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A alegria e festividade do brasileiro desenvolvem e alimentam o mer-

cado de festas e eventos. E como toda boa comemoração é regada de 

muita comida e bebida, o setor food service se beneficiou dessa de-

manda, que até 2014 vivenciou um crescimento estrondoso, mas recu-

sou em 2015 ao sentir os reflexos da crise.

Ainda assim, o mercado se mantém estável e tem a expectativa 

se recuperar com as festas de final de ano, pois além de Natal e 

Reveillon, a época concentra formaturas e eventos de confrater-

nização das empresas. O assunto é tema de capa desta edição, que 

mostra ainda como restaurantes têm aproveitado esta demanda e 

equilibrado suas receitas com duas fontes de renda.

Em Gastronomia pelo Mundo contamos algumas curiosidades da culi-

nária da Rússia, que traz influências europeias e orientais, resultando em 

uma comida saudável e simples, mas com uma preparação cuidadosa feita 

com uma grande diversidade de ingredientes. Apesar de muito diferente 

da comida brasileira, também nos deixou uma herança: o estrogonofe. 

Em Seu Negócio debatemos com especialistas sobre os prós e con-

tras da diversificação de produtos em um estabelecimento e em 

contrapartida  as vantagens e desvantagens da especialização. Saiba 

quando optar por uma alternativa ou outra e se ampliar a oferta é 

uma forma viável de aumentar o faturamento.

O mercado de franquias está em franca expansão e tem sido uma 

formatação de negócio que possibilita o crescimento de marcas 

consolidadas em um curto período de tempo. Contamos a história 

de dois empreendedores que escolheram este caminho para expan-

dir suas marcas e estão colhendo louros dessa decisão.

Confira ainda a cobertura da Equipotel e a matéria de Produtos sobre 

como oferecer sobremesas adequadas às altas temperaturas do verão mes-

mo sem uma equipe de confeitaria através das pré misturas para mousses, 

pudins, curau e maria mole, trazendo praticidade, rapidez e economia. 

Comida e comemoração

Boa Leitura!

Tatiane Mouradian

Editora

Editorial
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ACESSE O NOVO PORTAL
Food Magazine.com.br

DISPONÍVEL EM TODOS OS 
DISPOSITIVOS MOBILE

a

b

o

magazine

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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O mundo está mudando e a forma de comunica-

ção também. Para nos adaptarmos às necessidades 

de consumo da informação de nossos leitores, tra-

remos muitas novidades em 2017. O novo portal, 

lançado em meados deste ano, está preparado para 

evoluir para uma plataforma cada vez mais intera-

tiva, com uma comunicação rápida e dinâmica. 

Uma das novidades é a série que estamos preparan-

do de vídeos com os mais variados temas do merca-

do food service. Tudo que já temos em nossa revis-

ta, portal e redes sociais, será apresentado em uma 

linguagem fácil, rápida e descontraída. Quem nos 

acompanha poderá assistir à dicas de gestão, curio-

sidades, histórias de empreendedorismo, eventos e  

novidades do setor preparados por nossos jornalis-

tas e produtores, pelo computador, tablet ou celular. 

E aguardem ainda mais inovações para o próximo 

ano. O Grupo OC, detentor da Food Magazine, in-

veste na capacitação profissional e ampliará sua gra-

de de cursos através da Escola de Negócios OC. Nos-

so objetivo é levar conhecimento através das mais 

variadas formas e contribuir para a formação de 

profissionais, porque acreditamos que informação é 

chave para o sucesso de qualquer empreendimento. 

Fechamos este ano com a satisfação de dever 

cumprido, apesar dos desafios que vieram pelo 

meio do caminho, e aguardamos a chegada de 

2017, que inicia repleto de expectativas positivas 

e de novos planos. Independente de como foi o 

seu 2016, um novo ano é a oportunidade de re-

começar e fazer melhor. 

*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

Comunicação interativa
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foodmagazine
.com.br

www.
Online

Conteúdo

Online
exclusivo

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. 

/foodmagazinerevista

@foodmagazine1

/revistafoodmagazine

/revistafoodmagazine

Sete dicas para 
montar uma cozinha 
profissional

Aplicatido de marketing é a aposta 
das redes de food service para 
melhorar as vendas

Entenda as regras 
para clientes e 
donos e saiba se 
é possível proibir 
crianças em 
restaurantes 

Se você possui um restaurante ou 

está pensando em abrir um negó-

cio no ramo da gastronomia, sai-

ba que principal produto do em-

preendimento, a comida, precisa 

de um lugar especial e totalmente 

seguro para ser preparada.

Para melhorar as vendas no fim do ano e manter o crescimento, o setor de 

food service - que ano passado aumentou em 9,4% segundo pesquisa se-

torial da Associação Brasileira de Franchising - adere a novas ferramentas 

de marketing, como o aplicativo Bonuz. 

Projeto de lei pretende transformar 

em prática abusiva o impedimento 

de acesso ou a recusa de atendimento 

de crianças ou adolescentes em esta-

belecimentos comerciais. 

Link para o 

Portal Food 

Magazine

QR CODE

Fotos: Divulgação



foodmagazine.com.br  11
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% 
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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
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(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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Simples e saudável, a comida 
da Rússia é bem diferente da 

brasileira. Seus pratos são 
elaborados de forma cuidadosa 

com uma grande variedade de 
ingredientes trazidos de suas 

expansões e mesclam traços da 
cultura europeia e oriental

A história da Rússia e seu vasto território influen-

ciaram sua culinária, que mescla traços da cultu-

ra europeia e oriental, somados às heranças das 

antigas repúblicas soviéticas. As expansões trouxeram 

novos ingredientes, trazendo à gastronomia russa uma 

grande variedade de sabores, reunidos em uma prepara-

ção cuidadosa.  A cozinha russa é bem diferenciada da que 

costumamos consumir aqui no Brasil. É uma cozinha sim-

ples e saudável, sem sofisticação, em que o sabor agridoce 

predomina. Devido à vastidão de seu território e à multi-

plicidade étnica, os pratos da Rússia variam a cada região. 

O clima traz também grandes influências. O frio 

pede pratos quentes para aquecer e alimentos que 

forneçam energia para equilibrar a temperatura do 

corpo, como carboidratos e gorduras. Poucos legu-

mes e vegetais são servidos crus. Também por isso 

as sopas introduzem os pratos principais. As sopas 

costumam ter uma aparência branca, devido à utili-

zação de um produto comum lá e bem diferente do 

Culinária
RussaRussa

Foto: Divulgação

Moscou

nosso: o creme de leite azedo. O estrogonofe que con-

sumimos aqui, apesar de ser de origem russa, é bem di-

ferente em termos de sabor por causa deste ingrediente. 

Em relação às proteínas, se destacam as carnes de porco e 

carneiro, assim como as aves e peixes, sendo que os peixes 

mais comuns são o esturjão, a truta e o arenque. A bata-

ta é um dos ingredientes favoritos, utilizado de diversas 

maneiras. Pão e ovos complementam muitos pratos. Ou-

tros alimentos muito comuns são os pepinos, geralmente 

em conserva, cogumelos, cenoura e repolho. Alíás, a salga 

tradicional de vegetais e cogumelos com a utilização da 

fermentação do ácido lático natural, também chamada de 

“kvashenie”, é uma parte importante da cozinha russa.

Curiosamente o caviar, tanto preto como vermelho, é mui-

to consumido e não falta à mesa. Isso porque lá este é um 

produto barato, diferente do que ocorre no Brasil. A iguaria 

está presente até no café da manhã, que lá é mais reforçado, 

sendo praticamente um almoço. 

Gastronomia pelo mundo
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Pratos Típicos

Kholodets
Trata-se de uma gelatina de carne. A 

curiosa mistura pode ser servida em 

diversos formatos. 

Ciur, accuptae

Borscht

Solyanka

É uma sopa que tem as suas origens 

na Ucrânia, mas é igualmente po-

pular na Rússia. Ela tem uma cor 

vermelha distinta porque é cozida 

com beterraba e tomate. Na Rússia, 

a borscht é sempre servida quente. 

Essa sopa de beterraba é um dos ali-

mentos mais tradicionais da Rússia.

É uma sopa picante e cremosa po-

pular na cozinha russa. Pode ser fei-

ta com carne, peixe ou cogumelos. 

Além desses ingredientes, podem ser 

acrescentados azeitonas, pepinos em 

conserva, repolho, batata, creme de 

leite e endro.

Blini
É um tipo de panqueca russa. 

Elas são geralmente feitas com 

massa fina e podem ser servi-

das com creme de leite, geleia, 

mel, caviar ou salmão defuma-

do. Outros tipos de recheio in-

cluem cogumelos, queijo cot-

tage, carne moída e repolho.
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Goluptsi
É o famoso charutinho de repolho, de 

origem árabe. A diferença é que o charuto 

russo não é recheado com arroz, apenas 

com a carne. A couve e o pimentão são 

alternativas ao repolho.

Draniki

Frango à Kiev

Prato popular que tem as suas ori-

gens na Bielorrússia. O Draniki é 

basicamente uma panqueca de ba-

tata, geralmente servida com creme 

de leite azedo. 

Este é um prato que consiste de peito 

de frango desossado e recheado, que 

depois é frito ou cozido. Apesar do 

nome, uma alusão à cidade de Kiev, o 

prato foi criado em Moscou. O fran-

go pode ser recheado com mantei-

ga de alho, ervas, presunto, salmão, 

queijo, entre outros ingredientes.

Salada Olivier
É geralmente conhecida como salada russa no Brasil. 

Os ingredientes são maionese, batata cozida, ervilha, 

pepino em conserva, cebola, ovo e cenoura. 



Stroganov

Pelmeni

Pirozhki

Kulebjaka

Composto de cubos de carne bovina 

servidos em um molho de creme de 

leite. Desde suas origens, no século 

XIX, o prato popularizou-se em mui-

tos países da Europa e no Brasil

Um dos pratos favoritos na Rússia, os 

pelmenis normalmente são bolinhos 

de massa recheada com carne moída 

e muito parecidos com o cappelletti. 

Eles são servidos na manteiga e co-

bertos com creme de leite, ou usados 

em sopas. 

Pastéis que podem ter recheio de ba-

tatas, carne, repolho, ou queijo. Mui-

tas vezes usam ovos para produzir a 

cor dourada. Também pode ser re-

cheado com peixe. 

Torta recheada com peixe, geralmen-

te salmão, ou vários tipos de carne, 

ou às vezes vegetais. Pode ser servi-

da como aperitivo para um jantar ou 

como refeição.

Shashlyk
São espetos de carne, os kebabs, outra 

influência árabe. Como todo o kebab, 

pode combinar carne e legumes

Okroshka
Uma sopa saudável fria com vegetais, 

incluindo ingredientes como pepinos, 

cebolas, batatas, ovos e carne ou pre-

sunto com kvass (bebida levemente 

alcoólica de pão). Pode-se adicionar 

outros ingredientes, como nabos, ce-

nouras, cebolas verdes, aipo finamen-

te picado e salsa.
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Papo Direto

Cristiano

Melles
Presidente da ANR 

(Associação Nacional 
de Restaurantes)

O administrador de empresas Cristiano Melles sempre atuou na área de gestão. Entrou para o 

mercado food service, quando tornou-se sócio da Sociedade Grand Vivant, que engloba o Prime 

Cater e Pobre Juan, rede associada à ANR (Associação Nacional de Restaurantes). De sua aproxi-

mação com a associação, sempre olhando com bastante atenção todos os temas ligados ao setor, surgiu o 

convite para assumir a presidência em 2013. Após seu primeiro biênio à frente da ANR, mais uma vez, foi 

escolhido para comandar a associação, até junho de 2017. 

Quais foram as conquistas mais importantes da 

ANR para o setor food service durante sua gestão?

Nesses últimos quatro anos cresci muito como 

gestor, pois tive a possibilidade de compartilhar 

experiências com dezenas de outros grandes ad-

ministradores da alimentação fora do lar. Através 

da ANR trabalhamos pelo desenvolvimento desse 

setor que emprega mais de 6 milhões de pessoas 

em todo o país. Oferecemos na ANR diversos cur-

sos de capacitação profissional, incluindo idiomas, 

estabelecemos parcerias importantes e criamos no 

período um grande evento, o RestauraRH, que já 

está na terceira edição e se tornou referência no 

país em discutir as melhores práticas na área de 

gestão de pessoas dos restaurantes. 

Na área da vigilância sanitária, realizamos mais um 

Encontro Nacional de profissionais do setor, da 

área pública e privada, iniciativa também pioneira 

da entidade. Temos também uma forte atuação em 

Brasília, nos estados e municípios para defender os 

interesses do segmento com relação a projetos de 

leis que causam impacto no setor. Temos sido muito 

bem-sucedidos nas iniciativas. Mas é importante des-

tacar que tudo o que fazemos se dá por meio de for-

te equipe, de uma diretoria atuante e de consultorias 

capacitadas para nos auxiliar em todas as demandas.

Como avalia a evolução do mercado food service 

nos últimos anos?

O setor de alimentação fora do lar vinha em uma 

constante expansão na década passada e primeiros 

anos desta. Em 2014, a receita do setor chegou a 

R$ 300 bilhões. Porém, em decorrência da crise, 

fechou 2015 com uma queda de 6,1% no faturamen-

to. Além da recessão que atingiu a todas as áreas, o 

segmento sofreu esse ano com o impacto do au-

mento da energia elétrica, desvalorização do real, 

elevação de custos de itens como hortifrúti, carnes 

e peixes, entre outros fatores. As perspectivas para 

este fim de ano são um pouco melhores. Apesar de 

baixas, as projeções já garantem que conseguire-

mos voltar, lentamente, ao padrão em que o seg-

mento estava, o que já é um avanço.

O que ainda pode e deve ser melhorado? De quem 

depende essa evolução?
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Há muitas coisas que precisam ser melhoradas no 

setor. Mas eu acredito que isso seja uma constante. 

Qualquer área precisa sempre evoluir e estar um 

passo à frente de seu tempo para obter sucesso. No 

caso específico da alimentação fora do lar, temos 

muitos entraves políticos. Principalmente em rela-

ção à unificação de leis e normas em todas as esfe-

ras. Numa iniciativa pioneira, a ANR compilou este 

ano todas as leis, sejam federais, estaduais e muni-

cipais, num Compêndio oferecido aos associados.

Precisamos que todo o segmento esteja na mesma 

página, buscando melhorias, menos burocracia e 

unidade no trato de algumas questões. Isso tem 

acontecido com mais frequência recentemente. 

Tenho visto muitas associações se juntarem para 

conseguir reverter alguns cenários desfavoráveis e 

não são poucas as iniciativas da ANR ao lado de ou-

tras entidades para a defesa dos mesmos objetivos.

Por que temos tanta informalidade no segmento?

Basicamente, por desconhecimento de muitos 

profissionais que, em algum momento da vida, re-

solvem tentar empreender em um pequeno negó-

“As perspectivas para este fim de ano são um pouco 
melhores. Apesar de baixas, as projeções já garantem que 
conseguiremos voltar, lentamente, ao padrão em que o 

segmento estava, o que já é um avanço”

cio pela sobrevivência. Esse é um fenômeno bem 

brasileiro. Na ANR, lutamos pela formalização e 

posso assegurar que entre nossos associados não 

há informalidade. São grandes redes, franquias e 

independentes que, para sobreviver e crescer, pre-

cisam andar ao lado da legislação.

Há dificuldade de qualificação da mão de obra? Por quê?

Sem dúvida, a qualificação da mão de obra é sem-

pre uma preocupação do setor. Hoje já há vários 

cursos profissionalizantes em todo o país. E nós, 

da ANR, também fazemos a nossa parte para apri-

morar a qualificação dos profissionais do setor por 

meio de diversos treinamentos.

Existe uma tendência das pessoas cada vez mais 

buscarem alimentação fora do lar?

Certamente. Alimentação fora do lar está ligada à 

vida moderna, ágil, conectada, com as pessoas cada 

vez com menos tempo para resolver suas ativida-

des pessoais, sobretudo nos grandes centros. Mas 

fora essa questão do trabalho, o lazer e o turismo 

também impactam positivamente o setor, seja nas 
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des de trabalhadores e junto à sociedade em geral. 

Na prática, a ANR orienta suas ações para alcançar 

objetivos, como desenvolver um mercado justo e 

competitivo e corretamente regulado; representar 

o setor perante a sociedade, as diversas entidades 

do Governo e as instituições pertinentes nos assun-

tos referentes à melhoria do ambiente de negócios 

de alimentação fora do lar e participar da formu-

lação de Medidas Regulatórias e Políticas Públicas 

que afetem diretamente ou indiretamente o setor.

Hoje já são mais de 6 mil pontos por todo o Brasil. As 

tomadas de decisões são feitas com o apoio de grupos 

de trabalhos especializados e apoios de consultorias 

técnicas. Além disso, há uma série de pesquisas rea-

lizadas com frequência e grandes eventos nacionais 

para que possa haver uma aproximação entre todos 

os representantes do país, nas mais diversas frentes.

Qual a importância de eventos como o workshop 

de RH e o Encovisas? Falta informação e preparo 

no setor?

Eu acredito que a importância desses eventos é total. 

A ANR foi pioneira na criação de ambos, que se tor-

naram referência tanto para o trato de assuntos rela-

cionados às vigilâncias sanitárias como para o setor 

de gestão de pessoas. Sempre há margem para mais 

aprendizado. Aliás, prefiro dizer que não apenas na 

nossa, mas em qualquer atividade, só crescemos a 

partir de um aprendizado constante, com a soma das 

nossas experiências, nossos erros e acertos. 

Justamente por isso, a ANR, em parceria com al-

gumas outras entidades do setor, se dedica tanto 

melhorar a qualificação profissional do setor. Em 

2016, por exemplo, à parte das novas edições do 

Encovisas e do Restaura, tivemos um trabalho mui-

to forte, nacionalmente falando, para aproximar as 

VISAS regionais dos estabelecimentos. Nosso time 

de especialistas visitou Curitiba, Grande São Paulo, 

Porto Alegre, Florianópolis, entre outras localida-

des, promovendo uma série de workshops entre o 

órgão regulador e o setor regulatório. 

O feedback que tivemos foi excelente. Ambos os 

lados participantes elogiaram a iniciativa, que deve 

ser retomada em novos municípios em 2017. Esse 

tipo de ação é necessária para desmistificar algu-

mas ideias que vem de muitos anos, além de trazer 

inovação e, principalmente, promover troca de ex-

periências. O setor de alimentação fora do lar pre-

cisa desse movimento, dessa atualização constante. 

Papo direto

confraternizações das famílias e amigos, seja nas 

viagens, incluindo as de negócios. De modo geral, 

as pessoas gostam de sair, se divertir e conhecer 

novas opções. Para seguir em expansão, o food ser-

vice só precisa se manter em evolução e se adaptar 

aos novos cenários, incluindo o tecnológico. 

Como o setor está reagindo à crise?

Uma regra básica em momentos de crise é usar a 

criatividade. Renovar cardápios, criar ações de fide-

lização e melhorar ainda mais o atendimento. De 

maneira geral, os empresários têm feito inúmeros 

esforços para segurar ao máximo os preços. Espe-

cialmente nos últimos dois anos nossos custos tive-

ram impacto do aumento do preço dos alimentos e 

bebidas, da energia, dos aluguéis, dos importados, 

por conta da desvalorização do real, para citar ape-

nas alguns indicadores. Vivemos um período de 

apreensão, mas acredito que podemos retomar o 

crescimento em 2017, ainda que pequeno.

A situação econômica já provocou fechamento de 

estabelecimentos?

Infelizmente, alguns estabelecimentos tiveram que 

fechar suas portas. Mas na ANR, por exemplo, te-

mos todo um trabalho de gestão com nossos asso-

ciados para evitar chegar a esse ponto. Há grupos 

para discutir gestão de pessoas, questões tributá-

rias, tecnologias da informação e uma série de ou-

tros pontos que, somados, garantem a longevidade 

de um estabelecimento. Como eu disse acima, a 

crise requer criatividade. Criatividade e muito co-

nhecimento. Com essas duas características é pos-

sível superá-la e até encontrar oportunidades para 

um maior crescimento ou para algo inovador. 

Acredita que esse cenário vai se reverter em 

quanto tempo?

Já começou, ainda que vagarosamente, a se rever-

ter neste semestre. A retomada do crescimento 

será um processo lento. Não acho que vamos pis-

car os olhos e nossas margens de lucro vão voltar a 

crescer. Mas há uma perspectiva de melhora já em 

2017. Esperamos que ela se concretize. 

O que a ANR tem feito pelo setor? Como a entidade 

pode fomentar o desenvolvimento do Food service?

A Associação Nacional de Restaurantes nasceu com 

a premissa de representar os empresários do setor 

de food service brasileiro em suas relações com 

os poderes públicos, associações do setor, entida-
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O mercado de festas e cerimônias cresceu expressiva-

mente nos últimos anos. De acordo com dados mais 

recentes de pesquisa encomendada pelo Sebrae e 

pela ABEOC Brasil (Associação Brasileira de Empresas de Even-

tos), o setor movimentou R$ 59 bilhões de reais em 2014, sendo 

que em 2002 foi registrado um giro de apenas R$ 4 bilhões, ou 

seja, em 12 anos acumulou um crescimento de quase 1.500%. 

“O mercado de festas, em geral, tem crescido no decorrer dos 

últimos anos porque os brasileiros não deixam de comemorar as 

datas especiais, principalmente os aniversários, mesmo quando 

está com recursos reduzidos. Para se ter uma ideia, em média, 

são contratados seis tipos de serviços por evento, sendo que, para 

os casamentos, esse número sobe para oito. O buffet inclusive 

está entre os principais serviços procurados”, afirma Ricardo 

Dias, presidente da Abrafesta (Associação Brasileira de Eventos). 

Segundo pesquisa da associação, encomendada ao Data Popular, 

em 2014 as festas de aniversário apareciam como principal inten-

ção entre os brasileiros que pretendiam fazer algum tipo de even-

to em 2016. Logo em seguida estão as festas de casamentos, for-

maturas, noivados, bodas e festas de debutantes, como confirma 

Charlô Whately, dono do Buffet Charlô, que já serviu cerca 10 mil 

eventos em seus 34 anos de atuação: “As festas mais comuns são de 

aniversários, especialmente de datas redondas -30, 50, 80”, conta.

Para o empresário, um dos motivos do aumento da demanda é 

que as antigamente as mulheres organizam as festas, contratan-

do apenas um apoio para um encontro com grande quantidade 

de pessoas. O desenvolvimento do setor e profissionalização das 

festas ainda elevou o segmento a um outro patamar. 

BUFFETS EM ALTABUFFETS EM ALTA

O brasileiro adora 
comemorar e toda esta 
festividade fez crescer 

1.500% em 12 anos o 
mercado de festas e 

cerimônias, que movimenta, 
atualmente, quase R$60 

bilhões e concentra mais de 
2 mil empresas formalizadas
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Antigamente as festas eram mais simples, hoje há muitas 

opções em todos os itens, da alimentação à decoração, tan-

to que surgiram empresas especializadas em bolos, doces, 

drinks, etc. “Antes o buffet fazia tudo de uma maneira mais 

simples, hoje é tudo mais elaborado e sofisticado, tem até es-

pecialista de mesa de doce. A especialização melhora o ser-

viço, você se torna cada vez melhor naquilo”, avalia Charlô.  

O especialista diz que o mercado como um todo vem evo-

luindo e que nossas festas não deixam nada a desejar aos 

países de primeiro mundo. “Viajo muito pela Europa e Es-

tados Unidos e acho as festas daqui muito melhores”. Antes 

concentrado em São Paulo, o mercado de buffets se ex-

pandiu e se desenvolveu para o interior. “Há um fenôme-

no de buffets no interior, hoje estão muito desenvolvidos 

com um serviço semelhante ao daqui porque a informa-

ção está mais fácil e globalizada”, completa.

- Ricardo Dias Presidente da Abrafesta 

“O mercado de festas, em geral, tem crescido 
no decorrer dos últimos anos porque os 

brasileiros não deixam de comemorar as datas 
especiais, principalmente os aniversários, 

mesmo quando está com recursos reduzidos”

Desenvolvimento da demanda 
criou empresas especializadas

BUFFETS EM ALTABUFFETS EM ALTA
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Muitos restaurantes tem incluído em sua gama de opções o ser-

viço de buffet e até reservado salões para festas e eventos de 

menor porte para aproveitar a demanda, ampliar as possibili-

dades de venda e, em alguns casos, equilibrar o faturamento em 

momentos de mais ociosidade no estabelecimento. 

É o caso do Grupo Saj Restaurantes,que nasceu em 2008 com 

uma casa na Vila Madalena, em São Paulo, e expandiu com os 

anos. ”Em outubro de 2014 resolvemos investir no mercado 

de eventos, já que notamos uma demanda crescente e a fal-

ta de oferta profissional de comida árabe em eventos”, conta 

Carla Skaf Abbud, responsável pela Saj Eventos.

Para separar um negócio do outro e não haver conflito 

entre as diferentes demandas, Carla explica que as equi-

pes são divididas. “Temos uma equipe separada exclusiva 

de eventos. A equipe de cozinha é fixa, já o coordenador 

de salão e garçons são pagos por evento”.

A tradicional Mercearia do Conde, há 25 anos no mer-

cado de São Paulo, também criou um espaço para even-

tos, denominado de Saleta do Conde. O espaço pode 

ser adaptado e decorado de acordo com a ocasião, para 

eventos que vão desde happy hours, aniversários, festas, 

eventos corporativos, workshops a casamentos, os famo-

sos mini weddings que estão sendo realizados em muitos 

restaurantes por serem mais práticos e acessíveis. 

Restaurantes também 
apostam no segmento Demanda incentivou alguns 

restaurantes a investirem 
paralelamente no mercado de 

festas e eventos de menor porte
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Infelizmente, o segmento como um todo foi afetado pela crise, 

mas os brasileiros sempre encontram alternativas para não abrir 

mão de comemorar. “A partir do segundo semestre de 2015 o 

mercado de eventos sentiu os reflexos da crise econômica, o que 

fez com que as empresas se adequassem às novas exigências dos 

clientes, que estão pesquisando mais, e procurando ‘enxugar’ o 

evento no que for possível”, relata Ricardo Dias.. 

“A expectativa é que as comemorações de final de ano aumentem 

o volume de negócios dos serviços de buffet. Entretanto, não há 

estimativa do volume de negócios que podem ser gerados. Mape-

ar as médias e grandes empresas, as associações de funcionários e 

A Mercearia do Conde criou um espaço 

para eventos, a Saleta do Conde

os condomínios residenciais é um bom caminho para captação de 

novos clientes e ampliação dos negócios”, sinaliza Débora Mazzei; 

coordenadora de alimentação fora do lar do Sebrae Nacional.

O brasileiro já é festivo por natureza, mas no final do ano, as 

festas se intensificam, quando se concentram as formaturas, 

celebrações de empresa, demanda que deve recuperar em 

parte a movimentação do mercado.  De acordo com Char-

lô, no fim do ano tem bastante demanda, as encomendas já 

começam em setembro, mas muitas ficam para dezembro 

porque brasileiro deixa para a última hora.

Mercado reage à 
desaceleração e festas de 
fim de ano impulsionam
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Para Ricardo Dias, a crise funciona como um filtro que irá 

mostrar quais empresas realmente têm fôlego para passar por 

tempos difíceis “Os fornecedores de serviços precisam cada 

vez mais se adequar aos clientes e às suas necessidades. Empre-

sas com base sólida, comprometidas e que buscam se adaptar 

de forma dinâmica ao novo cenário conseguirão se sobressair 

diante de um período de retração econômica”, avalia. 

Uma das grandes preocupações dos serviços de buffet, de 

acordo com Débora Mazzei, está na segurança alimentar 

dos produtos elaborados, uma vez que, em sua maioria, os 

alimentos são pré-preparados em cozinhas próprias e fina-

lizados somente no local do evento. “Uma forma de ampliar 

a rentabilidade dos negócios relacionados à alimentação está 

relacionada à redução de desperdício e reaproveitamento de 

matéria prima, além da busca por fornecedores que permitam 

a apresentação de cardápios alternativos a um menor custo”. 

De acordo com a Abeoc, o mercado de eventos cresce, 

em média, 14% ao ano, gerando mais de 7 milhões de 

empregos diretos e indiretos. Dados do IBGE de 2012 

apontam 20,7 mil empresas nos ramos de catering, buf-

fet e outros serviços de comidas preparadas, crescimen-

to de 38% em relação a 2007. Seguindo essa média, em 

2016 o número de empresas do ramo seria 26,4 mil.

“De 2009 a 2014 foi registrado um crescimento de 

350,48% de empresas nesta atividade, sendo expressivo 

o crescimento do ano de 2009 para 2010, 61,61%, uma 

vez que houve a inserção da atividade na formalização 

como Microempreendedor Individual (MEI), saltando 

neste período de 172 para 2.334 empresas formalizadas. 

Ao longo dos anos houve uma desaceleração, mas a ati-

vidade ainda demonstra crescimento de 24% ao ano, no 

período de 2012 a 2014”, analisa Débora Mazzei. 

A possibilidade da formalização como Microempre-

endedor Individual promoveu, no período de 2009 a 

2014, a inserção no mercado de 4.602 novos empre-

endimentos, representando um crescimento de 2.675% 

neste porte empresarial.

Desafios e dicas dos 
especialistas

Números do setor

“Uma forma de ampliar a rentabilidade 
dos negócios relacionados à alimentação 

está relacionada à redução de desperdício 
e reaproveitamento de matéria prima, 

além da busca por fornecedores que 
permitam a apresentação de cardápios 

alternativos a um menor custo”

Debora Mazzei, coordenadora da 

alimentação fora do lar do Sebrae
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- Lei nº. 6.437, de 20.08.77 e alterações posteriores – 

Configura infrações à legislação sanitária federal e es-

tabelece as sanções respectivas e a necessidade da res-

ponsabilidade técnica.

- Lei nº.12.389 de 11 de outubro de 2005 - Dispõe sobre 

a doação e reutilização de gêneros alimentícios e de so-

bras de alimentos e dá outras providências.

- Resolução RDC nº. 91, de 11 de maio de 2001 - Apro-

va o Regulamento Técnico: Critérios Gerais e Classifi-

cação de Materiais para Embalagens e Equipamentos 

em Contato com Alimentos, constante do Anexo desta 

Resolução.

- Resolução RDC nº. 216, de 15 de setembro de 2004 

- Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas 

para Serviços de Alimentação.

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

Legislação para o setor

“A possibilidade da formalização como 
Microempreendedor Individual promo-
veu, no período de 2009 a 2014, a inser-

ção no mercado de 4.602 novos empreen-
dimentos, representando um crescimento 

de 2.675% neste porte empresarial”
- Debora Mazzei
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De negócio 
tradicional 
de família 
à rede de 
franquias

Há 40 anos, a palavra empreender nem existia, mas não faltavam bons 

empreendedores por aí. O senhor Antônio Martins Mesquita 

era um deles e, na época, nem imaginava a dimensão que seu 

pequeno negócio, uma lanchonete no centro de Campinas, tomaria. 

Isso porque, há três anos, seu filho, Ricardo do Vale Martins Mesqui-

ta, assumiu as rédeas do empreendimento e iniciou a modernização 

e a expansão da empresa através do sistema de franquia.

Seu interesse pela Sucão Lanches, nome dado à empresa em 1975, começou 

de maneira bem natural. Desde criança, Ricardo adorava visitar a loja dos seus 

pais. Com o passar do tempo, a lanchonete se tornou um verdadeiro point 

na cidade e se destacava pela excelência de seus sucos naturais, preparados na 

hora com combinações que iam das tradicionais às mais inusitadas. 

Contudo, Ricardo começou a se envolver verdadeiramente com o negócio 

depois de iniciar sua faculdade de Administração de Empresas. “Ainda duran-

te o curso, à medida que ia me informando e entendendo melhor o mundo 

empresarial, sugeria ao meu pai melhorias para a empresa. Mas, era pratica-

mente impossível mudar alguma coisa. Mas, ao menos, eu tentava”, comenta.

E, após tentar por inúmeras vezes modernizar o negócio de sua família sem 

Quando o administrador de empresas Ricardo Mesquita se 
interessou pelo negócio que seu pai fundou há mais de 40 
anos todas as suas ideias para a modernização da empresa 
foram rejeitadas pela família. Só depois de abrir sua própria 
filial, o jovem empreendedor conseguiu provar o valor de 
seu projeto de transformar a tradicional  Sucão Lanches 
em um rede de franquia de alimentação saudável, que em 
dois anos já conquistou 12 lojas no interior de São Paulo

De negócio 
tradicional 
de família 
à rede de 
franquias
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Processo de transiçãoobter sucesso, o recém-formado se mudou para a capital e 

começou a trabalhar em uma grande empresa de consulto-

ria de gestão de resultados. Sua atuação por um ano no seg-

mento foi suficiente para que aprendesse ainda mais sobre 

as melhores estratégias de mercado e já começasse a vislum-

brar abrir sua própria loja da marca do seu pai.

Mas, para não dar um passo maior do que a perna, antes de tomar 

essa decisão, realizou inúmeras pesquisas para verificar o potencial 

de mercado do negócio e como este poderia ser profissionalizado. 

Os resultados não poderiam ser melhores. O setor de alimenta-

ção saudável estava em franca expansão. “A demanda por uma 

alimentação melhor fora de casa vinha crescendo a todo vapor. 

Redes tradicionais de fast food já tentavam incluir no cardápio op-

ções mais saudáveis, sem grande sucesso. Foi nesse momento que 

observei todo o potencial do negócio”, explica Mesquita. 

Para viabilizar o investimento, Ricardo se uniu a dois amigos 

de infância, o arquiteto Filipe Falcão e o economista Henrique 

Soré. Ao abrir sua loja própria, o administrador conquistou a 

liberdade que precisava para aplicar as alterações que conside-

rava essenciais para o crescimento da marca. O primeiro passo 

foi ampliar o mix de produtos oferecidos para melhor atender 

a demanda de seus clientes. “Atualizamos o portfólio com o 

objetivo de oferecer ao nosso público uma opção de refeição 

completa e saudável, sem abrir mão da qualidade e do sabor 

que já eram reconhecidos da nossa marca”, comenta.

Em seguida, foi à vez de modernizar a operação de modo 

a torná-la replicável. Ao observar o desempenho do fran-

chising no Brasil, a escolha não poderia ser mais certeira. 

Para se ter uma ideia, mesmo com toda a recessão econô-

mica que o país enfrenta, segundo dados da ABF - Associa-

ção Brasileira de Franchising, só no segundo trimestre de 

2016, o setor registrou um crescimento de 8,2% em relação 

ao mesmo período do ano passado, fazendo com que o fa-

turamento do período chegasse a R$ 35,2 bilhões. 

Assim, em 2014, chegou ao mercado a franquia Sucão. “Nos 

preocupamos em formatar um modelo sólido e sustentável 

que tivesse um portfólio completo de produtos e baixo custo 

operacional, mantendo nosso grande diferencial: proporcio-

nar aos clientes uma alimentação saudável e saborosa, com 

preços competitivos e rapidez na entrega”, explica Mesquita. 

Filipe Falcão, Henrique Soré e Ricardo Mesquita
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Loja de shopping ou rua:

Investimento total: R$ 270 a 320 mil

Loja/equipamentos: R$ 80 a 130 mil

Taxa de Franquia: R$ 35 mil

Estoque inicial e Capital de Giro: R$ 15 mil

Funcionários: 6 a 10

Retorno: 18 a 36 meses

Metragem: Mínimo 28m2

Taxas de royalties: escalonado de acordo 

com o faturamento ou fixo de 5%.

Fundo de propaganda e marketing: 1%

DADOS DA FRANQUIA

Quiosque:

Investimento total: R$ 150 a 160 mil

Loja/equipamentos: R$ 90 mil

Taxa de Franquia: R$ 35 mil

Estoque inicial e Capital de Giro: R$ 10 mil

Funcionários: 6 a 10

Retorno: 18 a 36 meses

Metragem: Mínimo 28m2

Taxas de royalties: escalonado de acordo 

com o faturamento ou fixo de 5%.

Fundo de propaganda e marketing: 1%

Hoje, o senhor Antônio só tem motivos para se orgulhar. “No começo fui bas-

tante resistente à ideia de mudar e expandir. Já estava satisfeito com o que ti-

nha. Mas, aos poucos, meu filho foi me convencendo de que havia um poten-

cial mal explorado, uma demanda reprimida. Passei a ouvi-lo mais e o tempo 

está mostrando que ele tinha razão”, alegra-se.

Apenas três anos depois de Ricardo assumir seu interesse e responsabilidade 

pelo negócio da família, a rede já conta com doze unidades no estado paulista. 

“Sem dúvida, a experiência dos meus pais foi fundamental durante todo esse 

processo. Às vezes, para crescer é preciso investir na modernização. Obser-

var e se preparar para atender as demandas do amanhã é fundamental para 

manter a sustentabilidade de um negócio. Ao que tudo indica, parece que fiz 

a escolha certa”, finaliza.
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Food truck 
para empresas

Food truck 
para empresas

Nova solução criada pela 
Sodexo leva refeições 
sobre rodas

Já é meio-dia e bate aquela fome. A vontade é de comer algo 

diferenciado, fora do menu disponível nos restaurantes da em-

presa, ou até mesmo aos arredores da firma. Pensando nisso, a 

Sodexo, uma das maiores empresas em serviços para alimenta-

ção, lançou, neste mês de novembro, o Food Truck by Sodexo.

A cerimônia aconteceu na sede da empresa e contou com 

convidado e empresas parceiras e clientes da Sodexo. A in-

tenção é que além dos clientes da organização, mais empre-

sas sem vínculo com a Sodexo possam aderir ao Food Truck. 

A ideia é simples. Segundo Egydio Junior, gerente na área re-

tail da Sodexo, as empresas poderão solicitar a presença do 

Food Truck da Sodexo em suas dependências, ao longo de 

um ou mais dias. A intenção, afirma Egydio, é que pelo me-

nos dois dias o truck permaneça em determinada empresa.

O cardápio proposto pela gerência do Food Truck é de dar 

água na boca. São receitas que vão desde o café da manhã, ao 

Happy hour no fim da tarde, logo após o expediente. Além 

disso, o menu conta com pratos típicos paulistanos, porém 

com leves mudanças para dar um toque mais sofisticado.

“O Food Truck é formatado para ir às empresas. Em geral, as empre-

sas possuem restaurantes ou lanchonetes e esses lugares darão suporte 

para nós”, conta Egydio. A empresa que contratar o Food Truck da So-

dexo poderá optar por pratos específicos do pré-cardápio estipulado.

É importante ressaltar que o Food Truck da Sodexo contará 

com hambúrgueres, além de opção vegetariana para todos os 

pratos. Fora isso, os clientes ainda poderão encontrar polentas, 

wafles, pão de queijo e sobremesas como mini churros.

O projeto acabou de começar, porém, a intenção é expandi-lo. Como 

explica Egydio, nada impede que o Food Truck seja contratado por 

empresas que não são clientes da Sodexo. Eventos de fim de ano de 

empresas também estão inclusos na agenda do Food Truck. 
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Motivadas pelo aquecimento do mercado de franquias, as 

irmãs Thaís e Vanessa Vargas decidiram, 2015, apostar 

no desenvolvimento de uma sobremesa que unisse o sa-

bor da indulgência e o prazer da recompensa pela comida. “Quan-

do tivemos a ideia de abrir uma loja de churros gourmet nos de-

bruçamos sobre o projeto e investimos naquilo que seria a base de 

tudo: um produto de excelente qualidade”, relembra Thaís.

Criada em Curitiba, em pouco tempo, a rede se tornou um suces-

so e atingiu a marca de 19 unidades. A receita exclusiva da massa 

e a fábrica própria que fornece para todas as lojas foi o grande di-

ferencial para essa expansão acelerada. “Assim que montamos a 

empresa percebemos o potencial de crescimento. Desde o início, 

identificamos a necessidade de uma fábrica própria para controlar 

o processo de produção e a logística de distribuição. Esses fatores 

foram decisivos para o sucesso desse primeiro ano de operação”, 

argumenta a sócia-fundadora. A empresa, que possui um centro 

de distribuição na cidade de São Paulo, possui lojas espalhadas nos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul.

A receita para o sucesso vai muito além da massa. Segundo as irmãs 

Vargas, a fórmula leva muita dedicação e paixão pelo negócio, cli-

Rede conquista 19 unidades com sobremesa gourmet 
em um ano de operação e busca novos franqueados

Loucos Por Churros

ma organizacional saudável, funcionários e franqueados compro-

metidos com o crescimento da marca e, claro, um produto extre-

mamente saboroso que combina a massa e onze tipos de recheios 

capazes de dar água na boca. “Para ser considerado um churros 

gourmet ele precisa ter mais do que doce de leite ou chocolate. Um 

dos nossos segredos é que o produto é frito em óleo de algodão, 

congelado e depois, já no ponto de venda, o processo de cozimento 

termina no forno, com o churros sendo assado. Isso permite que ele 

fique sequinho e com um cheirinho super agradável”, explica Thaís. 

A empresa possui uma parceria com a Nestlé, o que garante a 

qualidade de produtos como leite condensado e chocolate. Outro 

diferencial é a oferta de recheios de sabores já são reconhecidos e 

amados pelos clientes, como Ovomaltine, Sensação, Nutella, Kin-

der e Rafaello. “Nosso cardápio passou pela aprovação da Nestle 

e nós comemoramos isso como uma grande vitória para a rede. 

Esse selo de aprovação e qualidade nos deram credibilidade e re-

conhecimento no mercado. Sem dúvida, utilizar ingredientes já 

amados pelo consumidor é um diferencial imbatível para o chur-

ros gourmet”, explica a empresária.
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Busca por novos franqueados

DADOS DA FRANQUIAAlém do produto com qualidade reconhecida e parceiros de peso, 

o sucesso da franquia também está baseado na formatação do ne-

gócio e na busca e seleção dos franqueados. “A Loucos Por Churros 

cresceu rapidamente por ser um negócio com operação simples e 

fácil de ser gerenciado no dia a dia. Encontrar o franqueado ideal 

não é difícil, já que temos metodologia e treinamento para tudo. 

Buscamos manter um relacionamento próximo com o franquea-

do, assim ajudamos no cotidiano da operação”, destaca Thaís Sam-

paio, sócia-fundador da A Minha Primeira Franquia, empresa res-

ponsável pela formatação e expansão da Loucos Por Churros.

O investimento total é de R$ 85 mil e o prazo de retorno para o 

investimento é de 18 a 24 meses. A expectativa é chegar à marca 

de 50 unidades ainda em 2016. “Agora que já temos bagagem 

de um ano e testamos o sucesso das lojas em 19 praças, estamos 

apostando em um plano de expansão mais agressivo. Quere-

mos ganhar capilaridade e colocar a Loucos Por Churros nas 

principais cidades do Brasil”, esclarece Thais Sampaio.

A empresa tem concentrado os esforços de expansão em cidades 

acima de 400 mil habitantes, com destaque para as capitais Rio de 

Janeiro, Espírito Santo, Brasília, Goiânia, Natal, Fortaleza, Recife 

e Maceió. A rede também busca a internacionalização. Já há uma 

unidade em implantação em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. 

“Como temos uma operação muito simples, desejamos crescer no 

Brasil, na América e na Europa. Nossos quiosques podem ser mon-

tados em locais de grande circulação de pessoas, como estações de 

trem, aeroportos, dentro de grandes lojas, hotéis, postos de gasolina 

e supermercados”, finaliza a sócia-fundadora.

Investimento: R$ 85 mil

Equipamentos: R$ 20 mil

Quiosque / ponto de venda: R$ 35 mil

Taxa de Franquia: R$ 30 mil

Estoque inicial: R$ 8.500 (não 
incluso no investimento total)

Capital de Giro: R$ 20 mil (não 
incluso no investimento total)

Retorno: 18 a 24 meses

Metragem: de 6, 9 e 12 m²

Taxas de Royalties: 10%

Fundo de Marketing: 3%
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SEU NEGÓCIOSEU NEGÓCIO

Diversificar ou 
se especializar?

Ao se especializar, você se torna muito bom em um tipo de produto e cria uma 
identidade. Por outro lado, diante das dificuldades enfrentadas pelo país e 
pelo setor food service, ampliar o leque aumenta suas chances de vender. Mas 
afinal, qual a melhor opção? Conversamos com dois consultores especializados 

no mercado food service que analisaram os prós e contras de cada situação 

De acordo com Alex Cassundé, diretor da Dom48, 
se você estiver em um momento inicial do seu 
empreendimento, com recursos extremamente 

limitados e precisando construir a sua base de clientes, 
a palavra de ordem é foco, porque assim você consegue 
construir uma marca e um produto. “Faça apenas aquilo 
que sabe fazer melhor e construa a sua reputação para vi-
rar referência”, aconselha. “Agora, se seu  negócio já está 
consolidado, a diversificação é aceitável, porque aí você 
vai capitalizar em cima do seu ativo, que são os clientes e 
a reputação que construiu para a empresa. Diversificar é 
um renovar para a marca”, completa.

Ampliação da oferta
A vantagem em oferecer produtos novos em seu esta-
belecimento é a chance de aumentar o faturamento. 
Entretanto, as novas ofertas têm que ter sinergia com a 
marca e com o produto principal. Tudo deve ser estuda-
do para a qualidade e quantidade não sair do controle. 
Cassundé diz que lotar a loja de produtos e com preços 
muitas vezes baixos tira a venda do produto principal e 
acaba diminuindo sua margem. “É um grande desafio 
diversificar. Existem algumas marcas que têm núcleos 
de ideias, fazem reuniões e apresentações para os fun-
cionários das lojas, assim diminuem o risco do produto 
chegar à ponta e parar no estoque”. 

Adri Vicente, consultor da Food Service Company, ressalta 
que a ampliação da gama de opções não deve tirar o foco 
do seu carro-chefe. Um novo produto funciona como um 
agregador. “A Pizza Hut vende frango e salada, mas seu ne-
gócio continua sendo focado na pizza. Você não vai trans-
formar seu negócio, apenas agregar algo para aumentar o 
faturamento”, exemplifica.

“Faça apenas aquilo que sabe fazer 
melhor e construa a sua reputação para 
virar referência. Agora, seu negócio já 
está consolidado, a diversificação é acei-
tável, porque aí você vai capitalizar em 
cima do seu ativo, que são os clientes e a 
reputação que construiu para a empresa. 
Diversificar é um renovar para a marca”

- Alex Cassundé, diretor da Dom48
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Mudança de foco Especialização
A transformação total de um estabelecimento só acon-
tece quando o empreendedor percebe que errou na es-
colha do segmento de atuação. Neste caso, Vicente acre-
dita ser possível “salvar” o negócio, reaproveitando toda 
estrutura montada, com salão, cozinha, funcionários e 
o ponto. “Recomece fazendo uma pesquisa de merca-
do para saber o que daria certo naquele local, faça um 
planejamento e adéque sua fachada e identidade visu-
al”, sugere. O especialista acrescenta que se você errou 
totalmente no foco não adianta criar novos atrativos, é 
preciso corrigir o erro e começar do zero.

Especializar-se em um tipo de produto cria uma 
identidade e uma excelência ao fazer somente aquele 
produto. Por outro lado, limita o público e as chan-
ces de consumo. “Quando você é especializado cria 
um perfil de cliente, e o consumidor quer variar e 
frequentar estilos diferentes. Cria-se uma identidade 
de consumo, uma excelência e fidelização. O cliente 
passa a semana pensando que quer comer lá e não 
liga de pagar mais caro”, acrescenta Vicente. 

De qualquer forma, o diretor da Dom48 alerta que o 
empreendedor nunca deve ficar parado, deve estudar 
sempre o mercado porque as tendências mudam. “A 
onda de food truck está em alta no momento, mas e 
se ela cair? Qual será sua alternativa? Para onde você 
pode crescer mais? Estas perguntas não podem deixar 
de existir para os empreendedores”, destaca. 

“Quando você é especializado cria 
um perfil de cliente, uma identida-

de de consumo, uma excelência e 
fidelização. O cliente passa a sema-

na pensando que quer comer lá e 
não liga de pagar mais caro”

Adri Vicente, consultor da Food Service Company
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cursos e eventos

EQUIPOTEL 2016
Feira reuniu cerca de 35 mil visitantes, 1.500 

marcas, muito conhecimento e contou com novos 
eventos paralelos, além de gerar R$55 milhões em 

negócios para o food service

Realizada pela primeira vez no São Paulo Expo, a 

Equipotel reuniu, de 19 a 22 de setembro, em um 

espaço de 60 mil metros quadrados, 34.781 mil vi-

sitantes/compradores de segmentos como hotelaria, food 

service, decoração, design e arquitetura, que entraram em 

contato com 1.500 marcas – dentre elas, mais de 150 estre-

antes no evento, e puderam assistir a mais de 140 horas de 

conteúdo distribuídos na grade de palestras, workshops e 

debates com especialistas e empresas líderes de diversos 

mercados. “Além de todas as atrações dos nossos exposito-

res, a Equipotel 2016 ofereceu aos visitantes uma intensa 

programação para atualização profissional e networking 

dos visitantes”, avalia o diretor do evento, Alexandre Telles, 

da Reed Exhibitions Alcantara Machado.
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“Além de todas as atrações 
dos nossos expositores, 
a Equipotel 2016 ofereceu 
aos visitantes uma intensa 
programação para 
atualização profissional e 
networking dos visitantes”

Negócios food service 
devem superar R$ 1,7 

BILHÃO até 2017

Conhecimento

Bares SP Experience

A Equipotel 2016 recebeu no pavilhão do São Paulo Expo, 

também, as rodadas de negócios do DIEFS – Distribuido-

res Especializados em Food Service. Enzo Donna, coorde-

nador do grupo, projeta que neste ano as 210 negociações 

realizadas dentro da Equipotel resultaram em 186 acordos 

fechados, gerando aproximadamente R$ 55 milhões entre 

14 distribuidores e 15 fornecedores. Porém, ressalta Donna, 

o número de negócios que ocorrem ao longo do ano é bem 

maior. A partir dos encontros realizados pelo DIEFS na 

última Equipotel em 2015, por exemplo, o grupo de par-

ticipantes faturou R$ 1,5 bilhão. Até 2017, as negociações 

deste ano podem somar até R$ 1,7 bilhão. “Esta foi uma 

feira mais atraente e organizada – avalia o consultor – com 

um público muito específico. Para nós, distribuidores, foi 

extraordinário”.

- Alexandre Telles, da Reed Exhibitions Alcantara Machado

Na Equipotel Conference, uma área construída para ca-

pacitar e qualificar, além dos temas dedicados à hotelaria, 

apresentou workshops sobre como trazer mais eficiência 

ao negócio, inovações, soluções diante da crise econômi-

ca e estratégias para obter maior lucratividade. A Arena do 

Conhecimento exibiu palestras gratuitas de curta duração. 

Entre os temas estão gestão no food service, engenharia de 

cardápio, segurança alimentar, entre outros. Nas Ilhas de 

Inovação o visitante pode conhecer dicas de sustentabili-

dade, reuso de recursos e a importância de algumas estra-

tégias de marketing como as mídias sociais. 

Um dos destaques foi o BaresSP Experience, que contou 

com palestras, debates e workshops interativos, além de 

um para o público fazer networking e trocar experiências 

acompanhado de degustações, principalmente de bebidas. 

No local, que se manteve lotado nos quatro dias de evento, 

a Truckvan estacionou um de seus modelos de food tru-

ck que chamou a atenção pela sua capacidade de criar um 

atrativo local de diversão móvel. 

Foram realizadas 210 negociações 

na Rodada de Negócios

Equipotel Conference apresentou 

palestras com conteúdo para gestores

Espaço Bares SP promoveu degustações 

e muito networking
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Pavilhão do Vinho

Ilhas de inovação

Com sessões de degustação e debates com nomes renoma-

dos do segmento de vinho, o Pavilhão do Vinho estreou 

na Equipotel 2016, em parceria com a importadora e dis-

tribuidora  Mercovino. Para a diretora de Marketing da 

empresa, Carla Oliveira a experiência foi excelente. “Re-

cebemos um público muito variado e tivemos a oportuni-

dade de mostrar que o vinho está inserido no conceito de 

hospitalidade. Proporcionamos experimentações e noções 

de harmonização de uma forma democrática, transmitin-

do esse conhecimento para pessoas que não são especialis-

tas no assunto”. Estudantes de gastronomia, empresários, 

donos de restaurantes e consumidores finais puderam co-

nhecer mais sobre o produto. “O vinho pode ser um dife-

rencial para os negócios e aqui, tivemos uma visibilidade 

nacional, recebendo visitantes de vários estados do Brasil.

Percebemos que há potencial para realizar mais master-

classes e teremos público”, explica Carla.

Para garantir que nenhuma novidade seja perdida pelos vi-

sitantes, a Equipotel montou a Ilha da Inovação, que abri-

gou durante todos os dias da feira os lançamentos de cada 

produto ou serviço ligado ao setor hoteleiro. O objetivo 

desse espaço foi otimizar o tempo que o visitante dispõe 

para visitar todos os estandes, além de permitir conversas e 

negociações de forma mais rápida e objetiva. 

A Supergasbras, que faz parte do Grupo SHV Energy, líder 

mundial em Gás LP, apresentou seu produto tradicional, 

com cilindros de Gás LP em cilindros de 13, 20 e 45kg e 

tanques de 190, 500, 1000, 2000 e 4000kg para atender 

à demanda específica de cada cliente. A empresa também 

investiu na interatividade e provocou a atenção do público 

em seu estande com a brincadeira “Dê seu gás máximo”. 

Quem desse uma martelada com uma força acima da esti-

pulada ganhava um brinde. 

Pavilhão do Vinho teve experimentações 

e debates sobre o tema

Ilha da Inovação garantiu a 

divulgação das novidades da feira

cursos e eventos

Produtos

Supergasbras
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Há 30 anos no mercado, a Tomberlin produz móveis e 

acessórios para hotéis, restaurantes e diversos estabeleci-

mentos. São produtos práticos e funcionais com design 

moderno e inovador. A empresa oferece flexibilidade, as 

cadeiras em estrutura de aço carbono podem ser substituí-

das por alumínio, que pesa dois quilos a menos. 

Já especialista em móveis Thonart apresentou seus mode-

los de booths com encosto liso e estofado com gomos ou 

botões, de base fechada ou com pés. 

A Dellart lançou alguns modelos de cadeiras, como a ca-

deira Tóquio, a Joaçaba, a Madri e a cadeira Serafina. Todas 

oferecem conforto, durabilidade e um design que valoriza 

o ambiente. 

A Prática apresentou toda sua linha de equipamentos para o 

food service, desde fatiadores de frios a fornos combinados 

e ultracongeladores. O destaque foi para a linha Express, 

composta por fornos rápidos para finalização. São quatro 

modelos: Express Gourmet, Chef Express, Forza Express e 

o Finisher. Os equipamentos são compactos e eficientes. O 

Finisher, por exemplo, é até três vezes mais rápido que o 

microondas convencional. Ele é destinado principalmente 

para estabelecimentos que precisam de atendimento rápi-

do, com acabamento impecável do produto. 

Prática

Thonart

Tomberlim
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A Mult-Grill apresentou sua linha de grills feitos em estru-

tura de aço inoxidável e lâmina vitrocerâmica de altíssima 

resistência a impactos e choques térmicos. As chapas pos-

sui 4 cm e a linha conta com cinco produtos. 

A Germer ampliou seu portfólio com alguns lançamentos 

preparados para a feira. O Prato Bolo com pé foi um dos 

lançamentos da empresa na Equipotel. O produto está dis-

ponível em três modelos e cada um com dois tamanhos, P e 

G. Outra novidade é a a Linha de relevo Moinho, uma ótima 

opção para aqueles que não abrem mão do branco da por-

celana, mas gostam de um detalhe para fazer a diferença na 

hora de servir. O Buffet Pro disponibiliza serviço completo 

para buffets, com design unificado, empilhável e no padrão 

da gastronomia.  A linha Buffet Pro vem ampliar o portfólio 

de produtos para uso profissional e proporciona a solução 

perfeita para organizar pistas frias e quentes de buffets.

A Cozil levou para a Equipotel seu mais recente lançamen-

to: o caldeirão da linha Autocook. O equipamento é tradi-

cional no setor gastronômico, no entanto, não sofria uma 

inovação há algum tempo. Patenteado, o produto possui 

um diferencial que possibilita realizar todos os processos 

dentro dele. Ele é construído com três paredes: a interna, 

externa com isolamento térmico e camisa integral. Esta úl-

tima, utilizando fluído térmico, no lugar da água. 

Ele ainda conta com tampa robusta com sistema de trava-

mento regulável para melhor manuseio e segurança, painel 

e comando de controle com chave principal, selecionador 

de temperatura, indicador de temperatura digital, indica-

dor LED de operação, conexão de tampa com o indicador 

de nível de fluido térmico, visor para controle da chama 

do queimador de combustão de gás, torneira giratória para 

abastecimento de água usada no processo de limpeza, sa-

ída com válvula borboleta de ø 2” e bico curvado com pe-

neira removível produzidos em aço inoxidável e seleção de 

comando manual para situações de falta de energia. 

O queimador possui três estágios: chama piloto, chama de 

baixa potência e chama de alta potência. O equipamento 

ainda tem um opcional que é a tela touchscreen para ma-

nusear os processos. O caldeirão é ideal para cozinhar, gre-

lhar, refogar, fritar e manter aquecido. 

Mult-grill

Cozil

Germer
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A Restoclean apresentou seu equipamento para Higieni-

zação de Utensílios de Cozinha. O processo de limpeza se 

dá por meio de um sistema composto pelo equipamento 

em aço inox e o produto RestoClean X10, que opera a uma 

temperatura de 80 graus, limpando, higienizando e reti-

rando toda a gordura e a gordura carbonizada dos utensí-

lios de alumínio, ferro, aço inox, plástico, vidro e porcela-

na nas cozinhas industriais. O RestoClean X10 é certificado 

pela ANVISA, é biodegradável, multiuso, não contém soda 

cáustica, não é tóxico e não é corrosivo. 

Um dos atrativos adicionais do stand Topema na Equipo-

tel, foi o serviço colaborativo do Grupo Horta, disponibi-

lizando degustação com saladas no copo, incrementadas 

com molhos diferenciados e granola especialíssima. Na 

Equipotel, você terá a chance de conhecer as soluções ca-

pazes de otimizar o preparo de alimentos proporcionadas 

pela linha completa de fornos combinados da Brascheff.

Restoclean

Topema
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PRODUTOS

As altas temperaturas da primavera e verão pedem so-

bremesas mais leves e refrescantes. Pudim, mousse, 

maria mole e curau, por exemplo, são uma ótima pe-

dida para disponibilizar a seus clientes. Entretanto, se você não 

possui uma equipe dedicada especialmente à confeitaria, uma 

alternativa prática, econômica e de preparo simples e rápido 

são as pré-misturas, que, além de serem super lucrativas em 

relação às sobremesas compradas de terceiros, com margem 

de 200% de lucro, permitem a padronização das porções ser-

vidas. Selecionamos alguns produtos disponíveis no mercado, 

especialmente voltados para o mercado food service, para que 

possa ampliar as opções de seu cardápio. 

Sobremesas 
práticas e 
versáteis

A Áurea Alimentos tem o Pudim com leite e o Pudim sem 

leite, nos sabores baunilha, chocolate, coco e morango. As 

embalagens são de 1kg. Esses produtos atendem principal-

mente o segmento de cozinhas industriais, restaurantes e 

licitações de escolas e creches. Os Pudins são opções de alto 

rendimento, fáceis de preparar e com ótimo paladar. A ver-

são sem leite pode ser consumida por pessoas alérgicas e 

intolerantes a lactose, basta substituir, na hora do preparo, o 

leite integral por leite sem lactose. 
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A Sustentare, através da marca Tecnutri, disponibiliza uma 

ampla gama de produtos práticos e rápidos de fazer. Um deles 

é o Curau com Leite, que pode ser utilizado como sobremesa 

original ou também em receitas de milho. O produto ainda 

pode ser incrementado com coco ou canela. A empresa tam-

bém possui diversos sabores de mousse – chocolate, limão, 

maracujá e morango - e pudim, nas opções sem e com leite, 

na qual basta dissolver o produto em água por dois minutos e 

deixar a sobremesa endurecer na geladeira. Os pudins estão 

disponíveis nos sabores baunilha, caramelo, chocolate, coco 

(manjar) e morango. Vendidos em embalagens de 1kg, rendem 

cerca de 60 porções de 80ml. Já o mousse rende 100 porções 

de 80ml. Outro produto da Tecnonutro leve para ser ofereci-

do com praticidade é a Maria Mole, que necessita de 5 litros 

de água, 3kg de açúcar e 20 minutos na batedeira, mas rende 

112 porções. 
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A Lowçucar não possui embalagens para o food service, 

mas disponibiliza uma opção a mais para clientes que 

não querem consumir açúcar. O pó para Mousse Low-

çucar Zero Açúcar pode ser encontrado em embalagens 

de 75g, que fazem seis porções, nos sabores chocolate, 

limão e maracujá. O produto proporciona redução de 

até 65% menos calorias em relação aos mousses tradicio-

nais e tem 0% de gorduras trans. Fontes de cálcio, além 

de serem sobremesas cremosas também podem ser uti-

lizadas no preparo de recheio de bolos, tortas, doces e 

em outras receitas. Já o Pó Para Preparo de Pudim Zero 

Açúcar Lowçucar é encontrado em embalagens de 30g, 

nos sabores chocolate, coco, leite condensado, baunilha 

e morango, e possui até 45% menos calorias.

PRODUTOS
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A Carte D’Or, da Unilever, oferece embalagens de 1kg 

de pré-mistura para mousse de chocolate. Um pacote 

contém a quantidade de cacau de 12 barras de chocolate. 

Basta misturar 1 litro de leite a 500grs do produto, bater 

2 minutos na batedeira em velocidade baixa e mais 4 mi-

nutos em velocidade alta, e levar à geladeira, de 5 a 10º C, 

por 2 horas. O resultado é uma sobremesa saborosa com 

a textura ideal. Uma embalagem rende até 80 porções 

de 100 ml ou 3 kg do produto em consistência cremo-

sa se for feito no liquidificado e 40 porções de 100 ml 

na batedeira com consistência aerada. O produto ainda 

pode ser incrementado com calda de chocolate. A marca 

também oferece o sabor chocolate branco. 

Já a Qualimax, além de pó para pudim, que pode ser 

utilizado para preparar sobremesas mistas com gelatina, 

possui pré mistura para mousse de chocolate, limão, ma-

racujá e morango. O preparo inclui apenas a adição de 

um litro de leite integral gelado, de 8 a 12 alguns minutos 

de batedeira e 5 horas de geladeira. O resultado é uma 

sobremesa leve e areada, que dura até 3 dias na geladeira 

e pode ser congelada por 30 dias. A emabagem rende 40 

porções de 100ml, que possuem somente 70 calorias.
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SAINDO DO FORNO

Saborama apresenta 
linha de pó para sorvete

A  linha de produtos para Sorveteria fabricados pela 

Saborama Sabores e Concentrados inclui o  Pó para Sorvete 

Saborama  para o preparo de sorvetes de massa e picolés 

cremosos ou à base de água.    Indicado para processos 

industriais ou caseiros, o produto confere cor, sabor e 

aroma marcante, podendo ser utilizado também no preparo 

de outras sobremesas, recheios e coberturas de doces e 

bolos.  Proporciona também excelente resultado quando 

processado em equipamentos caseiros, como liquidificador 

ou batedeira, mantendo a mesma cremosidade e rendimento. 

A linha não conta com ingredientes de origem animal, 

Excelência em crocância, pestanas bem definidas, miolo macio 

e padronização na produção são alguns dos resultados dos 

pães elaborados com a nova mistura Nita Mix Plus Pão Francês 

desenvolvida pela Nita Alimentos. Com essa novidade, a empresa 

amplia seu portfólio e facilita o processo de produção de 

transformadores e profissionais de panificação. 

A mistura é um produto inovador, pois possibilita o panificador 

trabalhar com fermentação mais longa sem a utilização da 

câmara. Segundo Bruna Nascimento, Supervisora de Garantia e 

Qualidade da Nita, um dos grandes diferenciais é a presença de 

aditivos (enzimas) que dão mais força e resistência à massa para 

suportar o longo período de fermentação (15 horas).

O lançamento atende a demanda crescente por redução de 

custo, principalmente no segmento de food service, pois com 

este produto os proprietários reduzem os gastos já que a mistura 

de fermentação prolongada elimina até um turno de produção. 

Enriquecida com ferro e ácido fólico, a mistura Nita Mix Plus Pão 

Francês será comercializada em todo País e já está disponível em 

embalagens de 25 kg. 

Nita Alimentos lança 
farinha com fermentação 

prolongada

nem traços de derivados de soja e outros alergênicos 

em sua composição.  Os Pós para Sorvete Saborama são 

comercializados no atacado em fardos contendo seis unidades 

de 100 g. Cada 100 gramas de pó rende aproximadamente 

7,5 Kg quilos de sorvete. O produto está disponível em 14 

sabores: abacaxi, baunilha, chocolate, coco branco, creme, 

leite condensado, limão, maracujá, milho verde, morango, 

nata, ouri mix (morango e leite condensado), tutti-frutti 

e uva. Todos apresentam cor, aroma e sabor acentuados 

característicos das frutas ou do alimento que representam. O 

sabor chocolate tem adição de cacau lecitinado em pó. 
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A Vinícola Aurora foi a única brasileira 

premiada no Decanter Asia Wine Awards 

2016, concurso realizado sob a chancela 

da maior publicação especializada 

do mundo, a britânica Decanter. O 

espumante Aurora Moscatel conquistou 

medalha de prata ao atingir 90 pontos.

A medalha chega ao mesmo tempo em 

que a vinícola realiza novo embarque 

para a Ásia: 100 mil garrafas, entre elas 

o premiado espumante Aurora Moscatel, 

para China e Taiwan. Esse embarque e o 

reconhecimento obtido no concurso de 

vinhos mais importante do continente, 

aquecem ainda mais os planos da 

empresa de aumentar suas vendas para o 

mercado asiático, responsável por 25% das 

exportações da vinícola em 2015. 

Com os embarques de outubro, a Aurora 

totaliza 150 mil garrafas enviadas para a Ásia 

em 2016. Entre os produtos exportados, além 

do Aurora Moscatel, estão vinhos tintos e 

brancos das linhas Aurora Varietal e Aurora 

Reserva, toda a linha Brazilian Soul (marca 

de exportação da vinícola), e espumantes e 

vinhos das marcas Conde de Foucauld, Saint 

Germain e Clos de Nobles. A Vinícola Aurora 

está presente em seis países asiáticos: além de 

China e Taiwan, exporta para Japão, Coreia 

do Sul, Singapura e Hong Kong.

Nugali leva medalha em premiação que 

aponta os melhores chocolates do mundo

O sabor e a qualidade do chocolate 

brasileiro vêm ganhando espaço no 

disputadíssimo mercado mundial. Prova 

disso são as competições internacionais que 

apontam o que de melhor vem sendo feito 

através da mistura de cacau e ingredientes 

como amêndoa, castanhas, frutas, licores e 

uma infinidade de variáveis.

Em outubro, uma premiação em Londres 

(International Chocolate Awards) concedeu 

medalha de bronze ao produto Serra do 

Conduru 80% Cacau, da Nugali Chocolates, 

que utiliza um cacau cultivado nos sopés 

da Serra na Bahia, oferecendo ao tablete 

de 85 gramas um sabor naturalmente 

adocicado, com predominância de aromas 

frutais e cítricos. O chocolate da fabricante 

catarinense, que é a única marca brasileira 

na categoria chocolates puros, disputou com 

outros 1,7 mil produtos, a grande maioria 

de países com tradição em chocolates de 

qualidade, como Bélgica e Suíça.

Em junho, o Serra do Conduru 80% 

Cacau participou da etapa regional 

dessa premiação, nos Estados Unidos, 

concorrendo com os melhores das 

Américas, Ásia e Pacífico. “Esta medalha 

é a confirmação de que nossos produtos 

realmente se destacam entre os melhores 

chocolates do mundo”, afirma o diretor 

de Produção da Nugali Chocolates, Ivan 

Blumenschein. “É um orgulho mostrar que 

produtos brasileiros têm lugar no mercado 

internacional de qualidade”, finaliza.

FLASHES

Aurora é a vinícola brasileira 
premiada no concurso Decanter 

Asia Wine Awards 2016

Nugali leva medalha em 
premiação que aponta os 

melhores chocolates do mundo
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CESTINHOS DE GORGONZOLA COM DAMASCO

receitas

Modo de preparo

1. Descongelar a massa conforme instruções da em-

balagem;

2. Cortar na massa quadrados de 12 x 12 cm. Intercalar 

3 quadrados de massa com manteiga (ou margarina) 

derretida desencontrando as pontas;

3. Colocar os quadrados nas forminhas redondas e pin-

celar somente as pontas com manteiga (ou margari-

na) derretida;

4. Cortar quadrados de 15 x 15 de papel alumínio, colo-

car um punhado de feijões crus e fazer trouxinhas. 

Colocar dentro dos cestinhos para

5. evitar que as bordas dobrem;

6. Assar em forno preaquecido a 170 °C por aproxima-

damente 15 minutos ou até a massa estar levemente 

dourada;

7. Picar o damasco e o queijo gorgonzola;

8. Dispor sobre o cestinho o requeijão, o queijo gorgon-

zola e os damascos;

9. Polvilhar o gergelim preto e levar ao forno por 8 mi-

nutos;

10. Decorar com a folha de hortelã e servir.

Ingredientes

Massa:

•  1 pacote de Massa Fillo Arosa 300 g;

• 2 colheres (sopa) de manteiga (ou margarina) 

derretida para pincelar.

Recheio:

• 150 g de queijo gorgonzola;

• 150 g de requeijão;

• 100 g de damasco seco;

• 1 maço de hortelã pequeno;

• 80 g de gergelim preto.

Utensílios:

• Forminhas de empada;

• Papel alumínio;

• Feijões crus.

Tempo de Preparo: 60 minutos 

Rendimento: Aproximadamente 18 porções
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CANAPÉ À CAPRESE

receitas

Modo de preparo

1. Descongelar a massa conforme as instruções da 

embalagem;

2. Abrir a massa com o auxílio do rolo de massa até 

atingir o tamanho de 30 X 25 cm;

3. Cortar círculos de aproximadamente 7 cm de diâmetro; *

4. Gelar por 10 minutos e pincelar com o ovo batido;

5. Fazer furos nos círculos com um garfo e assar em 

forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos ou 

até dourar levemente;

6. Cortar os tomates e as muçarelas de búfala em cubos 

médios e temperar com sal, pimenta e azeite;

7. Colocar os tomates e as muçarelas sobre a mas-

sa já assada. Decorar com folhas de manjericão e 

polvilhar orégano. 

8. Servir imediatamente.

Receitas Exclusivas:

Ingredientes

Massa:

• 1 pacote de Massa Folhada Semi Laminada 

Arosa 400 g;

• 1 ovo inteiro batido para pincelar.

Recheio:

• Folhas de manjericão;

• 200 g de tomate cereja;

• 200 g de muçarela de búfala em bolinhas;

• Orégano;

• Sal e pimenta a gosto;

• Azeite (quanto baste).

Dica Arosa:

* Para fazer os cortes discos utilize aros para 

corte, moldes papel sulfite ou papel mantei-

ga, o tamanho desses pode ser alterado de 

acordo com a preferência.

Utensílios:

•Rolo de massa

Tempo de Preparo: 1 hora

Rendimento: Aproximadamente 20 porções
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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

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

Pág. 6

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

4º Capa

Dellart

Cadeiras, Mesas, Banquetas, Mesas Bistrô

(48) 3257-9854

dellartmesasecadeiras.com.br

Pág. 25

Ajinomoto

Molhos, Caldos, Temperos

(11) 5080-7624
ajinomotofoodservice.com.br

Pág. 41

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. 2 e 3(11) 5052-7070Pág. 41

Pág. 11

Págs. 34 e 35

Pág. 25

Pág. 23

Pág. 5

Pág. 19

Personal Lar
Batedeiras, Liquidificadores,Refrigeradores
Extrator de Suco

(14) 3274-2087
personallar.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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Crocante, resistente e com sabor incomparável!

goldenfoods.com.br

Quality Fries Coated Premium

goldenfoods.com.brgoldenfoods.com.br

Única e capaz de manter a crocância, qualidade e sofisticação. 
Perfeita para bares e restaurantes com delivery.
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