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EXPEDIENTE

Na era digital, uma estratégia de marketing que não inclui um site atrativo

Direção
Diogo Ortiz
Gilmar Horacio

e dinâmico e presença constante nas redes sociais e novos meios que surgem
a cada dia está fadada a um resultado ruim. Para te auxiliar na divulgação de
seu estabelecimento na internet, conversamos, para a seção Seu Negócio,
com especialistas em marketing digital, que enumeraram alguns tópicos
importantes, entre eles como a produção de conteúdo pode ser conver-

Editora
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(Mtb 56238/SP)
tatiane@foodmagazine.com.br

tida em vendas, quais as redes sociais mais adequadas a cada negócio e
como tirar proveito das várias plataformas disponíveis, como as de compra coletiva e o whatsapp, maior meio de comunicação em um mundo no
qual as pessoas ficam 24 horas com o celular na mão.
Conquistar espaço no mercado e gerar negócios também foi o objetivo da
Fispal Food Service, maior feira do setor de alimentação fora do lar, que
sempre acontece em paralelo a outros eventos, mas que este ano contou
mais um: a ABF, principal encontro de franquias. Os eventos propiciaram
networking e conhecimento, tanto de práticas que agregam no dia a dia do
transformador, por meio de palestras e workshops de gastronomia e gestão, como de novidades em produtos das marcas expositoras. Quem não
pode conferir ao vivo, poderá ler a cobertura que preparamos das feiras.
Partindo para o mundo da cozinha, em Gastronomia pelo Mundo apresentamos a queridinha das culinárias do mundo. Refinada e com estilo, a
gastronomia francesa não inspirou somente os pratos de muitas culturas,
mas fez contribuições histórias importantes ao longo dos anos, que perpetuam em cozinhas de vários países. A tradição iniciada pela França e pelos
primeiros chefs transformou a gastronomia e trouxe um ar mais sofisticado ao ambiente culinário. E por falar em sofisticação, quem também aposta nessa ideia é o empresário Leandro Dias, que idealizou e concretizou a
Middas, primeira cachaça com ouro do mundo. Com este espírito inovador, o empresário investe em informação para levar a bebida tradicional
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brasileira, que tem ganhado ares de sofisticação, bares adentro.
Assinatura e informações sobre a
Revista Food Magazine podem ser
obtidas através do site:
www.foodmagazine.com.br
ou pelos telefones:
+ 55 11 2628-6206
+ 55 11 2628-7809

Boa Leitura!

Periodicidade: Bimestral
Circulação: Nacional
Publicação: Grupo OC
Tatiane Mouradian
Editora

Errata: Na edição passada, nas páginas 30 e 31, mencionamos que a Golden Foods
estava há seis anos no Brasil quando outra marca, a Quality Fries, foi lançada. Na
verdade, houve um intervalo de apenas três anos. A empresa, que possui sede no
Rio de Janeiro e filiais por todo Brasil, importa mais de 90 mil toneladas de alimentos por ano, pertencentes a um portfólio de aproximadamente 100 produtos.
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Quality Fries Coated Premium
Crocante, resistente e com sabor incomparável!
Única e capaz de manter a crocância, qualidade e sofisticação.
Perfeita para bares e restaurantes com delivery.

6

foodmagazine.com.br

goldenfoods.com.br

Sumário

Culinária francesa

Papo direto

Além de possuírem uma culinária

Guilherme de Oliveira, da JBS, fala

Lançamentos, inovação e capacitação

extraordinária, os franceses também são

sobre o custo-benefício das carnes

profissional marcaram esta edição do

influenciadores de hábitos na cozinha

produzidas para o food service

evento que aconteceu em São Paulo

12

Fispal 2016

18

36

09 Artigo

Seu negócio:

10 Online

MARKETING DIGITAL

20 Fique por dentro
Notícias sobre o mercado de
alimentação fora do lar

Na era digital, uma boa estratégia de marketing

22 BEBIDAS

online é fundamental. Confira alguns tópicos

Middas - A cachaça destinada aos

importantes a serem considerados e conheça como

que possuem um paladar de ouro

as empresas estão atuando no ambiente virtual tual.

26

34 Empresas e negócios
Maskare – Proteção no preparo de
alimentos com design e tecnologia

44 FEIRAS E EVENTOS
ABF - Feira de franquias oferece
oportunidades de negócios no
mercado de alimentação

49 RECEITA
Músculo com refrigerante

50 fornecedores

SUMÁRIO
foodmagazine.com.br

7

ACESSE O NOVO PORTAL

Food Magazine

.com.br

DISPONÍVEL EM TODOS OS
DISPOSITIVOS MOBILE

Food Magazine

Agora você pode acessar a
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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Editorial

Nunca foi tão fácil e ao
mesmo tempo tão difícil

aparecer

A internet democratizou a informação. Nos dias de
hoje temos ao alcance dos dedos, literalmente, acesso
a tudo aquilo que quisermos saber. Pesquisar sobre
novos estabelecimentos, pratos e experiências gastronômicas ficou simples e rápido. Nesse contexto,
então, aparecer para o público alvo ficou mais fácil?
Sim e não, usar as mídias sociais, criar conteúdo e realizar marketing digital, apesar de aparentemente simples,
ficou mais complexo, porque tudo depende de uma
combinação de fatores e muita tentativa e erro. Sem
contar que disciplina e estratégia são fundamentais.
A única coisa certa nisso tudo é que conteúdo sempre
é atrativo. Texto + imagens cuidadosamente escritos
e editados fazem parte do pacote para quem quer ter
sucesso. Utilizar os canais corretos também.
Tivemos há pouco tempo um exemplo do poder

Acreditem, não é fácil, oferecemos esse serviço aqui

atual do marketing digital. Um cliente, que foi bem

no Grupo OC, através de nossa agência, e só con-

atendido em um quiosque de consertos de celular,

seguimos chegar nos objetivos de comunicação es-

fez um post e boom! Mais de 70.000 curtidas da noi-

perados por nossos clientes alinhando uma equipe

te para o dia, ampliando e muito o volume de servi-

produtora de conteúdo + uma equipe de editores de

ços do estabelecimento. Marketing digital puro!

imagem, pensando exclusivamente em cada passo da

Como nem sempre temos esse tipo de publicidade gratuita, a única forma de conseguirmos reproduzir esse

comunicação, interligando todas as mídias sociais.
100% do tempo, 3x ao dia, 7 dias por semana.

feito é através de agências digitais, produtores de conte-

Imaginem um restaurante, com investimento em

údo ou gestores de mídias sociais. Mas e a opção de você

decoração, cardápio e treinamento de pessoas com

mesmo produzir o conteúdo do seu negócio, é viável?

uma comunicação amadora? Dá até calafrios.... Aqui

Sim, é viável e possível, mas como tudo nessa vida, existe uma curva de aprendizado para chegar no ponto ideal. E essa curva pode ser maior ou maior, dependendo
da pessoa, sem contar que a comunicação tem que ser
adequada com a imagem que o negócio quer passar.

no Grupo OC acreditamos que trabalhos específicos
devem ser realizados por especialistas, assim, temos
certeza que o resultado esperado é possível de acontecer, mesmo em um território tão novo como o
marketing digital.

*Gilmar Horácio tem vasta experiência no mercado food service. Já passou por
importantes empresas do setor, como Yakult, Ambev, Sadia e BRF. Atualmente, é diretor do Grupo OC e da Food Magazine, realiza trabalhos na JBS e é
consultor do Grupo Petrópolis.
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Conteúdo

Online
exclusivo
No portal da Food Magazine
você encontra todas as novidades

/foodmagazinerevista
@foodmagazine1
/revistafoodmagazine
/revistafoodmagazine

do setor, além de cases de sucesso
e análises de especialistas, através
de conteúdo exclusivo, atualizado diariamente.

TRÊS DICAS PARA
CORTAR CUSTOS SEM
PERDER A EFICIÊNCIA
Em março, as micro e pequenas
empresas brasileiras demitiram
quase 50 mil pessoas, segundo
dados de um estudo mensal elaborado pelo Sebrae.

Fotos: Divulgação

IFOOD REVELA
OS HÁBITOS DO
CONSUMIDOR NO
DELIVERY
A plataforma de delivery online de
comida no Brasil realizou uma pesquisa, encomendada pelo IBOPE,
que entrevistou mais de 1.800 pessoas
em diversas cidades do Brasil.

EMPRESA SUECA CRIA MESA
DE COZINHA DO FUTURO

QR CODE

A fabricante de móveis sueca Ikea, em parceria com a empresa americana
CA Technologies, criou o projeto Concept Kitchen 2025, em que prevê

Link para o

como será a cozinha daqui nove anos.

Portal Food
Magazine
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A mais completa plataforma
de gestão de Food Service
Centralize a gestão operacional, administrativa
financeira, fiscal e contábil do seu negócio

Vantagens do EVEREST Food Service:
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

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

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

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

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

Diminua suas perdas, controle seus custos e agilize seus recebíveis com o EVEREST Food Service
SÃO PAULO - SP Tel.: (11) 3429-8787
Rua Itapeva, 87A
Tel.: (41) 3303-0050
CURITIBA - PR
Rua Prof. João Argemiro Loyola, 74
comercial@acomsistemas.com.br

www.acomsistemas.com.br
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Gastronomia

FRANCESA
berço mundial da gastronomia,
a França é responsável por muitas
mudanças que ocorrem nos hábitos
alimentares – que vão desde os
alimentos aos modos na cozinha.
Saiba quais foram as contribuições
dos franceses para a culinária
global e suas peculiaridades

Paris - França
Foto: Divulgação

D

urante os tempos que antecederam à Revolução
Francesa, era praxe que os reis usufruíssem de todas regalias possíveis, como ter seus próprios cozi-

nheiros e uma mesa bem farta para simbolizar o poder da
monarquia sobre a plebe. No entanto, a cozinha da época
é completamente diferente da que se conhece hoje. Muita
coisa mudou na história da arte de cozinhar e tudo isso se
deve ao berço da gastronomia, a França. Falar sobre a culinária deste país europeu não se resume somente aos deliciosos pratos típicos e suas respectivas receitas. Lembrar da
França é, sobretudo, reconhecer a revolução que ela fez na
gastronomia mundial e valorizar suas contribuições eternizadas nos hábitos de cozinheiros do mundo todo.

Estrasburgo - França
Foto: Tim Stacks

O espaço destinado ao preparo de alimentos foi

zimento, o estilo dos restaurantes, uso das louças,

sendo lapidado e aprimorado ao longo de mais

o termo “gourmet” e até mesmo o maior guia de

de 200 anos, a partir da Revolução Francesa. Isso

referência gastronômico no mundo, o Michelin,

porque, após o estopim da guerra iniciado pelos

são oriundos das terras de Napoleão Bonaparte.

mais pobres franceses, muitos chefs da alta corte

É atribuído à eles a profissionalização da cozi-

ficaram sem seus empregos. Foi por conta disso

nha, a consolidação dos chefs e outras fun-

que surgiram os primeiros bistrôs e restaurantes

ções desempenhadas por cozinheiros mundo

do mundo. E foi assim também que os franceses

afora. “Os franceses já são um pessoal guloso

com menor poder aquisitivo puderam frequentar

que gosta de comer bem. A França é um país

e desfrutar de uma comida digna de um rei, a um

propício para produzir bons produtos, frutas,

preço acessível. Emmanuel Bassoleil é resultado

peixes, carnes, bom queijo, pães, confeitarias.

de todas mudanças ocorridas dentro da cozinha

Isso faz parte da cultura francesa. Os primeiros

na França. Nascido na região da Borgonha, de mãe

restaurantes nasceram lá”, comenta.

cozinheira e pai apreciador assíduo de vinhos, ele

Além de tudo isso, o hábito de construir um pas-

é um dos grandes chefs que veio ao Brasil desco-

so-a-passo do preparo, as famosas receitas, é

brir novos sabores. Em pelo menos 30 anos, Bas-

originário de anotações realizadas pelos antigos

soleil acumulou conhecimento suficiente sobre o

franceses, que faziam um arquivo dos pratos pre-

país e hoje é responsável pelo Skye Bar e Restau-

parados. Sem fotos e redes sociais, somente a pena

rante do Hotel Unique, em São Paulo.

era responsável por registrar a história de pratos

Para chegar ao status mundial da gastronomia, a

tão típicos que prevalecem até hoje. Os franceses

França precisou inovar e descobrir muitas coisas

levam a cozinha tão a sério que existe uma espé-

que poderiam ser aprimoradas dentro da cozi-

cie de enciclopédia da gastronomia chamada La-

nha. Cozinhar é um ato básico de sobrevivência.

rousse Gastronomique, que reúne informações

Tornar essa ação uma arte ficou a cargo dos fran-

importantes sobre termos técnicos e nomes de

ceses. O modo de servir, empratar, técnicas de co-

pratos, como se fosse um dicionário.

“A França é um país propício para produzir bons
produtos, frutas, peixes, carnes, bom queijo, pães,
confeitarias. Isso faz parte da cultura francesa”
- Emmanuel Bassoleil

foodmagazine.com.br
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Gastronomia pelo mundo

Provença
Foto: Serlunar

Contribuições históricas
De acordo com Bassoleil, muitos cozinheiros de outros países
foram aprender a arte da cozinha na França. Os japoneses, italianos, ingleses. Os franceses influenciaram hábitos culinários no
mundo todo. Em filmes de época, principalmente sobre a aristocracia francesa como “Maria Antonieta”, com Kirsten Dunst, há
cenas de grandes banquetes com fartura, servidos em carrinhos
que carregavam bandejas cheias de comida. Essa realidade mudou com o toque sofisticado e fino dos franceses. “A comida era
cortada na hora e servida à mesa com travessas gigantes. O gar-

Muitos cozinheiros de outros
países foram aprender a arte
da cozinha na França. Os
japoneses, italianos, ingleses. Os
franceses influenciaram hábitos
culinários no mundo todo

çom era quem montava o prato. Começaram a tirar isso e servir
ela empratada. Em um restaurante que você colocava 40 pessoas,
começaram a caber 80. Se tornava um espaço mais comercial,

O sabor de cada região

minimizava o desperdício, não precisava de tantos garçons e o
chef começou a se destacar. Isso tirou os incômodos do salão,
pois é um lugar para comer, se divertir, conversar. Não tinha

A mesa francesa possui vários destaques como o pão já citado,

mais show. O show passou a ser na cozinha”, lembra.

queijos e consumo constante de vinho. Para se ter uma ideia,

Com os franceses, os pratos se tornaram telas e os ingredien-

cada região da França possui sua particularidade culinária, o tipo

tes, tintas. As mãos dos chefs eram os pincéis que davam o tom
exato e perfeccionista para cada receita montada de forma impecável. Entre tantas heranças deixadas para o mundo, estão
as técnicas de flambar e a palavra gourmet. São termos, entre tantos outros, que já estão cravados no dia-a-dia de quem
cozinha. A padaria e confeitaria que é conhecida hoje foram
iniciadas lá na França. Para se obter os mais diferentes tipos
de pão, os franceses iniciaram a produção e uso de diferentes
tipos de farinhas. “O pão é uma receita milenar, não é particularidade da França, mas aprimoramos. É um ingrediente
indispensável em uma refeição”. Já o famoso e tradicional pão
francês que é conhecido aqui no Brasil, o chef afirma que não
tem “nada a ver” com os pães que são consumidos na França.

de vinho mais bebido e os ingredientes mais usados no preparo
das refeições. Isso porque, explica Bassoleil, cada região, devido
à sua geografia, produz esses ingredientes que se consolidaram
e ficaram mais fortes, assim como é no Brasil. Dessa forma, foram surgindo os pratos típicos regionais, aperfeiçoados ao longo
do tempo pelos chefs de cada lugar. “O destaque é sempre alimento e uma bebida”, pontua o chef. Na região da Borgonha, por
exemplo, há oferta de vinhos Rosé, uso de legumes, produtos da
caça. Já em Bordeaux usa-se muito o peixe, frutos do mar, ostras
e vinhos também. Em Provence predomina o alho, manjericão,
tomate e peixes. Nas regiões montanhosas há cogumelos, ervas,
variedade de batatas e peixes. Em Normandia consome-se muito queijos e leites.

Foto: Divulgação

O chef Emmanuel Bassoleil é responsável pela cozinha
do Skye Bar e Restaurante, localizado no Hotel Unique,
em São Paulo

Foto: Divulgação

Vive la cuisine!
As bases gastronômicas que a França desenvolveu, deram
respaldo para as cozinhas de muita gente. Essa cultura de
uma mesa bem posta, bem como uma refeição bem preparada, é valorizada por muitos até hoje. O chef ainda conta
a história de outro cozinheiro que inovou a forma de servir

Foto: Divulgação

um peixe, por exemplo. A pequena mudança fez toda diferença na hora de apresentar o prato. “Há 40 anos colocava-se um peixe assado, legumes e o molho por cima. Ele foi o
primeiro chef a fazer um peixe e não cobri-lo. Colocou todo
molho embaixo e ninguém tinha pensado nisso. Inovou-se
a arte de empratar”. Além dos pratos salgados, a França tem
uma bela lista de doces e sobremesas variada que compõe
a mesa dos franceses. Esse é outro ponto importante, onde
o país foi pioneiro. As refeições são divididas para que cada
sabor seja sentido e cada prato seja valorizado. Por isso foi

Foto: Divulgação

se popularizando os métodos de servir, começando pela en-

Marselha - Provença

trada, seguida de um prato principal e, por fim, a sobreme-

Maior porto comercial do país

sa. Essa é uma refeição completa.

Gastronomia pelo mundo

Doces franceses
Crepe Suzette
Feito com manteiga, açúcar e flambado com licor francês.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Creme Brulée

Macaron

Uma das sobremesas mais conhecidas, é feito com creme de

Criado pelo confeiteiro Pierre Hermé, é símbolo de Paris

baunilha e coberto por uma capa de açúcar sólida, que fica cro-

e feito com farinha de amêndoas. Pode ser feito em vários

cante após ser queimada levemente com um maçarico.

sabores como chocolate, pistache, maracujá, etc.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Madeleine

Éclair

É um bolinho tradicional da região de Lorraine. Ele é feito à

É feita com massa choux e se parece muito com a

base de ovo e possui forma de concha.

bomba brasileira. Geralmente é recheado com chocolate e possui uma cobertura que chama a atenção.
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Br x Fr
Assim como outros países, o Brasil não ficou de fora da influência da França dentro da cozinha. Emmanuel conta que, desde
que chegou às terras Tupiniquins, notou que nossa culinária
mais parecida com a francesa é a mineira. Isso porque os mineiros fazem justamente como os franceses. Destacam cada prato
para que o sabor único de cada um seja apreciado no momento
certo. “Eles destacam cada coisa e não misturam. Tem a couve,
o arroz, carne seca, queijo, a cachaça, o pão de queijo, os doces
em compotas. A única coisa que não tem é o peixe”, explica.

França: Clássica,
moderna e evolutiva
O ranking dos melhores 50 restaurantes do mundo saiu em junho e premiou apenas dois restaurantes franceses. Apesar de
não obter tanto destaque na lista e nem ter alçado o primeiro lugar, a culinária francesa já se consolidou de tal forma no
mundo que dificilmente perderá seu status de líder da cozinha.
Até mesmo em termos de educação, a França possui destaque.
Escolas de gastronomia estão espalhadas pelo país que possui
muita fonte de conhecimento para transmitir aos seus alunos.
Mesmo assim, Emmanuel não deixa de ressaltar que existem
muitas outras escolas de gastronomia espalhadas por aí e que
também oferecem extrema qualidade no ensino.
O chef evidencia que não é somente a estrutura que chama a
atenção dos alunos. O professor, aquele que transmite os ensinamentos, é a peça chave para um ensino de qualidade sobre
culinária. “As pessoas começaram a montar muitas escolas, mas
esqueceram que o produto principal é o professor”, diz. Quem
der uma passadinha lá na França também vai encontrar uma
variedade de restaurantes especializados em outras culinárias.
No entanto, Bassoleil afirma que os franceses são conservadores quanto à sua culinária e brinca: “ninguém vai na França para
comer comida japonesa”.
Fica claro que a França, além de ter ótimos pratos típicos e ingredientes que saltam aos olhos de qualquer chef, possui uma
marca muito forte nos hábitos e técnicas desenvolvidas e na
forma de utilizar a cozinha, bem como influência na alimentação fora do lar. “A França é a mãe da gastronomia mundial. Você
pode não ter tanta ligação, mas ela te pariu e te ensinou. A culinária francesa é muito mais complexa que uma simples receita.
É o prazer da mesa, do servir. Tudo isso são coisas francesas. A
complexidade da gastronomia francesa não é só um prato clássico, tem toda uma história e isso é um grande legado. Não tem
como fugir. A França é a fonte”, finaliza.
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Papo Direto

guilherme

oliveira
Qualidade e
lucratividade
Guilherme Oliveira, gerente
Food Service da JBS

Foto: Divulgação

M

ineiro residente em São Paulo desde 2006, Guilherme Oliveira atua hoje como gerente de Food
Service da JBS. Iniciou sua trajetória na empresa há oito, como Coordenador de Vendas em São
Paulo para o pequeno Varejo e começou a trabalhar com o food service após dois anos. Atuou ain-

da no Rio de Janeiro como Gerente de Vendas e, depois desse período, voltou para São Paulo para assumir
a gestão da área nacional de Food Service da JBS, que trabalha com as marcas Friboi, Do Chef Friboi,
Angus Friboi e Swift Black, cuidando do acompanhamento do gado desde sua origem, a fim de trazer a
melhor solução e o melhor custo-benefício para o negócio do transformador. Administrador por formação, Oliveira atua no mercado de alimentação há 14 anos, com passagem por empresas como Macarrão
Santa Amália, Kellogg’s e Sadia.

Fale sobre a área de Food Service da JBS?

18

ne bovina nacional e importada da Argentina, Uru-

A JBS criou, na unidade de Carapicuíba, há cerca de

guai, Paraguai e Austrália, nos principais cortes como

dez anos, uma área dedicada ao Food Service. Hoje, o

contra-filé, alcatra completa, filé de costela e picanha,

atendimento do setor foi estendido para as capitais e

além de cordeiros do Uruguai, Chile, Nova Zelândia

principais cidades do País, com profissionais dedica-

e Austrália, frangos, suínos, pescados, embutidos, ve-

dos ao Canal, que exige um atendimento específico

getais e batatas pré-frita congelada. A JBS conta ainda

e técnico. O principal objetivo do canal é entender e

com linha de produtos Premium da marca Swift Bla-

conhecer de perto o negócio do cliente para encon-

ck, com carne bovina de um blend de raças britâni-

trar dentro do nosso portfólio de produtos a solução

cas que oferece marmoreio e suculência inigualáveis,

ideal que se encaixe em seu perfil de preparo e públi-

além da nova marca Angus Friboi, que comercializa

co atendido, seja dentro da indústria, com uma pro-

cortes certificados pela Associação Brasileira de An-

dução em larga escala, ou do negócio transformador,

gus, com maciez única para os clientes que procuram

seu cliente e qual é a solução que ele precisa.

um produto diferenciado para um público exigente.

Quais são os principais produtos disponibilizados

Qual a diferença de um produto para o food service

para o mercado transformador?

em relação ao desenvolvido para o varejo?

Nossa gama de produtos inclui as soluções da marca

Podemos citar alguns pontos importantes. A maté-

Do Chef Friboi, que oferece uma solução completa

ria-prima da linha Do Chef Friboi, por exemplo, é

para o food service com produtos específicos em car-

selecionada com foco no food service. No caso da

foodmagazine.com.br

carne bovina, oferecemos cortes com padrão especialmente criado para o setor, com uma cobertura de gordura uniforme que contribui para manter a maciez e sabor durante o preparo até o momento de servir para os
consumidores. Além disso, os produtos são vendidos em
embalagens maiores, na medida para o setor – enquanto
uma peça de contra-filé para o varejo tem 1,5kg, a do Do

“Percepção de preço é relativa. Na
indústria tem uma padronização,
os cortes são feitos em escalas, as
pessoas são treinadas para isso. Estou
entregando a solução para o negócio
dele, que fará menos aparas na peça. Os
transformadores que fazem a conta
corretamente na entrada e na saída
entendem o benefício.”

Chef Friboi, por exemplo, tem 4,5kg – conferindo mais
praticidade, custo relevante, facilidade de ter a medida
certa e de armazenamento. Para os clientes, levamos a

Quais são os desafios no atendimento aos transfor-

solução completa e isso garante aumento da eficiência,

madores?

redução do desperdício e economia de tempo.

O desafio é ter a técnica e a sensibilidade para atender os
clientes e entregar o que ele realmente precisa. Os pro-

Como desenvolvem produtos para o setor food service? Quais são os itens avaliados?

dutos devem trazer o melhor rendimento com o melhor
custo final dentro de um valor que traga uma margem
interessante. Atendemos igualmente a todos os clientes,

Ouvimos muitos as demandas dos nossos clientes, olha-

do boteco ao restaurante de luxo, o importante para nós

mos as práticas do mercado e buscamos sempre estar

é mostrar que estamos preparados para solucionar o for-

à frente da categoria com as nossas inovações desde a

necimento de todas as proteínas e ser a melhor solução

origem da matéria prima nas fazendas. A JBS tem um

para o negócio, solucionando problemas e garantindo

programa de sustentabilidade em que faz um monito-

maior lucratividade.

ramento através de satélite, evitando assim que compremos de fazendas com trabalho escravo, infantil, área
indígena ou de desmatamento. Isso é uma garantia e um

Possuem um canal de auxílio aos transformadores?

grande diferencial que oferecemos aos nossos clientes.

Sim. A Friboi lançou a Academia da Carne Friboi, uma

Sabemos e garantimos a procedência dos produtos que
estamos comercializando. Além disso, acompanhamos
de perto todo o processo dos pecuaristas fornecedores,
com o objetivo de contribuir para elevar ainda mais a
qualidade das carcaças produzidas no País e, assim, garantir um produto final especial para o food service, assim como para o varejo.

plataforma on-line que reúne todos os tipos de conteúdo para transformar os consumidores e pessoas do food
service – dos mais leigos aos mais experientes – em verdadeiras autoridades quando o assunto é carne bovina.
A novidade tem três embaixadores de peso: a apresentadora Ana Maria Braga e os renomados chefs de cozinha
Olivier Anquier e Guga Rocha, que atuam diretamente
na elaboração dos conteúdos e garantem a confiança às

Este cliente procura preço ou entende o valor do custo-benefício?

informações disponibilizadas. Além disso, a produção
dos vídeos, matérias e infográficos que compõem a Academia da Carne Friboi tem a assinatura da Globo, que

A nossa percepção sobre preço é diferente. Sabemos que

ainda hospeda, amplifica e qualifica a audiência do site,

precisamos prestar um bom serviço. Nosso trabalho é

reafirmando a credibilidade das informações elaboradas

produzir em grandes escalas dentro de um padrão con-

com exclusividade para o canal. A plataforma tem ainda

tínuo para garantir ao transformador que precisa servir

a participação dos chefs e especialistas Felipe Bronze,

seus pratos com a mesma qualidade, tamanho e sabor

Ana Luiza Trajano, Jimmy McManis, Ivan Aschar, Cla-

mais praticidade e rendimento com as peças e cortes

rice Chwartzmann, Flavio Myiamura, Carla Pernambu-

classificados que comercializamos no food service. Ofe-

co, Mônica Rangel, Arthur Sauer, André Castro, Tereza

recemos vantagens e benefícios por entregar um padrão

Paim, Fabio Vieira e Kathia Zanatta, que são consultores

de limpeza e classificação de tamanho, possibilitando,

e dividem todo o seu know-how com os consumidores

assim, a melhor relação custo-benefício e rentabilidade

por meio de cursos em vídeo e de outras formas, tudo

para o transformador.

com a curadoria de especialistas em carne da Friboi.
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FIQUE POR DENTRO
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Lei incentiva Food Trucks e Feiras
Gastronômicas no Rio de Janeiro
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Ja-

presentativas dos proprietários de Food Trucks

neiro aprovou e sancionou a lei 7.252, de autoria

visando a realização de feiras gastronômicas

dos deputados Waldeck Carneiro e Thiago Moha-

ou similares afim de cadastrar e legalizar o pe-

med, que incentiva e fomenta as feiras gastronô-

queno e médio empresário empreendedor do

micas, bem como a comercialização de alimentos

ramo alimentício, utilizando veículo adaptado

em Food Trucks. O objetivo é formatar um ca-

ao comércio de rua.

lendário mensal fixo, válido para todas as cidades
fluminenses, denominado “Feira Gastronômica”,
onde os comerciantes proprietários de Food Trucks poderão expor e comercializar seus produtos
em áreas públicas e privadas.

do espaço público, reduzindo a burocracia
e buscando atenuar as determinações referentes às posturas municipais relativas às
licenças de funcionamento, tendo em vista

Será exigido, de todos os veículos partici-

o caráter sazonal das feiras gastronômicas,

pantes nos eventos em questão, prévio Cer-

além de oferecer espaço aos jovens empre-

tificado da Vigilância Sanitária Anual e lau-

endedores para desenvolver projetos produ-

do emitido por Engenheiro de Segurança

tivos e sustentáveis, favorecendo o trabalho

devidamente registrado junto ao Conselho

com saúde e segurança, com vistas ao desen-

Regional de Engenharia (CREA-RJ).

volvimento socioeconômico de sua família e

O Poder Executivo também poderá firmar parcerias com os municípios fluminenses, com
instituições educacionais e com entidades re-

20

A medida assegurará ao comerciante o devi-
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de sua comunidade. Esta política de incentivo não exclui a auto-organização de feiras e
eventos gastronômicos de Food Trucks.

Foto: Divulgação

OAB quer derrubar lei
que proíbe sal em mesas
no Espírito Santo
A Lei Estadual nº 10.369/2015 que proíbe que bares e restaurante deixem o sal exposto, acessível para os clientes,
nos estabelecimentos do Espírito Santo “prejudica o direito à liberdade de escolha” e, por conta disso, deveria ser declarada inconstitucional. De acordo com informações do

Foto: Divulgação

Proibição do consumo de
ostras em Santa Catarina
gera demissões de
maricultores

portal G1, esse é o entendimento da Comissão da Ordem
dos Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo (OAB-ES),

A proibição da extração, venda e consumo de ostras, mexi-

que tenta derrubar a lei por meio de uma Ação Direta de

lhões, vieiras e berbigões em todo o litoral catarinense pela

Inconstitucionalidade. Segundo o presidente da Comis-

presença de uma toxina que pode causar intoxicação alimen-

são, Claudio Colnago, o parecer é extremamente técnico

tar já tem mais de um mês. Segundo a Companhia Integrada

e condena os aspectos formal e material da referida Lei.

de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), ain-

Consta no parecer aprovado pela Comissão de Estudos Constitucionais da OAB/ES que o Estado não tem
competência para legislar sobre vigilância sanitária e
que a determinação prejudica o direito à liberdade de
escolha do consumidor e do direito à livre iniciativa.

da não há previsão de liberação. O maior impacto é no início
da cadeia produtiva, com os maricultores. Para a Associação
de Maricultores e Pescadores Profissionais do Sul da Ilha
(Amprosul), que reúne 36 produtores familiares da região do
Sul da Ilha de Florianópolis, a situação beira a “calamidade”.

De acordo com a lei, em vigor desde julho de 2015, os

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de

estabelecimentos situados no Estado do Espírito Santo

Bares e Restaurantes em Santa Catarina (Abrasel), não há

que comercializam alimentos preparados para consumo

um levantamento oficial de perdas para o setor, já que na

imediato como bares, restaurantes, lanchonetes e simi-

maioria dos restaurantes a ostra não é a única opção. Con-

lares, ficam proibidos de expor, em mesas e balcões, re-

forme o dono de um dos restaurante do Ribeirão da Ilha, no

cipientes ou sachês que contenham cloreto de sódio (sal

Sul de Florianópolis, houve uma queda de 30% no público,

de cozinha). Para ter acesso ao sal, os clientes passaram a

mas os clientes têm buscado alternativas. Segundo o médico

fazer o pedido aos atendentes dos estabelecimentos. Os

veterinário da Cidasc, Pedro Mansur, não é possível prever

empreendimentos que desrespeitam a lei estão sujeitos

quando a coleta de mariscos será liberada, por depender de

ao pagamento de multa aproximada de R$ 1,3 mil.

condições naturais. As informações são do G1.
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Bebidas

Toque
de

Ouro

Fotos: Divulgação
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Criador da primeira cachaça com ouro do
mundo, Leandro Dias luta para colocar a
bebida no hall de sofisticação em bares,
restaurantes e copo dos brasileiros

N

a Mitologia Grega, o rei Midas era fortemen-

seja cada vez mais elevado. “Os brasileiros estão redesco-

te conhecido pelo seu poder de transformar

brindo a cachaça”, afirma Dias. Isso porque o empresário

tudo que tocava em ouro. Dos mais simples

já notou o aumento significativo da bebida nas cartas de

objetos, o monarca conseguia atribuir o alto valor da

bares e restaurantes Brasil afora. “Daqui a alguns anos,

pedra dourada. Com o empresário Leandro Dias não

quem não tiver uma carta de cachaça para harmonizar

é diferente. Ele conseguiu transformar uma bebida

com seu cardápio ficará para trás”, completa.

tradicional brasileira, a cachaça, em item de sofisticação e, literalmente, em ouro. Bom, quase. A garrafa
de Middas acompanha um saquinho de ouro comestível que traz um ar de sofisticação à bebida. Essa é
realmente a ideia: gourmetizar a cachaça. A bebida é
puramente brasileira e já tem 500 anos. No entanto,
só agora entrou no ramo premium de bebidas cada
vez mais elitizadas. A ideia de inovar o produto com
um toque de ouro reafirma essa posição de que a bebida tem tudo para atingir este espaço e alcançar o
patamar mais alto do paladar brasileiro.

Audacioso e criativo, o idealizador da Middas atribui
isso ao fato de que a cachaça tem tido seu processo de
produção cada vez mais diferenciado. Ou seja, o foco
não está mais na quantidade, mas sim na qualidade
da bebida produzida. Desde os 13 anos em contato
com a cachaça, ajudando a vendê-la no bar de seus
avós, o empresário tem propriedade suficiente para
afirmar que o público que consome a bebida mudou
muito com o passar dos anos. “O público está mais
antenado em novas experiências e prazer sensorial
do que simplesmente optar pelo álcool barato. Há al-

Juntar-se aos líquidos nobres é a meta para a cachaça a

gum tempo você nunca imaginaria a cachaça entran-

médio prazo. A produção artesanal da bebida em alam-

do em festas de baladas voltadas exclusivamente para

biques espalhados por todo país, aliada aos adicionais

o público A e isso a Middas conseguiu e permaneceu,

que chamam a atenção, é a forma que os produtores

pois o ouro é apenas a cereja do bolo, o que realmen-

têm encontrado para garantir que o status da cachaça

te importa é a qualidade do produto”, afirma.

“Os brasileiros estão
redescobrindo a cachaça.
Daqui a alguns anos, quem
não tiver uma carta de
cachaça para harmonizar
com seu cardápio ficará
para trás”
- Leandro Dias

Middas
Cachaça Branca
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Middas
A bebida é produzida em pequena escala em uma cidade

Recentemente, a Middas integrou a cartela de bebidas do restau-

do interior paulista, Dracena. Em alambiques de cobre,

rante do Chef Henrique Fogaça, um dos jurados do MasterChef,

são produzidos apenas 120 litros da bebida por dia. Após,

programa transmitido pela Band. No entanto, Dias ressalta que

ela é armazenada em tonéis de madeira de amendoim do

não importa o restaurante, o que vale mesmo é se os clientes

campo, carvalho francês ou americano, onde descansam

querem ter uma nova experiência e se o lugar tem comida boa.

por no mínimo dois anos. O ouro que compõe a bebida

Afinal, cachaça vai bem com muitas coisas. Doces, salgados e até

é importado da Alemanha, com certificado de pureza da

mesmo outras bebidas como cerveja e café. A combinação inu-

União Europeia. Isso porque, para ser comestível, ele pas-

sitada traz para um paladar mais aguçado um mix de sabores in-

sa por um processo que retira todas as impurezas e só é

confundível e jamais imaginado por quem experimenta. “Hoje

colocado no mercado após exaustivos testes.

em dia você consegue harmonizar cachaça com tudo, desde

Segundo Leandro, os brasileiros estão percebendo que a
cachaça é a única bebida que pode dar prazer sensorial,
inexistente em outros destilados. Devido à isso, a Middas
tem aumentado sua presença em bares e restaurantes de

uma entrada com salada ou canapés, até o cafezinho ou chocolate. Posso falar sem medo que onde muitas bebidas destiladas
ou fermentadas não conseguem encontrar uma boa harmonização, com a cachaça você sempre encontrará”, diz.

todos os estados brasileiros, além de ter se consolidado

Atualmente, Leandro tem 25 mil litros prontos para serem en-

com o público final. “A Middas é uma bebida comemo-

garrafados. São dois tipos de bebidas. A Middas branca fica ar-

rativa que muitas pessoas gostariam de receber como

mazenada em tonel de amendoim do campo e é mais utilizada

presente. Por isso nosso maior alvo tem sido o consumi-

no preparo de drinks como a caipirinha. Já a Middas Reserva é

dor final, porém, felizmente, vários bares e restaurantes

armazenada em barris de carvalho francês e possui blend com a

agregaram a bebida a seus cardápios”, declara.

madeira de amburana. Harmoniza muito bem com chocolates,
charutos, churrasco e doce de leite.

Leandro Dias,
CEO da Cachaça Middas

Cachaça Middas CEO
Leandro Dias
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“O público está mais antenado
em novas experiências e prazer
sensorial do que simplesmente
optar pelo álcool barato.
Há algum tempo você nunca
imaginaria a cachaça entrando
em festas de baladas voltadas
exclusivamente para o públicoA”
- Leandro Dias

Fórmula da Cachaça
Para aprimorar cada vez mais o paladar do público cachaceiro, Leandro Dias lançou uma plataforma intitulada Fórmula
da Cachaça. No espaço online, o empresário junto com o jornalista João Almeida, apresenta técnicas de análise sensorial e
harmonização da cachaça, para melhores experiências, bem
como o poder do consumo moderado para aproveitar cada
vez mais a degustação da bebida. “Acreditamos que um con-

sumidor bem informado tem mais prazer ao apreciar uma
cachaça de qualidade. Nossa meta é poder ajudar as pessoas a
terem novas experiências a cada gole. A cachaça representa a
alma e cultura do Brasil. Já vivi em outros países e sei exatamente como os estrangeiros são apaixonados pela possibilidade de novos sabores e aromas. E como não ser atraído pela
cachaça e suas experiências prazerosas sem fim?”, indaga.

Cansado de anotar seus pedidos
no bloquinho de papel?

A Autobyte tem a solução
completa para o seu restaurante

Sistemas para PDV,Gestão
e Equipamentos

Agilizar Atendimento

Controlar Estoque

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

Gestão

Tenha todas as
informações da
sua empresa
ONLINE

solicite uma visita
sem compromisso

www.autobyte.com.br
foodmagazine.com.br
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SEU NEGÓCIO

Marketing

DIGITAL

Manter uma presença
forte no ambiente
online é fundamental.
Saiba como ser
encontrado por
quem procura um
estabelecimento
no Google e como
fortalecer sua marca
entre seus contatos,
através de redes
sociais, whatsapp,
e-mail marketing,
entre outros meios
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O

marketing não é uma ciência exata e para se destacar no mercado
é preciso se adaptar às suas constantes transformações. E é inegável que hoje um dos meios de comunicação que mais crescem é
a internet, consolidada como uma das formas de divulgação mais eficientes e acessíveis, visto que tem um custo relativamente baixo. Dentro do
ambiente virtual há ainda diversas possibilidades, mas nenhuma delas é a
mais adequada, cada mídia tem uma função diferente dentro do processo
de marketing. Algumas são melhores para atendimento outras para divulgação da marca ou para relacionamento e fidelização. “É preciso entender
a função de cada mídia e como usá-la dentro de um ‘composto’ de marketing”, define Olímpio Araújo, professor do Gestor de Marketing Digital.
Para Fabio de Francisco, sócio-fundador do Grupo Bares SP, as comunicações digitais devem “inspirar” os clientes e fazê-los ir até o estabelecimento para ter a experiência presencial. “Antigamente era fácil conquistar um
cliente e difícil mantê-lo. Atualmente, com a quantidade de alternativas e
a enxurrada de informações, é difícil conquistar o cliente, e continua sendo difícil manter este cliente. Mais difícil ainda é inspirar o cliente, para
que este possa compartilhar a experiência com seus amigos e passar a ser
um indicador do estabelecimento. Porém, não vamos pensar nas dificuldades e sim sermos criativos para vencer todos esses desafios”.

Conteúdo
relevante gera
mídia espontânea
e interatividade
Quando falamos de marketing não estamos falando apenas de publicidade.
Existe a propaganda indireta, e a melhor forma de gerar mídia espontânea
é através da criação de um conteúdo
relevante, que também traz interatividade com seu leitor e possível cliente.
“Para gerar interatividade é preciso desenvolver uma estratégia usando conteúdo útil e relevante para seus usuários, e para isso é necessário conhecer
bem esse público, quais são suas principais dúvidas, interesses, dificuldades
ou desejos, e produzir conteúdos baseados neste estudo”, sugere Araújo.
Fabio de Francisco cita ainda alguns
exemplos de conteúdo. “Uma cafeteria
que tem um cardápio do coquetéis de
café com álcool, sem álcool, quente ou
gelado, ao colocar a receita com fotos
de como fazer esse coquetel gera inte-

resse do usuário que busca esse tipo de
informação. Caso a cafeteria tenha um
workshop de café com degustação de
grãos, ela pode atingir os amantes de
café, que têm grande possibilidade de
achar essa experiência incrível. Indicamos ao estabelecimento trabalhar
com as datas comemorativas, como
por exemplo jantar para os namorados, área kids no mês das crianças,
degustação de caipirinhas para o mês
das mães, workshop de cerveja especial no mês dos pais, e por aí vai.
Independente do conteúdo, a grande importância é que a página siga a
identidade visual do estabelecimento.
O importante é encontrar o seu DNA
e gerar conteúdo relacionado a ele”.
O conteúdo é importante porque é um
dos fatores determinantes para obter resultados no meio digital. Diogo Ortiz, sócio-diretor do Grupo OC, explica que ao
tornar o site do estabelecimento dinâmico com atualizações frequentes, aumenta a interatividade com seu público e
as possibilidades de ser visto por novos
clientes, pois cada vez que cria uma
página com um novo conteúdo os buscadores irão indexar a url da mesma,

e quando alguém buscar uma palavra-chave relacionada a um dos textos
escritos, possivelmente acessará o seu
site. “O conteúdo criado poderá ainda
engajar o leitor, que irá compartilhar
com sua rede de contatos, aumentando ainda mais sua visibilidade. Vale
ressaltar que para obter tais resultados
é importante que o site seja otimizado
e responsivo – se adapte a celulares e
tablets, assim aumentará ainda mais
suas possibilidades de resultados”.
Além da relevância do conteúdo, as
métricas do Google avaliam vários
tópicos de seu site, como configurações técnicas aplicadas, velocidade de
carregamento, tempo de vida do site,
quantidade de acessos, imagens condizentes e configuradas, títulos e subtítulos, entre outros. “O resultado no
ranking do Google aumenta demais e
gera negócio para o estabelecimento,
seja em médio ou longo prazo. Esse
trabalho de otimização do Google,
também conhecido como SEO, é difícil de ser realizado, tanto pela parte
técnica quanto pela parte de conteúdo.”, afirma Fabio de Francisco.
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Quais as redes sociais mais
apropriadas?
O Facebook é a maior rede social do momento, tanto em
número de usuários quanto em relacionamento, isto é,
tem muita interação, com comentários e compartilhamentos. Porém, não existe uma mídia mais relevante,
tudo depende de vários fatores, como o público que se
quer atingir, sua estratégia e posicionamento do produto. Uma mídia pode dar um excelente resultado para
uma empresa e um resultado fraco para outra do mesmo
setor, tudo depende de como ela é usada. É importante
usar o máximo de canais que estiverem disponíveis e alavancar as ações nos que gerarem melhor resultado.
No Facebook, a grande vantagem é todos estarem logados,
isso faz com que o perfil do usuário esteja totalmente mapeado. Então para fazer um anúncio fica muito simples e você
pode especificar o perfil do público a ser atingido, escolhendo características como sexo, idade e localização. Fabio de
Francisco explica que no caso de um público mais novo, o
Instagram ou Snapchat pode funcionar melhor do que o Facebook. “Já para uma empresa mais tecnológica, pode fazer

mais sentido o Google do que as redes sociais. O Twitter
não é utilizado praticamente no setor food service, tanto pelas suas limitações quanto pela falta de engajamento
dos usuários, assim como o Linkedin, mais voltado para
o mundo corporativo, podendo ser utilizado mais para
localizar pessoas responsáveis pelos eventos corporativos
das empresas grandes principalmente”.
Uma das redes mais novas é o Snapchat, ainda pouco explorada no mercado de alimentação fora do lar. Voltada,
como citado anteriormente, para um público jovem, tem
como diferencial ser uma rede social de compartilhamento de fotos e vídeos que tem um tempo de duração máxima definido por quem enviou. Os usuários do snapchat
preferem assistir eventos globais na função ao vivo. Já o
Instagram é bem válido devido ao fato dele possibilitar
engajamento dos consumidores. O ideal é contar histórias
e envolver os seguidores com fotos próprias. Usar uma
#hashtag do estabelecimento ajuda bastante quando os
usuários do Instagram fazem busca pelo nome do estabelecimento ou de algum tema específico. Como se trata
de uma rede 100% focada em imagem, é ideal apenas para
quem tem imagens vendedoras de produtos e serviços.

Olímpio Araújo,
professor do Gestor de
Marketing Digital
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Whatsapp é uma
forma eficiente
de atingir o
público, porém,
trabalhosa

Hoje o Whatsapp é o maior meio de comunicação, sem contar que as pessoas
andam com o celular na mão 24 horas.
Por isso, essa ferramenta não pode ser
esquecida, sendo um ótimo canal para
atendimento ao cliente e também para
divulgação. O único problema é a dificuldade de enviar mensagens a um grande
número de pessoas. Grupos possuem

limite de participantes e o envio para
todo o mailing geralmente é manual, já
que sistemas de disparo automáticos possuem custo elevado. “O disparo manual é
trabalhoso, porém, com o WebWhatsapp
fica mais fácil gerenciar os contatos do estabelecimento e vale muito a pena”, destaca o sócio-fundador do Grupo Bares SP.

Fabio de Francisco, sócio-fundador
do Grupo Bares SP

Estar em diversos
canais é positivo
apenas se puder
responder
prontamente

Você não precisa usar todas as ferramentas que tem em mãos para divulgar
produtos o tempo todo. Isso desgasta e
até afasta seu público. As formas mais
indicadas são as que o estabelecimento
possa atender o melhor e mais rápido
possível. “Não adianta ter Whatsapp e

responder dois dias depois. O cliente
sempre espera um atendimento ativo,
seja por e-mail, rede social ou Whatsapp. Sempre indicamos todas as formas de comunicação, atendendo cada
cliente da forma mais adequada para
ele”, sinaliza Fabio de Francisco.

O e-mail marketing ainda
pode ser eficaz
Ainda tem grande relevância, porém, com as políticas de

várias maneiras, não apenas para fazer propaganda. Den-

anti-spam, a maior parte dos e-mail-marketing vão para a

tro de uma estratégia bem definida de comunicação, uma

lixeira. Por isso a necessidade de utilizar uma plataforma

identidade visual adequada, clean e vendedora, é mais uma

adequada de gerenciamento e disparo, pois através dela

plataforma pelo qual é possível gerar negócios e manter o

é possível ver quem recebe, qual e-mail dá erro e o que

relacionamento com o cliente em longo prazo.

dá mais resultado. O e-mail marketing pode ser usado de
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Compra coletiva
é uma estratégia
para gerar
experimentação,
não lucro
As compras coletivas ficaram com
uma imagem negativa, pois no começo muitos estabelecimentos tiveram
experiências fracassadas. Os sites exigiam muito desconto e alguns restaurantes não conseguiam atender bem
os clientes. “As compras coletivas foram mal utilizadas porque muitas em-

Promoções e
vendas pela
internet geram
negócios com
praticidade
Quanto mais facilitar a compra de
seus usuários por sites ou aplicativos,
melhor será sua conversão de vendas.
O brasileiro está muito acostumado a
consumir serviços pela internet e tem
confiança nas plataformas existentes.
Segundo Fábio de Francisco, os agregadores de promoções e reservas são
mais um ponto de divulgação do estabelecimento e conseguem trazer novos
clientes para o negócio. “O e-commerce é outra forma de relacionamento
com o cliente, principalmente aquele
que gosta de comprar on-line e ter certeza que vai poder usufruir do serviço.
Você pode vender um combo de comida para entregar uma experiência
no ponto de venda ou um artigo de
merchandising, como uma caneca de
chopp, uma xícara, um avental, uma
camiseta, entre outros”.
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presas as entendiam como uma forma
de vender em grande volume e lucrar
com isso, mas na verdade a compra coletiva é uma estratégia para gerar experimentação de seu produto, serviço ou
estabelecimento. Se ela for aplicada da
maneira correta ainda pode dar resultados, em especial agora que a ‘moda’
já passou e menos empresas estão fazendo isso”, avalia Olímpio Araújo.
Fabio de Francisco diz que muitas
empresas estão tendo resultados com
este tipo de mídia e que, mesmo quem
não quer ter uma plataforma desta por
custo, pode utilizar soluções super ba-

Nutty Bavarian
busca
interatividade
nas mídias sociais
através de
promoções
Estar com seu negócio fora da mídia digital é o mesmo que pedir para não ser
visto. Danilo Tanaka, diretor de marketing da Nutty Bavarian também pensa
assim. Para ele, ignorar estes canais é
jogar fora um público que faz toda diferença. A marca busca manter um relacionamento engajado e interativo com
seus clientes e leads por meio das redes
sociais. Na página do Facebook já são
mais de 174 mil curtidas. Mas garantir
sucesso com o público virtual requer
entrar na dança desse pessoal. Por isso,
além de receitas, posts institucionais e

ratas e de fácil manutenção hoje em
dia com a “popularização da internet”.
O especialista conta um case de sucesso. “Um estabelecimento que vendia
comida árabe em sites de compras
coletivas ofertava uma lista somente
de comida e na hora da experiência
entregou uma taça de espumante sem
custo para o cliente, o que fazia com
que ele se sentisse bem atendido, independente do desconto. Hoje, após
ser super bem sucedido, este estabelecimento tem sua própria plataforma
de compra coletiva”.

notícias sobre a empresa, o internauta
ainda se depara com postagens que fazem ligação entre o produto da Nutty
Bavarian e os famosos memes. Falar
a linguagem do público-alvo de seu
produto, jovem, no caso da empresa,
garante um entendimento melhor da
mensagem e, com isso, aproximação.
Trabalham também com Instagram,
Twitter e Youtube, mas a maior presença está no Facebook, que recebe cerca
de cinco posts por semana, bem como
lançamentos e promoções. A mais recente foi a “Loucos Por Nuts”, que resultou em mais de 65 mil cadastros. A
nova campanha foca no lançamento
do filme “A Era do Gelo 5”, com a criação de bowls colecionáveis. O portal da
Nutty Bavarian também passa por uma
reformulação para otimizar as buscas
pelo Google. A marca busca ainda realizar vendas diretas pela Internet.

Anúncio
inovador
que aguça
os sentidos
foi aposta da
Madero
A Madero ainda foi mais além. Atendendo à fome de muitos desde 2005, a rede
de restaurante decidiu aguçar ainda
mais o paladar brasileiro. Um grande e
recente case de sucesso da empresa foi a
Fome Virtual, mas como isso funciona?
Simples. Eles utilizaram o Cinemagraph, um recurso que movimenta apenas
uma parte da foto, enquanto o restante
fica totalmente intacto, para estimular
os sentidos dos expectadores. Imagina

só que perto da hora do almoço você se
depare com um hambúrguer suculento
que saia fumaça, indicando que acabara
de ser feito? Ou até mesmo uma cerveja
geladinha, suada, com a água escorrendo pelo copo, quase perto do Happy
Hour. É isso que a Madero fez.
A estratégia digital é composta de várias
mídias como Google, Facebook, Instagram e Waze. “Utilizamos tanto o Facebook quanto o Instagram para explorar as imagens e despertar o desejo de
consumo”, afirma Gustavo Hana, CEO
da GhFly, responsável pela campanha.
“Passamos a investir quantias cada vez
maiores em marketing digital segmentado. Além do trabalho constante
em buscas e display através do Google AdWords, realizamos campanhas
segmentadas e pontuais no Facebook.
Notamos que esta forma de divulgação

tem alcance mais significativo, além de
incentivar a interatividade do consumidor com o Madero”, completa Leandro
Lorca, diretor de Marketing da Madero.
Entre outras formas de gerar engajamento online, a Madero realizou uma
ação no Rio de Janeiro para inauguração de mais uma unidade. O tema era
“O Rio de Janeiro vai ficar ainda mais
lindo”. A repercussão alcançou 600 mil
pessoas, atingiu 8 mil likes e mais de um
milhão de impressões na rede. A Madero também marca presença em uma
rede bastante utilizada pelos motoristas: o Waze. A ação consiste em anúncios onde a empresa consegue mensurar o número total de navegações até
cada uma das unidades e ajuda as pessoas a encontrarem os restaurantes com
mais facilidade.
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Nescafé muda site
para fortalecer
relacionamento com
público jovem

riais e momentos compartilhados com o produto. Com o
novo site no formato de Tumblr, a marca também passa
a oferecer uma plataforma de compras online, otimizada
para uso em celulares e tablets. A novidade permitirá aos
consumidores pesquisar e comparar preços de todos os
produtos de seu portfólio.

A Nescafé® acaba de lançar um novo site em formato de
Tumblr. A marca, que já tem alto desempenho em mídias
sociais da Nestlé, com mais de 35 milhões de fãs no mundo inteiro, está buscando fortalecer o relacionamento com
o público jovem. A nova forma de conexão entre os consumidores e a marca serve como fonte de inspiração para
Nescafé® desenvolver novas criações, experiências senso-

Outro destaque desta plataforma é o contador de xícaras,
localizado no link ‘Selecione o País’, que calcula a quantidade de Nescafé®tomada enquanto o usuário permanece no
site. Em dois minutos, por exemplo, são consumidas 660
mil xícaras do produto no mundo inteiro. O site traz ainda
informações e curiosidades sobre o mundo do café, além
de mostrar todo o trabalho que a Nestlé realiza para apoio
aos produtores por meio do programa Nescafé® Plan.

Light Chef foca no
marketing de conteúdo e
atrai para sua loja virtual
A busca por comida saudável tem feito com que empresas
do ramo se destaquem. A Light Chef é uma delas e, para
conquistar cada vez mais seu público, ela sabe onde deve
ir: nas redes sociais. Para não cair na mesmice da propaganda, as redes da Light Chef, principalmente Facebook e
Instagram, focam no marketing de conteúdo, ou seja, gerar informação que esteja ligada com o produto oferecido.
“É extremamente desagradável um canal que envia apenas
propaganda. Nossos clientes são pessoas que se preocupam
com a saúde e bem estar, então sempre postamos dicas para
algum esporte, o que comer antes de uma corrida”, pontua
Felipe Dubau, diretor da Light Chef.
Além disso, a Light Chef aposta no Inbound Marketing.
“Trabalhamos com captação de potenciais clientes através
de e-books e conteúdos interessantes, onde a pessoa pode
optar por receber nossos e-mails frequentemente. Analisamos cada pessoa: o que ela gosta de receber, quais e-mails
ela costuma abrir e clicar, etc. Assim, sabemos também as
que mais gostam de receber algum cupom ou desconto, por
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exemplo”, explica. Para aperfeiçoar ainda mais o marketing
de conteúdo, a Light Chef quer investir em um blog dentro
do site já existente. “Sabemos da importância de ter bastante conteúdo relevante em nosso site para otimizar nossa visibilidade nos buscadores, e essa será nossa próxima ação”,
conta.
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Empresas e negócios

Máscaras
Máscaras

especiais
A Maskare é a
primeira empresa
no Brasil a trazer
máscarasdePVCcom
suporte de silicone
que auxiliam ainda
mais o trabalho
de profissionais do
setor gastronômico
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F

azer uma refeição fora de casa é cada vez mais comum dentre os brasileiros. Seja por falta de
tempo, por conta do trabalho, ou até mesmo por opção, os restaurantes e bares passaram a
oferecer pratos típicos e reforçados para atender ao público. Para manter um atendimento

exemplar, a equipe desses estabelecimentos deve manter uma higiene de qualidade no momento de
preparar os alimentos. Por isso, o uso de máscaras é extremamente importante. Pioneira quando o
assunto é tecnologia e otimização de máscaras, a Maskare produz máscaras higiênicas em PVC transparente e anti-embaçante, que se destacam pelo design inovador e conforto.

Higiene com conforto

Conquistando o mercado

O diretor da Maskare, Eiti Nakasato, explica que uma más-

Relativamente nova no mercado, a máscara da Maskare

cara de TNT é um item menos confortável para o profis-

tem encontrado cada vez mais espaço entre os restau-

sional, dificultando a respiração e comunicação durante as

rantes e o setor food service. “A procura é grande e ain-

tarefas. “Isso não acontece na Maskare. O nosso produto

da estamos trabalhando a introdução da marca no setor

cria um ângulo entre o visor e o rosto que não dificultam

gastronômico”, pontua Nakasato. O produto também

a respiração e nem abafa a comunicação. Por ser um visor

atende aos ramos de estética e maquiagem. Para chegar

leve, transparente e antiembaçante, é possível utilizá-lo

ao conhecimento de todo setor, a Maskare tem investido

sem atrapalhar as atividades. É única máscara de PVC no

nas redes sociais, eventos e feiras voltados para o público

Brasil que utiliza apoio para queixo em silicone, permitin-

food service. A aceitação do produto, segundo o diretor

do o uso contínuo com o máximo de conforto”. Além de

da empresa, tem sido boa e demonstra que há futuro para

todo aparato desenvolvido para garantir mais segurança

a máscara no país. E para ampliar ainda mais o domínio,

no preparo dos alimentos, o design da máscara também é

a Maskare, em breve, irá disponibilizar a máscara em di-

capaz de transmitir ao cliente uma sensação de conforto e

versos pontos de venda para ser vendida unitariamente.

segurança ao ingerir o alimento adquirido.

Hoje, as vendas são realizadas pelo atacado.

Por ter um visor leve, transparente e
antiembaçante, as máscaras da Maskare
não atrapalham as atividades
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cursos e eventos

Fispal
Food Service
2016
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Conhecimento foi o destaque dessa
edição, que, além das palestras
oficiais, contou com uma série de
workshops nos estandes de empresas
fornecedoras de segmentos diversos

C

om uma qualificação de público surpreendente,
a Fispal Food Service 2016, feira internacional de
alimentação fora do lar, que ocorreu de forma in-

tegrada com a Fispal Sorvetes e a Fispal Café, apresentou algumas tendências relevantes para o setor. O evento contou
com a participação de 1.500 marcas e recebeu dezenas de
milhares de profissionais. “Quem visitou a feira teve a oportunidade de conhecer produtos, serviços e maquinários que
viabilizam ganhos reais, auxiliando os empresários a equacionar essa balança entre custos em elevação e consumidor
mais seletivo”, destaca Clélia Iwaki, diretora da Feira.

uma ponta a outra a gestão de uma pizzaria com a Escola da
Pizza. O evento também contou com a Academia de Gelatos e com a Escola de Gelados por Impulso, que mostraram
as últimas novidades em sabores e processos de produção
dos sorvetes, um dos mercados que mais cresce. Ambos os
projetos contaram com demonstrações, ao vivo, com técnicos especialistas em cada uma das áreas preparando os

O público visitante teve a oportunidade de assistir palestras

produtos. Muitos estandes de empresas fornecedoras do

sobre temas da atualidade, para poder adaptar o seu modelo

setor também investiram em espaços para apresentação de

de negócio ao momento econômico que o País está atra-

workshops e agregaram conhecimento aos visitantes, como

vessando. Além disso, puderam aprender como funciona de

a Ultragaz, Rational e Day Home.
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Oportunidade
de renovar
Apesar de sentir os reflexos da crise, os profissionais do

achamos sensacional, pois aprendemos diversas coisas

setor apostaram no evento para recuperar o fôlego e lo-

que não ensinam na faculdade. Visitar a Fispal é abrir os

taram os corredores da feira. “É o quarto ano consecu-

nossos horizontes dentro do food service”.

tivo que viemos à Fispal Food Service e tem sido muito
interessante para nós nos atualizarmos das novidades
em nossa área de atuação, que é o de padarias. Estivemos aqui em dois dias da feira, pois tem muita coisa
para ver e participar, como algumas palestras do Espaço
Cheiro do Pão”, contam Cláudio Soares e Rogério Vieira,
de Americana-SP.
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As empresas sentiram o retorno deste público. Bruno
Pereira, coordenador de marketing da MCI, empresa
que participa há 10 anos da Fispal Food Service, disse
que conseguiram fechar em torno de 30 negócios e tiveram a oportunidade de expandir ainda mais a marca dentro do setor. “Estamos em um momento positivo
de aquisição de novas marcas e participar da feira nos

Já Luiz Cláudio Hezz, de Santos-SP, visitou a Fispal pela

trouxe bons contatos e a possibilidade de novos negó-

primeira vez. “A feira de fato tem um conteúdo muito

cios. Isso vai ao encontro com a estratégia de aumentar

rico para os empresários do setor de alimentação fora

nossa participação no food service, onde já atuamos em

do lar. Achei o dia aqui muito proveitoso, com pessoal

diversas frentes, incluindo franquias como Rei do Mate,

nos estandes bem receptivos que possibilitou conhecer

Mc Donalds, Amor aos Pedaços, entre outras”, come-

novos negócios e ampliar a rede de contatos”, avalia. O

mora Eduardo Bendziu, gerente de Marketing da Brasil

encontro também é referência para estudantes de gas-

Espresso. A Fispal Food Service 2017 já tem data e local

tronomia, como para Zenildes Cruz e Tânia Medina, de

para acontecer. Será de 6 a 9 de junho, novamente no

São Paulo-SP. “Participamos da Academia do Gelatos e

Expo Center Norte, em São Paulo.
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Confira algumas novidades
apresentadas durante os
quatro dias das feiras:
Alta performance
para finalizações
A Prática Fornos Combinados levou para a Fispal 2016 um
novo lançamento: a Linha Express. Ela é composta por fornos de alta performance para finalizações. São quatro modelos fabricados sob medida para pizzas, com o objetivo de
deixá-las crocantes e gratinadas em até dois minutos. Os
equipamentos são mais compactos e eficientes e também
podem operar com outros alimentos.
A linha é composta pela Express Gourmet, Chef Express,
Forza Express e o Finisher. Este último é extremamente
profissional, com robustez e até três vezes mais rápido que
o microondas convencional. Ele é destinado principalmente
para estabelecimentos que precisam de atendimento rápido, com acabamento impecável do produto.

Tecnologia inteligente
Um sistema que sente, reconhece, pensa, aprende e até se comunica com
você. Essa foi a proposta apresentada pela Rational na Fispal Food Service
2016. Com tecnologia de alta performance, o novo SelfCookingCenter
5 senses é um produto inteligente, sofisticado e prático de ser utilizado.
Ele atua como um cozinheiro, realizando todos os procedimentos necessários para que o alimento saia da maneira desejada ao final do processo.
Ele sente as condições atuais da câmara de cozimento e a consistência dos
alimentos, reconhece o tamanho e a quantidade de carregamento, bem
como o estado do produto e calcula o tempo para o preparo. O equipamento ainda pensa e determina o processo ideal de cocção e aprende as
preferências de quem o manuseia.
Além de toda facilidade de operação, ele ainda gera economia de matéria-prima, reduz custos de recursos e energia, cerca de 70% a menos
do que equipamentos tradicionais. O equipamento conta ainda com um
programa de lavagem automática que, com uso de pastilhas de limpeza,
faz todo ciclo de higienização reutilizando água.
foodmagazine.com.br

39

Outros produtos de sua nova linha Autocook, que inclusive
compuseram a cozinha da última edição do Big Brother
Brasil 2016, foram apresentadas no estande da Cozil. A série é composta por diversas peças que são indicadas para

Caldeirão Autocook

espaços como apartamentos, residências, cozinhas profis-

A Cozil levou para à Fispal Food Service 2016 seu mais novo

escorredor de louças e o gabinete com portas e suporte

lançamento: o caldeirão da linha Autocook. O equipamento é

para caixas, ambos construídos em aço inoxidável, com

tradicional no setor gastronômico, no entanto, não sofria uma

corpo interno em alumínio liso naval. A linha ainda integra

inovação há algum tempo. Patenteado, o produto possui um

gabinete com prateleira intermediária, módulo com gave-

diferencial que possibilita realizar todos os processos dentro

tas, módulo lixeira com gaveta, armário superior, gabinete

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

refrigerado horizontal com duas portas e duas gavetas e

com isolamento térmico e camisa integral. Esta última, utili-

refrigeradores ou freezers verticais.

zando fluído térmico, no lugar da água.

sionais e até hotéis, como o gabinete com cuba dupla com

A linha conta também com a Ilha de Cocção BBB Auto-

“Os caldeirões tradicionais no mercado, por exemplo, quan-

cook com módulo de apoio para cocção, cuba e gabinete,

do o chef prepara algum prato que é refogado, esse procedi-

plano neutro com gavetas 35 e gabinete, fogão vitrocerâ-

mento tem que ser realizado separadamente, pois como os

mico elétrico, forno digital e chapa elétrica + gabinete.

caldeirões utilizam água, acaba acontecendo o cozimento.
Neste caldeirão que utiliza óleo, é possível realizar todos os
procedimentos nele. Além disso, com a água é necessário ficar
completando-a”, explica Willian Oliveira Moreira, analista de
Marketing.
Ele ainda conta com tampa robusta com sistema de travamento regulável para melhor manuseio e segurança, painel
e comando de controle com chave principal, selecionador de
temperatura, indicador de temperatura digital, indicador 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, saída com válvula borboleta e bico curvado com peneira 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 manusear
os processos. O caldeirão é ideal para cozinhar, grelhar, refogar, fritar e manter aquecido.
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Produção industrial
de salgados e doces
A Bralyx trouxe três lançamentos para a Fispal Food Service. A Piccolina 2.0 é ideal para pequenos negócios por ter
um custo mais acessível. Ela tem capacidade para produzir até dois mil salgados, como coxinhas e croquetes, por
hora, com tamanhos de 07 a 30grs. Voltada para a produção de fermentados, como esfihas e pizzas, não fermentados – empanada, pastel, ravioli, etc, além de cozidos, tem
capacidade para 50 produtos por minuto.
Novidade para impulsionar seu negócio, a Formix Multimassas forma e recheia diversos tipos de massa – fermentadas (esfiha, fogazza, mini pizza, etc); não fermentadas
(empanada, pastel de forno, pastel frito, ravióli, etc); e cozidas (rissole, pierogi, etc). Outro lançamento é a Dosalyx
Mini. De fácil manuseio e preparado para todos os tipos
de massas (semi-líquidas, semi-densas e densas), o equipamento em estrutura de aço inox substitui a “manga” de confeiteiro para dosar, injetar, rechear em camadas doces, tortas e bolos. Possui ainda sistema elétrico de dosagem para
economizar ingredientes sem a necessidade de compressor.

Cozinha do futuro
A Engefood trouxe para a Fispal Food Service seus equipamentos multifuncionais, como o Multifresh, um resfriador
e ultracongelador que também tem a função de forno, realizando a cocção de alimentos, pasteurização e fermentação,
considerado o modelo da cozinha do futuro, de acordo com
o chef Gustavo Coppini, já que oferece praticidade ao permitir que o produto seja guardado pré-assado, agilizando o
processo na hora de servir ao cliente.

Churrasqueira de vidro
A Mult-Grill lançou uma nova linha de grills feitos
em estrutura de aço inoxidável e lâmina vitrocerâmica de altíssima resistência a impactos e choques
térmicos. As chapas possui 4 cm e a linha conta com
cinco produtos.
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Pesagem precisa
A Toledo do Brasil exibiu a última geração de balanças Prix.
A Prix 6 atende aos estabelecimentos que procuram rapidez
e alta tecnologia com simplicidade, já a Prix 6 Touch, conta
com tela sensível ao toque e tecnologia para reprodução de
mídias no visor dos clientes, e seus modelos com torre, que
permitem que o visor fique mais alto que a balança, facilitando a visualização do cliente às informações.
Outra solução apresentada pela Toledo é o checkout para caixas com total ergonomia e rapidez. Com modelos que fazem
a leitura do código de barras em qualquer lado da embalagem, até modelos mais simples com a balança embutida. O
software MGV 6 da Toledo para gerenciamento de estoque
também identifica no checkout o prazo de validade dos produtos pré-embalados na loja e alerta o operador para impedir
a venda de itens vencidos.
A Toledo também apresentou as Etiquetas Eletrônicas Prix.
Com uma simulação de prateleiras de supermercado, os
clientes puderam conferir a rapidez da tecnologia de infravermelho para fazer promoções, trocar os preços das etiquetas e até localizar um item da lista de compras e fazer a
etiqueta piscar quando o cliente se aproxima. Com um freezer, o público também pode conferir as etiquetas resistentes
a temperaturas negativas, outro diferencial do produto que
funciona a até -25°C.

REQueijão zero lactose

Utensílios para cozinha

A Scala laticínios lançou na Fispal Food Service um novo

A Day Home expôs suas linhas de louças e utensílios para co-

requeijão com zero lactose. A empresa procurou priori-

zinhas. Entre os lançamentos estão os copos Beer Club para

zar em sua fórmula a melhor maneira de manter o sabor

cervejas especiais e as novas taças de Crystal Glass da marca

semelhante ao do requeijão tradicional. Em seu estande,

italiana Boniollo Rocco, fabricadas a partir de um processo es-

dispobinilizou este e mais alguns requeijões e queijos de

pecial que confere mais resistência. No estande da empresa os

sua marca e reuniu um grande público ao oferecer pizzas

visitantes também puderam conferir os testes de resistências

feitas com seus produtos aos visitantes.

das luvas de malha de aço Danny, voltadas para açougueiros,
que resiste aos maiores cortes de faca, além de palestras em
um segundo estande ao lado.
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Solução completa em gás
A Ultragaz apresentou seu modelo de negócios voltado
exclusivamente para cozinhas profissionais, o Ultra Ponto.
Para impedir acidentes com botijões de gás, o estabelecimento precisa ter um vasilhame para armazená-lo e uma
“casinha”, geralmente feita em alvenaria, o que demanda
trabalho e mão de obra especializada. Para facilitar, a empresa oferece a solução completa, com a “casinha”, vasilhame e ainda possui um sistema de fidelização em que, após
seu terceiro pedido, a empresa calcula uma média de seu
consumo e o cliente recebe automatizacamente sem pre-

Forno de pizza a gás

cisar fazer o pedido e se preocupar com isso.
Para pizzarias, a Ultragaz também traz uma solução que
substitui o forno a lenha, já que o combustível é prejudicial ao meio ambiente e à saúde por ser cancerígeno em
excesso. O forno para pizzas a gás, além de utilizar energia
limpa, traz mais homogeneidade ao alimento, assando por
igual, e não deixa fuligens. No estande, os visitantes puderam conhecer todo o processo do modelo de pizzarias
montado pela empresa através de um óculos com realidade virtual em 3D e ainda assistir a palestras com assuntos
variados que foram de dicas de gestão a aulas de culinária
com degustações, como a apresentada pelo master chef
Raul Lemos, que fez um delicioso ceviche.

Master chef Raul Lemos

Café filtrado individual
A novidade do Café Santa Monica para este ano é Drip
Coffee, cafés filtrados individuais para atender aos clientes que sentem falta da bebida tradicional e querem sair
do café expresso. A bebida pode ser servida de maneira
diferenciada, diretamente na xícara do cliente. O produto
ainda é um atrativo para hotéis e padarias que vendem o
produto para o cliente consumir em casa, possibilitando
duas formas de negócio.

CONFORTO PARA OS CLIENTES
A Dellabruna também levou para a Fispal o lançamento
de quatro novos assentos. A Diamantina possui assento estofado com encosto ripado e integra a linha tradicional. Já
a cadeiras Tóquio e Atenas e a poltrona Senna integram a
linha Vanguarda.
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ABF

Franchising expo

A proposta de algumas marcas de alimentação
participantes da maior feira de de franquias
do País é oferecer modelos de negócios com
investimento menor para pequenos investidores

Em paralelo à Fispal, de 15 a 18 de junho, aconteceu a prin-

Aposta em negócios compactos

cipal vitrine do mercado de franquias nacional. Em sua 25ª

Assim como o Chiquinho Sorvetes, a investida da Fini tam-

edição, a ABF Franchising Expo reuniu 60 mil visitantes

bém é nos quiosques, não somente pelo baixo investimento

e mais de 400 marcas de redes de franquias atuantes em

atrativo em momentos de retração, mas porque, segundo a

diversos segmentos, entre elas muitas da área alimentícia,

coordenadora de Marketing, Thais Sperancini, o desempe-

como Chiquinho Sorvetes, Divino Fogão, Fini, Giraffas, Ha-

nho de vendas é, geralmente, maior, permitindo um retor-

vanna, KFC, Patroni Pizza, Let’s Sushi, Oggi Sorvetes, Gela-

no favorável. “O retorno do investimento do quiosque hoje é

to Mix, Terra Madre, Ponto Natural, Yoggi, Bob’s, Subway,

muito bom, em torno de 18 meses. E o quiosque fica no meio

Rei do Mate, Risotto Mix, DNA Natural, Sodiê, Havanna,

do shopping. Tenho franqueados que começaram em abril e

Cuordicrema, Mordidela , entre outras.

estão estourando de vender. Alimentação é um mercado que

Isaias Bernardes de Oliveira, fundador da rede Chiquinho
Sorvetes, conta que o estande da marca foi bem visitado e

não sofre crise. A Fini não teve queda de faturamento este ano.
Caímos um mês em agosto do ano passado e foi 1%”, ressalta.

que a feira é uma ótima oportunidade de fazer contatos com

Seguindo a estratégia de driblar a instabilidade com a oferta de

possíveis franqueados. “Nossa meta é repetir o desempenho

formatos de negócios com baixo investimento, a DNA Natural

do ano passado e abrir mais 105 unidades. Vamos também

chega pela quarta vez consecutiva na ABF e, nesta edição, traz

abrir matriz em Miami, nos Estados Unidos, e expandir para

dois modelos de negócios inovadores: Container e Natural

o exterior. Crescemos 37% no ano passado em plena crise,

Delivery e Eventos. “A empresa está dando a oportunidade ao

enquanto o mercado reclama da recessão”, afirma. Para atin-

investidor com menor capital de entrar em um dos segmen-

gir o objetivo, a aposta da empresa são os quiosques, que

tos que mais cresce no País: o de alimentação natural”, destaca

possuem um investimento menor.

Renato Muniz, responsável pelo marketing da rede.
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a ABF Franchising
Expo reuniu 60 mil
visitantes e mais de
400 marcas de redes
de franquias atuantes
em diversos segmentos,
entre elas muitas da
área alimentícia

“O retorno do investimento do quiosque hoje
é muito bom, em torno de 18 meses. E o quiosque
fica no meio do shopping. Tenho franqueados que
começaram em abril e estão estourando de vender.
Alimentação é um mercado que não sofre crise. A Fini
não teve queda de faturamento este ano. Caímos um
mês em agosto do ano passado e foi 1%”
- Thais Sperancini, coordenadora de Marketing da Fini

Crescimento comedido e
sustentável
A proposta da Fini é crescer de forma sustentável, sem grandes ambições, para garantir uma boa operação aos franqueados. “Hoje apresentamos uma margem muito boa nos produtos, mas o franqueado que começa a operar quer sempre
ter mais, abrir mais lojas. Entretanto, temos o pé no chão para
expansão, não liberamos muitas lojas em curto espaço de
tempo para uma mesma pessoa. Não temos meta de quantas
lojas, vamos abrir o que for possível e viável, O importante é
manter a qualidade, e não ter quantidade”, explica Thais.
Para garantir rentabilidade e satisfação aos franqueados, a
Fini, além do crescimento comedido, testa na prática os mercado de atuação, tendo assim uma visão ampla da aceitação
do negócio para cada região e público. “Abrimos 70 lojas para
entender o mercado, e depois fechamos e íamos para outro
shopping. No Rio de Janeiro abrimos 15 lojas em um único
mês com perfis diferenciados. Assim, percebemos que funciona mais na classe B e C do que na A”, relata.
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Confira o investimento necessário para entrar no
mercado de franquias por meio de algumas marcas
presentes na feira e seus prazos médio de retorno.

DNA Natural Delivery e Eventos

Chiquinho Sorvetes – quiosque

Investimento inicial: R$65 mil com taxa de franquia

Investimento inicial: R$210 mil, incluindo taxa de

Taxa de franquia: R$15 mil

franquia, montagem média, capital de giro + estoque

Capital de giro: R$15 mil

Taxa de franquia: R$45 mil

Royalties: R$1.500 fixo mensal

Capital de giro: a partir de R$15 mil

Taxa de publicidade: R$1.000 fixo mensal

Royalties: 5%

Área mínima por unidade: 10 metros quadrados

Taxa de publicidade: 2%

Lucro médio mensal: 10 a 12% do FB

Área mínima por unidade: de 9 a 12 metros quadrados

Prazo de retorno: 24 a 60 meses

Faturamento médio mensal: R$50 mil
Prazo de retorno: 24 meses

DNA Natural Conteiner e eventos
Investimento inicial: R$115 mil com taxa de franquia
Taxa de franquia: R$15 mil
Capital de giro: R$15 mil
Royalties: R$1.500 fixo mensal
Taxa de publicidade: R$1.000 fixo mensal
Área mínima por unidade: 15 metros quadrados

Terra Madre – Empório de
Produtos Saudáveis
Investimento inicial total: de R$190 a 250 mil
Taxa de franquia: R$35 mil
Royalties: 5% do faturamento bruto
Faturamento médio mensal: R$100 mil
Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Lucro médio mensal: 10 a 12% do faturamento bruto
Prazo de retorno: 24 a 60 meses

Novidades para expandir

À frente do negócio

A Sodiê - hoje a maior de rede de bolos do país, com 250 lojas

O segredo do sucesso de uma franquia é estar à frente do

– apresentou uma novidade durante a feira: está entrando no

negócio, ter foco, trabalhar muito, se informar sempre e

mercado de salgados para ampliar a oferta de produtos. “Va-

reinvestir na empresa. Para Cleusa, que era cortadora de

mos entrar com salgado porque está complicado, o mercado

cana e se tornou, em cerca de 20 anos, uma das maiores

não está para brincadeira. Queremos aumentar a oferta para

empreendedor do setor de food service, é essencial pensar

o cliente e dar um fôlego ao franqueado”, diz Cleusa da Silva,

a longo prazo, pois nada é imediato, e buscar conhecimen-

proprietária da marca, ainda que as lojas tenham tido uma

to. “Eu sou muito observadora, leio muito, se estou em casa

queda singela, de 5 a 10%. “O setor de alimento, mesmo em

vejo notícias horas a fio. Aprendo no dia a dia, com os meus

um País em crise, é o último a sentir”, justifica.

erros, com os erros dos outros. Eu não teria chegado onde

Todas as lojas franqueadas deverão também oferecer o
produto, fornecido pela empresa por meio de uma pro-

cheguei se não tivesse buscado informações. Não somos
isentos de erros, mas buscamos consertar sempre”.

dução única e centralizada, diferentemente do que é fei-

A empresária, que destaca a importância de sempre ter tra-

to com os bolos e doces, os quais cada franqueado faz a

balhado com produtos frescos e estar atenta ao que o con-

partir de uma receita padrão, para que não entrem em

sumidor procura, preza também pela garantia do sucesso

conflito as produções e os franqueados fujam do foco.

de seu cliente e imagem positiva de sua marca, por isso,

Para tal, a empresária está investindo R$ 3 milhões em

em caso de insatisfação ou mudança de planos, ela oferece

uma fábrica em Boituva, interior de São Paulo, para

a oportunidade de recomprar as franquias dos desistentes,

atender às lojas do Brasil todo.

número extremamente baixo.
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Cuordicrema-gelato
artesanal - quiosque

Fini – quiosque

Investimento inicial: a partir de R$170 mil

Taxa de franquia: R$40 mil

Estrutura: R$105 mil

Capital de giro: R$15 mil

Taxa de franquia: R$40 mil

Royalties: R$2.500

Capital de giro: R$25 mil

Taxa de publicidade: R$1.000 mensal e R$2.000 anual

Royalties: 5%

Área mínima por unidade: 7 metros quadrados

Taxa de publicidade: 1,5%

Prazo de retorno: a partir de 18 meses

Investimento inicial: a partir de R$100 mil

Área mínima por unidade: 9 metros quadrados
Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Havanna-café quiosque

Divino Fogão

Investimento inicial: a partir de R$250 mil

Investimento inicial: R$700 mil

Taxa de franquia: R$65 mil
Capital de giro: três vezes o estoque inicial
Royalties: 5%
Taxa de publicidade: 2%
Área mínima por unidade: 18 metros quadrados + área
das mesas
Lucratividade média: 10 a 18% anual

Taxa de franquia: R$100 mil
Capital de giro: R$30 mil
Royalties: 4% sobre o faturamento mensal
Taxa de publicidade: 0,7%
Área mínima por unidade: 52 metros quadrados
Prazo de retorno: 36 meses
Faturamento bruto: R$190 mil
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receitas

Músculo Cuba Libre
Receita exótica leva músculo e refrigerante

Foto: Friboi

Modo de preparo
•

Tempere ½ kg de músculo cortado em medalhão
(com +/- 10 cm de altura) com alho picado, sal e pi-

Ingredientes

menta-do-reino a gosto.
•

Com 4 pedaços de barbante com 20 cm cada, amarre

• ½ kg de músculo cortado em medalhão

toda a borda de cada medalhão para que mantenham

• alho picado, sal e pimenta-do-reino a gosto

o formato redondo. Empane na farinha de trigo e

• 2 colheres (sopa) de óleo

depois retire o excesso.

• 1/3 xícara (chá) de rum

•

músculo dos dois lados (de 8 a 10 minutos).

• 1 lata de refrigerante escuro (350 ml)
• suco de 1 limão

Numa panela de pressão doure os medalhões de

•

Depois com uma concha com 1/3 xícara (chá) de
rum, despeje COM CUIDADO na panela de pressão

• sal a gosto

para flambar os medalhões.
•

Assim que o fogo apagar adicione 1 lata de refrigerante escuro (350 ml), suco de 1 limão e sal a gosto,
tampe a panela e quando pegar pressão conte 30 mi-

Serve: 4 pessoas
Tempo: 50 minutos

nutos. Desligue o fogo e retire a pressão da panela.
•

Retire a carne e sirva em seguida com arroz.

Nível: Avançado
Corte: Músculo
Cortes alternativos: Coxão duro, acém
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Guia de
fornecedores
Agora ficou fácil encontrar fornecedores de
produtos e serviços para o setor food service

Tudo em um só lugar!
2S Produções

Elite

Som, Iluminação, Projeção

Formas de Papel

2sproducoes.com.br

eliteembalagens.com.br

(11) 3984-9881

(11) 2618-2667

ACOM SISTEMAS

Golden Foods
Anel de Cebola, Batata, Carnes,
Pescados, Vegetais
goldenfoodsalimentos.com

Softwares de Gestão
acomsistemas.com.br

Pág. 11

(11) 3429-8787

Cervejas

Molhos, Caldos, Temperos

grupopetropolis.com.br

ajinomotofoodservice.com.br

Págs. 5 e 33

Sistema para Gestão de Serviços em
Alimentacão
autobyte.com.br

(11) 3459-7193

Pág. 25

(46) 3225-9196

Pág. 17

Batedeiras, Liquidificadores,Refrigeradores
Extrator de Suco
personallar.com.br

Sistema para Gestão de Serviços
em Alimentacão
bitbyte.com.br

Pág. 31

(14) 3274-2087
truckvan

BRUVING PLÁSTICOS

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

Caixas Plásticas
bruving.com.br

4º Capa

(11) 5052-7070

Págs. 2 e 3

CRISTAL TEMPER

Tomberlim

Tábua de Vidro

Mesas, Cadeiras, Banquetas, Mesa de apoio

cristaltemper.com.br

tomberlin.com.br

0300-3131000

(41) 3555-1931

dellabruna

WJ Service
Sistema para Gestão de Serviços em
Alimentacão
www.wjservice.net.br

Mesas, Cadeiras, Bancos
dellabruna.com.br

(19) 3876-1783
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Sistema para Gestão de Serviços em
Alimentacão
mogosmart.com.br

Personal Lar

BitByte Informática

(15) 3383-9222

0800-727-9998
Mogo

Autobyte solution

(11) 4038-8444

Pág. 06

Grupo Petrópolis

Ajinomoto

(11) 5080-7624

(21) 3550-0760
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Pág. 17

(11) 3106-5213

Pág. 47

Leve sua marca a milhares
de estabelecimentos ligados
ao food service
Milhares de leitores, seguidores e pageviews.
Milhares de oportunidades para o seu negócio.

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

Revista

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

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

O maior engajamento nas
principais redes sociais

Garanta seu espaço!
www.foodmagazine.com.br

2628-6206
(11) 94447-6503
(11)

foodmagazine.com.br
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