomia e Food Service na América 

Latina, precisou se adaptar, com sua área crescendo a cada 

ano e ocupará neste ano uma área de 60 mil m². 

Alexandre Telles, diretor responsável pela Feira, diz que a mu-

dança é para “um ambiente que está alinhado com o ambiente 

de negócios mais modernos do mundo e que faz com que os 

visitantes tenham um melhor espaço para conversar”. Um dos 

grandes desafios para os expositores foi enfrentar o momento 

de crise econômica do país. Segundo Telles, o momento de 

mercado pede prioridade para novas tecnologias e tendências 

com um forte apelo para redução de custos. A organização da 

feira ainda dará uma forcinha para as empresas do ramo que 

exporão seus produtos e serviços no local. Trata-se da Ilha da 

Inovação, onde os possíveis compradores poderão ficar por 

dentro de todas as novidades presentes, sem ter que visitar es-

tande por estande. Isso porque serão pelo menos 1500 marcas. 
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Experiências

Bares SP Experience

Serão pelo menos oito eventos paralelos acontecendo à fei-

ra. Um deles é o Pavilhão do Vinho que contará com uma 

grade de palestras com o objetivo de orientar os donos de 

hotéis e restaurantes sobre o diferencial de ter uma boa car-

ta de vinhos em seu negócio e a importância da harmoniza-

ção. Inspiradas nas tendências das grandes feiras da Europa, 

as Ilhas Gourmet são a grande oportunidade do visitante 

ter contato direto com grandes chefs de cozinha, que farão 

apresentações de técnicas e mostrarão as novas tendências 

da Alta Gastronomia para serem aplicadas em negócios. 

O Equipotel Modelo Sustentável, criado em parceria com a 

Revista Hotelaria Profissional, é um espaço com uma área 

de 400 m² que mostrará aos visitantes, in loco, todo o ci-

clo de reaproveitamento e reciclagem de produtos e mate-

riais, com todo o conforto de um hotel funcional. O Motel 

Design focará nos moteleiros que visitarão a feira. A ideia 

é que dentro da área do Motel Design os profissionais do 

setor possam ver todas as novidades referentes a motéis e 

façam contatos com os principais players do setor. A novi-

dade deste ano é a abordagem do tema acessibilidade, com 

soluções inovadoras e tendências do mercado.

Baseado na crescente tendência de os estabelecimentos ho-

teleiros em recriar, melhorar e ampliar os serviços ofereci-

dos aos seus hóspedes, os Spas, além de serem uma ótima 

ferramenta de relacionamento, são comprovadamente efi-

cazes na fidelização de clientes. O SPA Conceito apresenta-

rá as novidades e tendências deste universo, com produtos, 

equipamentos e serviços oferecidos no mercado nacional 

e internacional de Spas. Dentro das novas expectativas dos 

visitantes, estão as perspectivas de adquirir conhecimentos 

específicos e a oportunidade de trocar informações com 

pessoas do segmento. Alinhada com este propósito, a Equi-

potel, inova este ano com o espaço “Arquitetura 360º”, uma 

realização do escritório Moema Wertheimer Arquitetura 

em parceria com a Reed Exhibitions Alcântara Machado.

A Equipotel e a Bares SP firmaram parceria para trazer ao 

visitante um espaço de experiências, com diversas ilhas es-

pecializadas em cafés, drinks, cervejas, eventos, entre ou-

tros, com dicas para potencializar seu negócio. O espaço 

apresentará as inovações através das Ilhas de café, drinks e 

cervejas artesanais, onde mostrarão como potencializar as 

respectivas bebidas em seu estabelecimento, acompanha-

do de degustações. Na Ilha digital os visitantes terão dicas 

sobre sistemas de reserva e delivery. O espaço do Bares SP 

apresentará ainda opções de como participar e levar para 

o estabelecimento eventos e festivais, através da Ilha de 

Evento, lha truck e Ilha festivais gastronômicos.
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cursos e eventos

Expo Pizzaria 

Voltada para pizzarias de todo Brasil, a Expo Pizzaria, rea-

lizada pelo Atacadão nos dias 11 e 12 de julho, no Pavilhão 

de Exposições da Anhembi, reuniu pelo menos 93 expo-

sitores. Para levar conhecimento ao público, os organi-

zadores investiram em palestras com temas variados. Os 

assuntos abordados foram desde como calcular o preço 

de uma pizza até como realizar a contratação de funcio-

nários, passando por um momento com o maior youtu-

ber pizza mais assistido do Brasil, Adenilson Pizzaiolo. 

A 6ª edição do evento também trouxe cursos gratuitos de 

especialização aos participantes. Palestras e workshops 

foram oferecidos aos profissionais do segmento de piz-

zaria, panificação, bares e lanchonetes com o objetivo de 

inspirar novos empreendedores e incentivar a troca de 

experiências entre os profissionais. Os empresários do 

segmento Henrique Lopes, proprietário da Nossa Pizza, e 

Bernardo Ribeiro, dono da Cantina Verde, ambos de Te-

resópolis, vieram do Rio de Janeiro especialmente para a 

Expo Pizzarias e assistiram à boa parte das palestras apre-

sentadas no espaço oferecido pelo Atacadão. “Buscamos 

mais conhecimento e aprendemos novas técnicas. Foi 

L ogo após a grande feira para os empresários do 

food service, a Fispal, o público da área gastronô-

mica recebeu nos meses de julho e agosto, em São 

Paulo, mais eventos, estes voltados para pizzarias, pada-

rias e confeitarias. Com foco em gestão de negócios e 

inovações para superar a crise, os expositores e profis-

sionais do setor que participaram diretamente das feiras 

tiveram que abusar da criatividade para mostrar cami-

nhos alternativos aos empresários do ramo evitarem di-

ficuldades financeiras e se destacarem da concorrência.

PAdarias,
pizzarias e 

confeitarias

A vez das

São Paulo foi palco de eventos 
voltados especificamente para 
os mercados de panificação e 

confeitaria. Inovações, produtos 
e gestão de negócios encheram 

os olhos dos visitantes que 
participaram da Fipan, Expo 

Pizzaria e Cake Design, todos 
realizados na capital paulista

muito interessante e produtivo”, contam.

A nutricionista e proprietária de um mercado que 

oferece 25 itens de panificação, Ana Guedes, também 

acompanhou as tendências do setor no PaniPizza, 

evento paralelo oferecido pelas marcas Nita e Rama-

lho, que apresentou algumas dicas para quem quer in-

troduzir a panificação em sua pizzaria através de pães 

especiais. “A feira é uma oportunidade de agregar mais 

conhecimento, fazer parcerias e estar por dentro das 

novidades do mercado. No ramo de alimentação é es-

sencial se atualizar”, comenta.
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Fipan

De 26 a 29 de julho foi a vez da Fipan, feira totalmente 

voltada para panificação, que aconteceu no Expo Center 

Norte. Mercados que resistem à crise econômica foi o 

tema principal dos produtos apresentados pelos 350 ex-

positores e 400 marcas. Uma das grandes inovações foi 

o cilindro automático da Prática. A principal diferença 

do produto é a questão da ergonomia. Uma massa pre-

cisa ser passada 12 vezes em um cilindro convencional e 

no automático apenas seis são necessárias. O cilindro da 

Prática ainda permite a programação de receitas. 

Especialista em máquinas para produção de salgados e 

doces, a Bralyx preparou diversas novidades. Uma de-

las foi a Piccolina 2.0, ideal para quem está começando 

um negócio e deseja automatizar a produção com as 

vantagens de preço acessível e maior produtividade. O 

equipamento possui certificação NR12, estrutura em 

Inox e suporta 43Kg para o preparo de coxinhas, boli-

nhas, croquetes, quibe, kit churros e travesseirinho. A 

Drop Top, por sua vez, é uma máquina automática com 

corte a fio para a produção de pão de queijo e biscoi-

tos. Com painel de fácil operação, trabalha com mol-

des variados, possui desmontagem rápida e é de fácil 

limpeza. Outra novidade foi a  Dosalyx Mini, máquina 

que substitui a manga de confeiteiro para dosar, injetar, 

rechear em camadas doces, tortas e bolos. 

No espaço, os chefs pizzaiolo 

da Nita, marca de farinhas e 

pré-misturas para panificação, 

apresentaram como os em-

preendedores do setor podem 

oferecer mais um produto sem 

agregar gastos extras em seu 

negócios, tendo apenas o lucro 

com a venda de mais um item 

ao cliente. A proposta é bem 

simples. Com a mesma massa 

utilizada para fazer pizza, a qual 

a empresa já vende quase pron-

ta, é possível também fazer 

pães, inclusive com os mesmos 

recheios. A alternativa agrega 

valor sem custo por ser mais 

um produto a ser comercializa-

do, em um outro formato.

Profissionais acompanham palestras e workshops sobre 

panificação e gestão de pizzarias

Cilindro automático apresentado pela Prática na Fipan 2016

Bralyx levou à feira soluções para automatização de produção 

e inovação tecnológica
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Agosto foi o mês da confeitaria. A cidade de São Paulo recebeu mais uma vez a Cake 

Design Expo 2016 e a Expo Brasil Chocolate 2016, de 09 a 12 de agosto, no Centro de 

Convenções Frei Caneca. O evento, que chegou à sétima edição, é direcionado para 

o mercado de confeitaria, cake designers, chefs confeiteiros, chocolatiers e aficiona-

dos por bolos, doces e chocolates. Um dos destaques da programação ficou a cargo 

do chef chocolatier Ednei Bruno, da Le Chef Gatô, em parceria com a Emulzint e 

Styroform, que apresentou a Praça do Chocolate, um espaço com 18m², repleto de 

árvores, cogumelos e soldados de chumbo gigantes banhados em chocolate, inclusi-

ve com um céu feito de brigadeiros com estrelas e Lua de chocolate. 

As esculturas foram os destaques do encontro, que mostrou o talento dos chefs 

confeiteiros e chocolatiers que participaram da edição com temas variados para 

profissionais experientes, iniciantes e entusiastas, entre eles Carole Crema (La Vien 

en Douce), Ana Salinas (Atelier Ana Salinas), Léo Vilela (Leo Vilela Cakes), Rosânge-

la Marinho, Rick Zavala (Rick Super Bolos/Ganhador da Batalha dos Confeiteiros 

Brasil) e Gustavo Henrick (Batalha dos Confeiteiros Brasil).  Profissionais e confei-

teiros caseiros também colocaram a criatividade no Concurso Victor Hugo Cake 

Design. Houve também a exposição de bolos esculpidos inéditos. Os quatro dias 

de evento ofereceram aos visitantes uma série de cursos a preços especiais, com 

abordagens técnicas e conceituais para as mais diferentes aplicações na confeitaria, 

como a palestra da chef americana Arcélia Gallardo, proprietária do Mission Cho-

colate Brazil, com o tema “From Bean to Bar” (da amêndoa ao chocolate).

Cake Design

Já pensou em diminuir toda sujeira causada pelo uso de ovos e ainda eliminar o 

mau cheiro do produto, bem como otimizar seu uso? Então. A Maxxi Ovos inovou 

nesse quesito e apresentou na feira a linha Pan, especializada para panificação. A 

empresa lança três produtos: a Gemapan, Ovopan e Clarapan. Trata-se do ovo em 

pó, seja ele completo, ou só a gema ou a clara. A Maxxi Ovos também apresentou o 

suco Protein Juice. O produto ainda não está no mercado e foi exibido com exclu-

sividade na Fipan. Nos sabores abacaxi com hortelã, uva e laranja, o suco é rico em 

proteínas, pois é produzido em conjunto com a albumina.

Para a gestão do negócio, a JN Moura Informática apresentou o Cardápio Mou-

ra, com diversas vantagens como proporcionar controle total de lucros e gastos, 

agilidade, suporte a vários idiomas, realiza delivery e transferência entre mesas, 

faz controle de estoque, divisão de conta e divisão de mesa simplificado, entre ou-

tros serviços.  A empresa de embalagens PRIS Food mostrou lançamentos como as 

bandejas multiuso e embalagens para comida japonesa, além da completa Linha 

Kraft, com embalagens versáteis e modernas. Para a decoração do salão, a especia-

lista em móveis Dellart sugeriu quatro novas cadeiras: Tóquio, Joaçaba, Madri e Se-

rafina. Já a Metvisa levou para a Fipan vários lançamentos como o cortador de frios 

automático horizontal, inclinado, preparador e amaciador de carnes, ensacadeira 

de linguiça, Cutter, descascador de batatas, cebolas e alhos, chapa de fritura à gás, 

liquidificador de alta rotação e ralador desfiador de coco e queijo

cursos e eventos
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As esculturas foram os destaques do encontro, que mostrou o talento dos chefs

confeiteiros e chocolatiers que participaram da edição



42  foodmagazine.com.br

PRODUTOS

Gestão 
Inteligente
Gestão 
Inteligente
Nada de papel e caneta. A tecnologia veio para agilizar e facilitar a 
administração de um negócio, garantindo mais eficiência e segurança 
no controle de gastos e recebimentos, estoque e produção, além de 
auxiliar no gerenciamento de pedidos e no atendimento

O mercado está cada vez mais competitivo e, ainda 

mais neste momento recessivo, é fundamental co-

nhecer de fato todos os seus custos e qual sua mar-

gem de lucro para saber como melhorar e onde investir, pois 

informação é um ingrediente importante na tomada de deci-

são. Para organizar estes dados  de forma eficiente contamos 

a tecnologia a nosso favor, minimizando erros e agilizando os 

processos. “Manter-se neste ritmo acelerado para quem não 

tem um software para administrar sua empresa é praticamen-

te impossível. Não há mais tempo para anotar todas as infor-

mações de vendas em um caderno. Levar menos tempo para 

realizar a tarefa faz a diferença no momento de atender bem”, 

avalia José Natal de Moura, diretor da Moura Informática.

Rubens Ferraz, CEO da Eclética Tecnologia, diz que a área de 

food service é extremamente complexa em termos gerenciais, 

tanto do ponto de vista dos insumos, que são perecíveis, como 

da agilidade no atendimento aos clientes. “O maior foco do 

empreendedor é obter lucro, mas, para que isso aconteça, é 

necessário ter domínio sobre algumas coisas básicas e que 

geralmente são menosprezadas, tais como: desperdícios no 

preparo dos produtos, orçamentos sem base, compras sem 

orçamentos, entre muitos outros fatores. O controle sobre es-

ses itens reflete imediatamente nas finanças do restaurante”, 

destaca também Marcio Santos, Webmaster da Mogo Smart. 

“Não adianta investir milhões em um belo restaurante, fazer 

o melhor menu, ajustar o melhor serviço, ter a melhor adega 

de vinhos, se não tiver processos bem definidos, pessoas bem 

treinadas e sistemas gerenciais que suportem esta operação.  

Manter um bom fluxo de caixa, gerenciar o estoque, contro-

lar e administrar os custos é uma tarefa árdua. Leva tempo e 

desgasta a junção de diversos dados de diversas fontes quando 

não estão integrados. É um desafio grande a ser enfrentado e a 

base do sucesso. Somente com o uso de tecnologias maduras 

e processos bem definidos é possível operar e gerenciar um 

negócio de food service que de fato traga sucesso e resultados 

positivos”, explica Marcelo Gallo. 
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O sistema SPR da DM7 é composto pelos módulos Back 

Office (gestão de estoque, compras, relatórios e cadastro 

on-line e off-line) e Front Desk (gestão de mesas, pedidos 

via terminal, smartphone e tablet), os quais podem ser cus-

tomizados para se adaptarem às necessidades de cada tipo 

de estabelecimento. Já com o app SPR Pedidos é possível 

gerenciar as mesas e pedidos, através das seguintes fun-

cionalidades: abertura de mesas, lançamento de pedidos, 

consulta de consumo, mapeamento de mesas, impressão 

de conta e impressão de pedidos para cozinha/bar.

O mais novo sistema da Eclética é o FatsFila-Fila Rápida, 

um aplicativo que visa o auto serviço, pois permite que 

os pedidos sejam feitos online, através do celular. Assim, 

os clientes não perdem tempo com cardápios, filas e pa-

gamentos que são feitos através do aplicativo, manten-

do um público que seria perdido caso não houvesse um 

atendimento virtual. Os pedidos só são realizados quan-

do o localizador (GPS do próprio celular) do cliente in-

formar que ele está a menos de 500 metros de distância 

do restaurante, visando que o Pedido X Preparo esteja 

no tempo ideal para manter a qualidade das refeições e 

o atendimento sincronizado. 

O diferencial do Mogo Smart é que ele é um sistema com-

pletamente em nuvem. Com ele não é necessário ter um 

computador top de linha, pois o processo pesado será feito 

nos servidores; não há custos de implantação nem contra-

to; e é possível utilizar notebooks, tablets e smartphones 

de qualquer marca e qualquer sistema operacional. A prin-

cipal característica é a garantia de segurança dos dados da 

ferramenta, pois não corre riscos de perdê-los caso tenha 

seus equipamentos danificados, perdidos ou furtados. Sof-

twares com armazenamento em na nuvem (tecnologia 

Cloud) vieram para ficar. Esse tipo de software possibilita 

que várias pessoas tenham acesso às informações que po-

dem ser editadas simultaneamente. A empresa oferece 15 

dias de teste gratuito. 

SPR

Fastfila

Mogo Smart

Selecionamos a seguir 
alguns sistemas voltados para 

estabelecimentos do food service
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O Sistema Dom Delivery oferece uma plataforma onde 

é possível fazer a gestão da loja delivery e de todos os 

pedidos que chegam através do site, do aplicativo, do 

telefone ou do balcão. Entre as funcionalidades do sis-

tema estão o controle de pedidos, que são monitorados 

pelo painel de controle e atualizados a cada minuto com 

ou sem aviso sonoro; e uma área de cadastro de seções, 

categorias e produtos, onde é possível incluir, editar e 

suspender itens; área de acesso à lista de clientes, onde é 

possível alterar as informações dos clientes, ativá-los ou 

desativá-los, quando necessário.

As regras operacionais, como horário de abertura e 

fechamento, taxa de entrega, área de atendimento 

e outras, são configuráveis e o layout é customizado 

com a identidade do estabelecimento. O sistema per-

mite a configuração de promoções por dia da semana 

e por produto. Você também pode melhorar a visibi-

lidade de uma promoção ou de um produto através 

da inclusão de banners publicitários no site. O Dom 

Delivery oferece dois tipos de relatórios gerenciais, 

um relatório gerencial com o resultado das vendas 

por período, identificando as vendas em dinheiro e 

cartões e despesas diárias; e um relatório gerencial 

para administrar a diária dos motoboys e as entregas. 

O sistema não tem limites de lojas, você pode confi-

gurar de forma independente cada uma delas, além 

de controlar cada operação separadamente. 

Dom Delivery

Solução Winfood da RestauranTech é um sistema inte-

grado que auxilia a gestão do estabelecimento. O Win-

food Touch traz eficiência em recebimentos e atendi-

mentos das mesas e balcões, proporcionando agilidade 

e mais comodidade para atendentes e garçons; elimina 

uso de periféricos como mouse e teclados; é fácil de ser 

operado e tem tela intuitiva com cores e imagens.  Para 

fidelizar seu cliente, a empresa oferece a Solução Win-

food Tablet, que garante eficiência sobretudo nos horá-

rios de pico, maior rotatividade de mesas e conseqüen-

temente mais lucratividade, deixando o cliente menos 

tempo em espera e mais satisfeito. 

A solução Winfood Office possui um módulo exclusivo 

para administração financeira onde você poderá aces-

sar todas as informações financeiras de sua empresa, 

consultar relatórios e analisar gráficos de desempenho. 

Principais ferramentas: controle e entrada de merca-

dorias, controle de movimentação de compras, con-

trole de contas a pagar e a receber, controle de estoque 

e inventário, controle de produção e fichas técnicas, 

controle financeiro e bancário, emissão de cheques, co-

brança bancária, integração fiscal e contábil, relatórios 

gerenciais e estatísticos. Integrado com a ferramenta 

Winfood Touch e Winfood Office, é possível realizar 

lançamentos financeiros e cadastros remotamente. Ter 

a comodidade de acessar e monitorar o andamento da 

loja em qualquer local em tempo real.

Winfood
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Além de ter todos os módulos de gestão – RH, Financei-

ro, Fiscal, Compras, B.I., Contabilidade e Departamento 

Pessoal, o Cardápio Moura funciona em cinco idiomas 

diferentes - português, inglês, francês, japonês e espa-

nhol – para atender turistas sem imprevistos. O sistema 

também é um autoatendimento, ou seja, o próprio cliente 

pode fazer seu pedido. Outros diferenciais do ERP Cardá-

pio Moura são a tela “Dashboard”, que fornece uma leitura 

rápida de todos os indicadores gerenciais em tempo real, e 

o Gerador de Gráficos, que compara as informações sele-

cionadas em qualquer período.

A solução Bbifood gerencia por completo um estabeleci-

mento do setor de alimentação. Com ele é possível reali-

zar pedidos  por comanda eletrônica (via smartphone ou 

tablet) e/ou tela touch screen, enviando diretamente para 

os setores de produção. Também conta com as funções de 

controle de conveniados, controle de ficha técnica, pedi-

dos de delivery com identificação do cliente e seus últi-

mos pedidos e integração com balanças. Uma das novida-

des é o lançamento da opção de comanda com o sistema 

NFC, que permite a leitura da comanda do cliente através 

da aproximação do smartphone do garçom. Esse sistema 

evita erros de troca de comandas e facilita o trabalho do 

atendente em estabelecimentos com baixa luminosidade.

Com o sistema BBI Food o empresário tem informações 

precisas sobre seu empreendimento, seja na empresa, com 

o módulo de retaguarda, que lhe ajudará a gerenciar com-

pras, estoques, contas à pagar, contas à receber, movimen-

tações bancárias, ou  em qualquer outro  lugar, através do 

módulo Bbifood-Web, que permite verificar posição dos 

caixas, produtos mais vendidos, cancelamentos de coman-

da, situação do estoque e muitas outras informações. O sis-

tema ainda possibilita um controle eficiente da finanças, 

com relatórios gerenciais  que mostram  onde estão suas 

maiores despesas, tornando a tomada de decisões mais rá-

pida e eficiente. No que diz respeito a parte fiscal, o BBI 

Food está em conformidade com o SAT-Fiscal, CF-e e NF-

e, além de integrar com diversos bancos, o que garante 

uma maior segurança ao empresário e ao seu contador. 

No mercado há mais de 10 anos, a Acom Sistemas desen-

volveu o ERP – Everest Gestão Empresarial. O sistema 

fornece um conjunto completo de gestão que se adapta 

de forma rápida e segura ao segmento de food service, 

proporcionando uma gestão eficiente e integrada. “Nosso 

grande diferencial está na gestão integrada dos processos, 

que garantem um modelo eficiente e eficaz para gestão de 

múltiplos negócios, sem a necessidade de retrabalho, redi-

gi tação ou mesmo da importação de dados de múltiplas 

fontes”, afirma Marcelo Gallo. 

O Everest reduz custos operacionais com mão de obra e 

retrabalho; aumenta a eficiência operacional; melhora os 

processos de gestão, oferecendo informações mais preci-

sas e corretas com mais rapidez e uma visão geral e deta-

lhada de cada negócio/loja, além de dados gerenciais, ana-

líticos, fiscais e contábeis, disponibilizados em tempo real. 

O sistema oferece os seguintes módulos: Centralização 

dos pedidos de compra - matriz x lojas, lojas individuais, 

franquias, tudo a partir de um único painel; Gerenciamen-

to dos múltiplos estoques; Gerenciamento de cadastro de 

produtos, com amarração dos fornecedores, listas de pre-

ços, e ficha técnica; Gerenciamento da Nota fiscal eletrô-

nica (produto ou serviço), Gerenciamento da captura das 

vendas via PDV; Interface da Loja (POC) - Por meio de um 

Portal Corporativo (POC); Módulo de Produção, que per-

mite o controle e o gerenciamento da produção em Co-

zinha Central ou nas Lojas; Módulo Financeiro e Módulo 

Fiscal e Contábil.

Cardápio Moura

Bbifood EVEREST Gestão Empresarial
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SAINDO DO FORNO

Zini apresenta novo ligante 
para fritura especial no 
preparo dos empanados

Com autoria do sommelier de azeite de oliva Paulo de Abreu e 

Lima e do químico agrícola espanhol César Cólliga Martínez 

e a co-autoria da chef Flávia Quaresma, o livro “Azeite de oliva – 

olivicultura e gastronomia” conduz o leitor pelo universo do cultivo 

e da degustação deste que é,  há milênios, um dos componentes 

fundamentais da mesa mediterrânea e hoje ingrediente central na 

culinária dos quatro cantos do mundo.

O livro abrange a origem do azeite de oliva, a cultura das oliveiras, 

os terroirs olivareiros do planeta, os processos de produção, as 

variedades de azeites e azeitonas até os critérios de qualidade, técnicas 

de degustação e sua apropriação por cozinhas de todo o mundo. Sua 

concepção foi resultado de um encontro dos autores ocorrido em 

2009. Com especialidades complementares, os três foram convidados a 

desenvolver um projeto de denominação de origem de azeitonas raras 

espanholas para o governo de Madri e, juntos, viajaram por pequenos 

vilarejos na região da Península Ibérica. 

As 32 receitas oferecidas no livro incluem desde pães, entradas e 

saladas a pratos de maior complexidade, e até sorvete e bolo de 

azeite. O conjunto, selecionado por Flávia Quaresma, privilegia 

preparos típicos da região mediterrânea e do Brasil. Parte das 

receitas é assinada pela própria Flávia, que convidou outros chefs 

para oferecerem suas contribuições, como Ana Luiza Trajano, Bella 

Masano, Silvia Percussi e o espanhol Firo Vásquez.

Sommelier, químico e 
chef lançam livro sobre 

o azeite de oliva

Um novo produto foi apresentado no mercado da alimentação 

industrial para facilitar a operação de fritura “a milanesa” e 

substituir o uso do ovo, seja em casca ou pasteurizado. Denominado 

Fioccogel, pelo seu elevado poder ligante, efetua a colagem entre o 

produto e a farinha de rosca tão perfeita como o ovo, porém sem 

transmitir aquele sabor e aspecto “pastoso”, que nem sempre agrada. 

O Fioccogel forma uma “pastella” pela simples diluição (1:4/1:6/1:8 

conforme aplicação) em água fria, sem qualquer outra preparação, 

só batendo no liquidificador. Normalmente neutro como sabor, 

pode inclusive ser misturado e aromatizado com vários outros 

ingredientes para melhorar o produto a ser frito. O produto é 

natural e isento de qualquer componente químico, facilita o trabalho 

dos profissionais da cozinha e permite uma economia decisiva nos 

custos dos produtos empanados.
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Bocardo lança doce de 
leite para confeitaria e 

panificação

A Bocardo Alimentos está lançando seu novo Doce 

de Leite. O produto, que não leva soro de leite, está 

disponível em duas versões: pote de 390 gramas, que tem 

uma consistência mais cremosa e balde com 4,8 quilos, que 

é mais pastoso, recomendado para confeitaria e panificação.

De acordo com a gerente de marketing da empresa, Jadna 

Bittencourt, a Bocardo Alimentos investiu especialmente 

no leite, que traz mais proteínas e mais gorduras, elevando 

a qualidade do produto. “Conseguimos desenvolver um 

produto muito similar ao doce de leite caseiro, que não fica 

enjoativo, e é excelente para que seja consumido com pão, 

biscoitos e sobremesas, no dia a dia da casa, mas também na 

confeitaria e panificação”, destaca.

Conforme Jadna, para a confeitaria e panificação, o Doce 

de Leite da Bocardo Alimentos substitui o leite condensado 

cozido. “O nosso produto é a solução para confeitarias, 

com qualidade e sabor, se tornando um ótimo custo-

benefício, além, claro, da economia de tempo”, ressalta. 

Outra vantagem do produto é o ‘ponto de bico’. “Com a 

consistência que o Doce de Leite de balde tem, a decoração 

e recheio ficam muito mais firmes, sendo ideais para a 

confeitaria fina”, finaliza a gerente. 

A Margarina Melange Amélia é uma nova linha de margarinas 

da Vigor que traz uma perfeita combinação de manteiga com 

margarina, unindo o sabor e o aroma característicos da manteiga 

com o custo-benefício e o desempenho da margarina específica. A 

Margarina Melange estará disponível em duas versões – Melange 

Placa (1,5kg) e Melange Caixa (30kg) – sendo ideal para a produção 

de itens como croissants, folhados, panetones, entre outros.

Outra aposta da Vigor Food Service para incrementar e facilitar 

a produção e fabricação de pizzas e salgados é o novo Recheio 

Cremoso Sabor Queijo Vigor, disponível em 1 kg e em balde 

de 3,6kg. Entre os seus diferenciais estão a resistência a altas 

temperaturas, o ótimo custo-benefício, o excelente desempenho 

culinário, a consistência firme e cremosa, bem como o sabor e 

coloração incomparáveis. É destinado à produção de pizzas, hot 

dog, salgados fritos e assados, tortas, quiches e outros itens.

Vigor apresenta seus 
novos produtos para o 

food service
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Dani Lieuthier ministra 
primeiro curso de 
sommelier de chá

O primeiro curso de formação de Sommelier de Chá, 

ministrado pela especialista Dani Lieuthier, foi lançado 

em março deste ano e ganhou reconhecimento nacional. 

Agora, é divulgada a agenda para o segundo semestre de 

2016 – em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Com a 

formação, o aluno será capacitado a identificar chás do 

mundo inteiro por aparência, aroma e sabor; desenvolver 

cartas de chás; analisar e selecionar as bebidas com mais 

qualidade; harmonizar com comidas e doces; preparar 

receitas com chás. O curso, dividido em quatro módulos 

e degustação dezenas de chás, se aprofunda na cultura e 

conhecimentos de 17 países do mundo.

Todos os temas são abordados com conteúdo prático e 

teórico, ilustrados por fotos e vídeos autorais produzidos 

pela própria Dani nas principais plantações e fábricas de 

chás do mundo. O investimento para o curso completo é 

de R$ 3.700,00 e para o custo modular é de R$ 1.100,00. 

O curso, com carga horário de 56 horas, é realizado em 

quatro finais de semana em  São Paulo e Rio de Janei-

ro, com turmas de setembro à dezembro. Em Curitiba 

são duas aulas por mês. Para mais informações, entre em 

contato pelo e-mail contato@institutocha.com.

Flashes

Claude Troisgros recebe 
prêmio Diners Club® 
Lifetime Achievement 
Award 2016

O Latin America’s 50 Best Restaurants, única premia-

ção da gastronomia da América Latina, anuncia que 

Claude Troisgros é o ganhador do Diners Club® Li-

fetime Achievement Award 2016, pela relevância de 

sua carreira e por sua contribuição para a gastronomia 

regional. Esta honraria será entregue durante a ceri-

mônia de premiação do Latin America’s 50 Best Res-

taurants patrocinado pela S.Pellegrino & Acqua Panna, 

que acontece no dia 26 de setembro, no México. Claude 

Troisgros é parte essencial da cozinha contemporânea 

brasileira há mais de 30 anos. Desde 1983, no comando 

da cozinha de seu restaurante Claude Troisgros – cujo 

nome mais tarde virou Olympe, em homenagem à mãe 

do chef – Claude realizou experiências com a fusão en-

tre ingredientes nativos do Brasil e a culinária francesa, 

criando seu próprio gênero de cozinha. 

O Diners Club® Lifetime Achievement Award é um 

prêmio especial, que celebra e reconhece a contribui-

ção, originalidade e o legado da carreira de um chef, 

e faz parte das premiações extraordinárias do Latin 

America’s 50 Best Restaurants, que também incluem 

os prêmios Latin America’s Best Female Chef (Melhor 

Chef Feminina da América Latina) e One To Watch 

(Prêmio Revelação). Troisgros expressou sua gratidão 

pelo prêmio, dizendo: “Este reconhecimento estimu-

la meu entusiasmo para continuar criando pratos que 

agradem aos paladares do Brasil e do mundo. Sou gra-

to ao 50 Best e ao Diners Club por seu compromisso 

com a gastronomia e pelo apoio dado a todos nós que 

já estamos na cena gourmet há muito tempo”.
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Filé mignon com morangos

receitas

Modo de preparo

• Tempere os filés com um pouco de sal.

• Pegue uma frigideira e coloque no fogo alto, espero 

alguns segundos até que fique bem quente e acres-

cente as pimentas para soltarem os aromas. 

• Depois coloque o caldo de carne e deixe em fogo bai-

xo apurando o molho.

• Em outra frigideira coloque os morangos e o açúcar. 

Deixe cristalizando em fogo baixo.

• Acrescente os filés no molho (caldo de carne com as 

pimentas). O ideal é deixá-los ao ponto para mal pas-

sado.

• Junte os morangos cristalizados na carne com mo-

lho, deixe apurar alguns segundos e desligue o fogo.

• Corte o filé para servir e ponha os morangos em 

cima para decorar.

Foto: Friboi

Receita Exclusiva:

Ingredientes

•  150g Filé mignon

•  1 xícara (chá) de morangos

•  1/2 xícara (chá) de açúcar

•  1 xícara (chá) de caldo de carne

•  Pimenta em grão (preta, branca e rosa)

•  Sal a gosto

chef Eric Thomas, do restaurante Tantra
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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 só lugar!

Mult-grill
Mesa de apoio , grelhadores elétricos , gabi-
nete , mesa

(43) 3343-2700
multgrill.com.br

Pizzaria & Cia

Sistema de vendas online

(65) 3365-8575
pizzariaecia.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
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

Softwares 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
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Dellart

Cadeiras, Mesas, Banquetas, Mesas Bistrô

(48) 3257-9854

dellartmesasecadeiras.com.br
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Ajinomoto

Molhos, Caldos, Temperos

(11) 5080-7624
ajinomotofoodservice.com.br
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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
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Milhares de leitores, seguidores e pageviews. 
Milhares de oportunidades para o seu negócio.

O maior engajamento nas 
principais redes sociais

Portal
Através de seu design 
projetado para a melhor 
visualização em qualquer 
dispositivo, sua marca pode 
ser vista em qualquer lugar 
do mundo, sempre ao lado 
do melhor conteúdo

Guia de Fornecedores
Com um mecanismo de 
busca de fácil entendimento, 
o Guia de fornecedores traz 
informações completas para 
que sua empresa seja 
encontrada com facilidade

Revista
Leve e dinâmica, possui 
um conteúdo relevante 
para transformadores, 
atraindo assim um 
público qualificado de 
possíveis clientes

Garanta seu espaço! (11) 2628-6206  
(11) 94447-6503

Leve sua marca a milhares 
de estabelecimentos ligados 

ao food service

www.foodmagazine.com.br
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