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Qual a sua vocação?
Milhares de chefs de cozinha se formam todos os anos para concorrer a
vagas nos melhores restaurantes do País. A profissão está em ascensão,
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porém o mercado não absorve toda essa oferta em um único segmento.
A matéria de capa dessa edição traz uma carreira ainda pouco visualizada
por chefs de cozinha, mas que está crescendo: a de chef corporativo.
Este profissional representa uma marca da indústria, tendo a possibilidade de fazer carreira em uma empresa multinacional. Apresentamos as atribuições, rotina, remuneração e condições de trabalho
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Contamos também a história do chef Ipe Aranha, que abandonou a
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trilhar por este caminho e contamos a história de chefs que fizeram
essa opção e obtiveram o tão desejado sucesso profissional.

carreira de advogado para se dedicar exclusivamente à sua paixão
pela cozinha. Seu desafio hoje é elaborar receitas saudáveis, feitas
com alimentos funcionais, sem perder o sabor e visual atrativo.
Em Gastronomia pelo Mundo mostramos uma das cozinhas brasileiras mais apreciadas aqui e em outros países. A comida mineira
em toda sua simplicidade oferece pratos extremamente saborosos,
com cheiros marcantes e cores vibrantes, que carregam muito de
sua história da época de exploração das minas de outro.
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Em tempos de sustentabilidade e economia dos recursos, é importante
aplicar alguns conceitos e adotar práticas sustentáveis. Na seção Seu Negócio você poderá conferir algumas dicas elaboradas juntamente com
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uma especialista que irão trazer benefícios para seu estabelecimento,
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Outra alternativa de negócio mais econômica e flexível são os famo-

reduzir desperdícios, aumentar sua produtividade e gerar mais lucro.
A otimização de recursos e processos é mais importante ainda em
negócios sazonais, como é o caso dos restaurantes do empresário
Nelson Neves Alves em uma cidade turística. Saiba como ele equilibra os custos mesmo na baixa temporada.

sos food trucks. Conversamos a Truckvan, uma das maiores empresas de customização de veículos, que revelou sua trajetória e ensinou o passo a passo de quem vai montar um restaurante sob rodas.

Boa Leitura!

Tatiane Mouradian
Editora
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do setor, além de cases de sucesso
e análises de especialistas, através
de conteúdo exclusivo, atualiza-

Rede de hotdogs
enormes fatura
mais de R$ 1 milhão
por mês

do diariamente.

Com 16 lojas espalhadas pelos estados do Nordeste, a franquia Oh
My Dog! vende mais de 130 mil
lanches por mês.
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do consumidor.
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Editorial

No caminho

certo

Em diversas situações em nossas vidas, nos deparamos com decisões difíceis de serem tomadas, sem,
muitas vezes, ter modelos que possamos acompanhar, comparar e decidir mais acertadamente sobre
o que é melhor para nós.
Qual a diferença entre ser um engenheiro de alimentos, um chef que desenvolve receitas para
produtos de uma empresa, um chef que trabalha
em uma rede de hotéis ou um que trabalha em um
restaurante da moda?
Cada uma das escolhas tem suas dificuldades e benefícios, que só farão sentido se levado em consideração o perfil de cada profissional: se ele é mais
autoral, se pode abrir mão da vida social, se gosta
de horários bem definidos, etc.
Todas as opções acima têm em comum a dedicação extrema no início de carreira, horas e horas
dedicadas ao estudo e a disposição para realizar as
funções mais básicas do caminho escolhido, para,
enfim, ter a oportunidade de assumir responsabilidades, seja na cozinha ou dentro de uma empresa, e assim poder demonstrar seu valor.
O sucesso dentro do segmento Food Service, pode
ser alcançado em qualquer uma dessas escolhas de
carreira, mas somente ao custo de muito trabalho,
estudo, amor e dedicação ao que faz.

é muito comum encontrar pessoas que começaram
em um lado da indústria e passaram para o outro ao
longo da carreira. Empreendedores que passaram
a ser empregados, engenheiros de alimentação de
indústrias e que se tornaram chefs são alguns dos
exemplos que podemos encontrar por aí.
Acredito que uma vez dentro do segmento acabamos por encontrar a nossa vocação, esteja ela
onde estiver. Afinal, quem pode dizer o que é mais
importante: criar um novo produto para uma em-

A gastronomia permite isso. Amor e dedicação é o

presa e que pode ser comercializado no mundo

que não faltam na área. É muito comum encontrar

inteiro, ser um chef em um restaurante da moda

pessoas que descobriram sua vocação tardiamente e

ou um chef de um hotel, entregando seus pratos

largaram tudo para seguir o que as faz feliz. Também

com dedicação e maestria?

*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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artigo DE OPINIÃO

Busca por
oportunidades é a
chave para quem quer
se destacar em 2016
* Por Caio Toledo

2015 foi um ano bom para o food service se compararmos com o restante da economia. O segmento é o
terceiro que mais fatura com franquias no país, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). No
ano passado, o setor cresceu sozinho 12% em relação
ao mesmo período de 2014. Para nós, a crise não deve
se aprofundar neste setor, pois, ao mesmo tempo que
o orçamento do consumidor diminuiu, ele ainda tem a
necessidade de se alimentar fora de casa, mesmo buscando alternativas mais baratas.
Devemos então nos preocupar em se adequar e formatar nossos produtos e serviços para serem servidos
com custos mais atraentes. Para isso, ter uma boa gestão do negócio é essencial, pois um trabalho bem estruturado pode trazer muitas opções para aumentar a

Fotos: Divulgação

competitividade do seu negócio. Não há ideia e projeto
bom sem uma boa execução.
A gestão proporciona uma visão geral do seu negócio.

fracasso de qualquer empresa. Entretanto, é importan-

É muito importante que todos os setores da empresa

te que não se confunda otimismo com tentar viver e

estejam integrados e que o gestor construa um alicer-

acreditar em uma realidade que não existe.

ce para um planejamento seguro. Medir os riscos para

A crise é profunda e será amarga, mas aqueles que

que sejam evitados ou prevenidos, buscar gastar me-

saírem dela a frente e fortalecidos terão uma oportu-

nos, usar menos recursos e obter resultados melhores

nidade única. 2016 será um ano de aprendizado, de

são sinais de uma boa execução.

autoconhecimento, e a busca por oportunidades será

Eu acredito que não existe alternativa melhor para

o diferencial para aqueles que querem se destacar. É

quem deseja crescer do que o otimismo. Quem não

hora de trabalhar, reinventar, estar mais atento, mais

é otimista fica parado, e esta receita é infalível para o

ágil e mais competitivo.

*Caio Toledo é formado em Ciências Econômicas pela Insper e tem técnico em
Comércio Exterior pelo Colégio Porto Seguro. Desde 2011 está à frente da W
Food Service como responsável pelas áreas estratégicas da empresa. Aos 28 anos,
ele é a quarta geração da família a trabalhar com o segmento de alimentação.
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QUAIS PROCESSOS OPERACIONAIS
IMPACTAM NOS CUSTOS DO SEU
ESTABELECIMENTO?
*Por Danielle Olha

Existem alguns fatores muito importantes a serem analisados para que os erros
cometidos, desde a escolha do cardápio até a entrega do produto, não causem
um impacto indesejável para o seu negócio. Hoje vamos falar de alguns pontos
que devem ser analisados cuidadosamente, para que você possa controlar os custos e desperdícios do seu restaurante.

•

Elaboração do cardápio: planejar um cardápio mensal pode ser um
grande aliado para diminuir o desperdício e aumentar o poder de
negociações de compras;

•

Planejamento de compras: verificar seu estoque antes de fazer o
próximo pedido de compras é uma estratégia muito importante
para não aumentar o custo de seu restaurante;

•

Ordem de compra: É uma autorização do comprador, usada para
formalizar uma transação de compra com um fornecedor. As informações contidas, como o valor negociado e as quantidade solicitadas ao fornecedor, serão ferramentas de grande valia para serem
utilizadas no momento do recebimento.

•

Recebimento de mercadorias: No ato do recebimento os alimentos
devem ser inspecionados e registrados em planilhas obrigatórias
conforme lei vigente. Esta é uma maneira de evitar o recebimento
de matéria prima deteriorada ou que não esteja dentro das conformidades, evitando assim que estes produtos sejam descartados
posteriormente;

•

Armazenamento de produtos: O armazenamento incorreto pode
gerar um desperdício ocasionado por data de validade vencida ou
por deteriorização.

*Danielle Olha é nutricionista graduada pela Universidade do Grande ABC e
possui vasta experiência com estabelecimentos do segmento de alimentação.
Desde 2.000 é proprietária da Qualittari, empresa que oferece serviços de redução de custos e desperdícios, técnicas para aumentar a rentabilidade do negócio e orientações de nutrição e gastronomia baseadas em normas e diretrizes
vigentes estabelecidas em legislações, através de um planejamento operacional
juntamente com um treinamento específico aos funcionários.
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Gastronomia pelo mundo

comida
Comida

Mineira
Ouro Preto - Minas Gerais
Foto: Divulgação

a culinária de Minas Gerais traz,
com toda sua simplicidade, pratos
extremamente saborosos, com cheiros
marcantes e cores vibrantes, que
carregam muito de sua história da época
de exploração das minas de ouro

A

preciada por suas cores, sabores e aromas marcantes, a comida mineira é resultado do encontro de diferentes povos que ocuparam seu

território na época do ciclo do ouro, vindos especialmente de Portugal –colonizadores da região - e África
– que enviou um número elevado de escravos para
trabalhar nas minas, além da influência dos nativos
indígenas. A exploração do ouro provocava inflação
na economia local e gêneros alimentícios eram caros
e difíceis de serem obtidos. Assim, os mineiros tiveram que utilizar a imaginação para criar pratos com
os alimentos disponíveis ali, no quintal de casa.
A culinária mineira tem, portanto, origem nas coisas
simples, que podiam ser conseguidas mais facilmente, como a mandioca, feijão, milho, verduras, frango

Foto: Divulgação

Elzinha Nunes, chef do restaurante
mineiro Dona Lucinha

e porco. Um exemplo é o angu mineiro, prato que
leva apenas fubá e água, consumido com couve refogada e linguiça de porco frita. Mesmo com toda
essa simplicidade a gastronomia mineira traz pratos
extremamente saborosos. Essas são as características da culinária de raiz, que tem sofrido influências
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Feijão Tropeiro com Lombo
Foto: Luna Garcia

A culinária mineira tem origem nas coisas simples,
que podiam ser conseguidas mais facilmente, como a
mandioca, feijão, milho, verduras, frango e porco.
e mudanças com a modernidade e necessidade de

como quiabo e machiche e criam pratos moleculares. É

produzir em larga escala. Na tentativa de preservar

bom ver pessoas mais jovens valorizando a comida mi-

ao máximo a tradição, algumas receitas foram regis-

neira, é uma outra proposta”, ressalta.

tradas como “patrimônio cultural” de Minas Gerais
para evitar futuras descaracterizações, como é o caso
da receita do pão de queijo e do queijo-minas.

A rede de restaurantes do Grupo à Mineira, que possui nove unidades em São Paulo e Rio de Janeiro,
busca adaptar a culinária mineira à cozinha contem-

Um dos poucos restaurantes que conseguem manter as

porânea, preservando suas raízes. O chef Jorge Bar-

técnicas originais é o Dona Lucinha, comandado por

ros, responsável por manter a qualidade e o padrão

Elzinha Nunes, filha da fundadora Maria Lúcia Nunes,

das casas da rede, conta que algumas releituras tem

até porque, para vender comida mineira de raiz, é ne-

feito sucesso com os clientes, como a paella mi-

cessário limitar o crescimento da casa. “Não tem como

neira, escondidinho de rabada, bobo vegetariano,

fazer dessa forma em larga escala. A couve, por exemplo,

entre outros que estão sendo muito bem aceitos.

tem que ser picada na hora e na mão, depois que refoga

“Temos uma variedade de 120 produtos, entre op-

tem que desligar o fogo rapidamente”, explica a empre-

ções com vários tipos de feijão, de acordo com a

sária. “Ficar rico com comida de raiz não acontece, ga-

preferência de cada público, arroz com e sem alho.

nha o suficiente para manter a casa. Esses restaurantes

Alguns pratos são fixos, outros variam conforme o

que crescem utilizam a cozinha de vanguarda. A comida

dia. O desafio é manter a qualidade com uma di-

mineira de raiz é para quem sabe fazer, não quem quer

versidade tão grande. Sou chef executivo da rede e

se aventurar. Não significa que a de vanguarda é ruim,

crio um cardápio padronizado com fichas técnicas,

os chefs com pegada mais moderna usam ingredientes

até os fogões são padronizados”, revela.
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Representantes da culinária de Minas Gerais
Formada por receitas fáceis, com ingredientes simples,

de mãe, de fazenda. O limão e cachaça são usados em

de preferência preparadas no fogão a lenha, a gastro-

muitos pratos, também o tempero quitoco, que temos

nomia mineira foi difundida por todo Brasil e é apre-

nas nossas fazendas. Os ingredientes são naturais, não

ciada por estrangeiros de diversas regiões do mundo.

tem enlatados nem temperos prontos. Pelo menos na

Seus pratos, feitos sem requinte, mas muito saborosos,

cozinha de raiz, as mais modernas utilizam requeijão e

carregam muito de sua história.

fazem pratos requintados”, define Elzinha.

“É uma culinária que se caracteriza pelas cores mar-

A carne de porco é muito consumida, utilizada no tro-

cantes, sabor e cheiro intensos, influência do urucum

peiro, na rabada, entre outros pratos. “Uma casa mineira

nas comidas, ingrediente indígena também associado à

não sobrevive sem rabada. Já chegamos a vender uma

cura. A comida mineira não pode ser branca, tem que

tonelada de rabada em um mês. Às vezes não damos

ser corada, colorida. Tem que ser feita em panela muito

conta de repor. Considerada uma das maiores rabadas

quente, de preferência de ferro, refogado com alho, ce-

do Rio de Janeiro, ela é fresquinha e eliminamos a gor-

bola e cheiro verde. A comida é feita de um jeito antigo,

dura porque as pessoas hoje estão consumindo menos.

refogada, não no forno combinado. O urucum quando

Servimos acompanhada de uma salada de agrião, que

refogado exala um cheio bom por toda casa, um cheiro

ajuda na digestão”, conta Barros.

“A comida mineira é feita de um jeito antigo, em panela de ferro
muito quente, refogada com alho, cebola e cheiro verde. Não pode
ser branca, tem que ser corada. O urucum deixa a comida colorida
e quando refogado exala um cheiro de mãe, de fazenda”
- Elzinha Nunes

Queijo Mineiro
Metade dos queijos consumidos no Brasil vem de Minas Gerais. Com sabores e texturas particulares de suas
regiões, os queijos mineiros não são igualmente reproduzidos em outros locais. Isso porque o resultado final
do produto depende do solo, clima e temperatura da região, assim como dos gados e do que eles se alimentam.
O mais famoso deles é o queijo minas. Em 2002, o
queijo de minas do Serro foi reconhecido pelo Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico (IEPHA) como “Patrimônio Imaterial”. Anos depois, nomeado pelo Instituto
Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN) como “Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro”.
Outro famoso queijo de Minas Gerais é proveniente da
Serra da Canastra. Produzido há mais de duzentos anos,
ele é primo distante do queijo da Serra da Estrela, de Portugal, trazido pelos imigrantes da época do ciclo do ouro.
O produto a base de leite também é o principal ingrediente do salgado mais consumido pelos brasileiros, carro-chefe dos estabelecimentos de todo o país e queridinho dos mineiros: o pão de queijo.
Foto: Divulgação
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Pratos Típicos
Foto: Roberto Seba/Estadão - Produção: Florise Oliveira

Tutu de Feijão

Feijão cozido, refogado e engrossado com farinha de mandioca. Em Minas Gerais, costuma-se usar o feijão-roxinho ou o feijão-preto, amassado em forma de purê antes de
receber a farinha de mandioca. Acompanha arroz, couve, torresmo e carne de porco frita.

Frango ao molho pardo
Antes de servir, a ave guisada em pedaços é acrescida do próprio
sangue, colhido no momento do abate e misturado a vinagre para
não coagular. O resultado é um molho escuro. Em Portugal, onde
se originou, a receita ganha o nome de galinha à cabidela e a técnica
de empregar o sangue no preparo também é aplicada a outras aves,
como pato, ganso e marreco .
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Bambá de couve

Feijão-tropeiro

Rabada

É feito com caldo de carne engrossado

A receita mistura feijão cozido, farinha

É um ensopado feito com o rabo do

com fubá, ovos, couve e linguiça.

de mandioca e linguiça.

boi acrescido de alguns legumes.

foodmagazine.com.br
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Foto: Divulgação

Leitão à pururuca
A receita trazida pelos portugueses ganhou fama em
Minas Gerais. Em alguns restaurantes, o leitão chega
à mesa acompanhado de arroz branco, farofa, feijão-tropeiro e couve.

Angu

Couve refogada

O angu é um engrossado de fubá de milho muito bem

Essencial para acompanhar pratos como a feijoada e o

temperado. Junto com o frango com quiabo é um dos

tutu de feijão. Na versão à mineira, a couve é cortada

pratos mais requisitados da cozinha mineira. Se não for

bem fininha e refogada um pouco antes de ir à mesa

preparado com cuidado, pode empelotar, o que deu ori-

com banha de porco, alho e cebola.

gem à expressão “tem caroço nesse angu”.

Doce de Abóbora

Doce de Leite

Compota em pasta de abóbora com coco. O doce caseiro é

Preparado em uma panela grande, com leite fresco e açú-

preparado sem pressa em várias versões, com ingredientes

car, o doce de leite é umas das sobremesas mais tradicionais

frescos.

de Minas Gerais.
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Ora-pro-nóbis

Urucum

Ingrediente comum na cozinha mineira, as folhas de ora-

Um dos temperos mais utilizados na cozinha de Minas

-pro-nóbis podem enriquecer saladas, refogados, sopas,

Gerais é o urucum, também conhecido como colorau. De

omeletes e tortas, mas seu uso mais frequente é com a ga-

origem indígena, esse ingrediente proporciona um cheiro

linha caipira.

marcante e deixa os pratos mais corados.

www.lutosa.com.br

foodmagazine.com.br

17

Papo Direto

YPE

Aranha
De advogado à
chef de cozinha

A

dvogado bem sucedido, o chef Ipe Aranha descobriu a
vocação pela culinária ainda jovem. No entanto, a carreira jurídica o afastou da sua essência de cozinheiro, que foi

sendo retomada aos poucos. Como era um frequentador assíduo do
restaurante Le Manjue Bistro, do chef Renato Caleffi e Bruno Fattori,
recebeu o convite para ingressar na equipe da casa, e por quase cinco
meses conciliou a advocacia e a culinária. Realizou diversos cursos profissionalizantes, entre eles na renomada Escola Wilma Kovesi, com a chef Dolly
Irigoyen, em Buenos Aires, na Argentina, e um breve estudo sobre culinária
mediterrânea enquanto morou em Malta, na Europa.

Como descobriu sua vocação e por que decidiu entrar

Sou advogado de formação e trabalhei muitos anos em

para o mercado gastronômico?

escritórios e multinacional. Tive uma carreira exitosa,

Minha experiência com a culinária começou muito
cedo, quando ia para a fazenda de meus pais ainda
muito jovem. Por um período ficamos sem cozinheira
na casa e eu comecei a me arriscar, inicialmente com
pratos básicos como arroz, bife, ovo e depois partindo
para pratos mais elaborados como risotos, época em
que virei o cozinheiro de minha turma de amigos. O
feedback do que preparava sempre foi positivo e isso
sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha que
dizia: “você deve ter algum talento”.
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mas não era 100% feliz. Eu sabia que minha paixão era
a cozinha e em paralelo fui construindo esta carreira,
step by step, até me sentir confortável a ponto de fazer
a transição. Quando fui morar no Rio de Janeiro, meu
coração foi arrebatado pelo lifestyle saudável do carioca, e direcionei toda minha criatividade na cozinha
para criar e executar receitas saudáveis, que ao longo
do tempo foram sendo aprimoradas. Eu devorava livros, receitas da internet e fui desenvolvendo minhas
próprias receitas e misturas.

Conte-nos sobre sua trajetória inicial e as dificuldades que enfrentou.
A dificuldade em especial foi a de trocar o certo (carreira jurídico/corporativa) pelo incerto (a culinária,
minha paixão), mas sempre tive anjos na minha vida
que me fizeram acreditar que aquele era o caminho,
mesmo em momentos de enorme frustração, como
quando montei uma cozinha Industrial com duas sócias em São Paulo e, por diversas questões, tive que
me retirar da sociedade antes mesmo do projeto estar
100% executado. Outra dificuldade às avessas que passei e ainda passo é a questão de ser esportista, cultivar
meu corpo e ser saudável. É engraçado isso, mas no
ambiente gastronômico ainda tem tabus neste sentido,
como se todo chef tivesse que ser gordinho, mal tratado e sem vaidade.

Fotos: Thiago Teixeira

“Minha paixão sempre foi a alimentação
saudável e direcionei meus estudos e
pesquisas para este segmento, mesmo
quando ainda não havia dado este
boom mercadológico”

Quais foram suas inspirações?

Qual momento mais marcante de sua carreira.

Sempre tive uma segunda mãe dentro de casa, a Dona

O momento mais marcante e recente de minha carrei-

Carpitulina ou Tula como a chamávamos carinhosa-

ra foi a conquista de clientes nos Estados Unidos, onde

mente. Ela era uma cozinheira de mão cheia, mesmo

na último temporada passei quase dois meses, entre

analfabeta, filha de pais escravos, a Tula executava pratos

idas e vindas, fazendo programas de desintoxicação.

como ninguém. O prazer dela era ir para fazenda comi-

Este reconhecimento foi algo que de fato marcou mi-

go, catar os gravetos, colocar fogo no fogão a lenha, ma-

nha trajetória recente.

tar a galinha e preparar aquele arroz com galinha caipira
delicioso. Sem sombra de dúvidas ela foi minha grande
inspiração. Claro que, posteriormente, tive dois grandes
chefs com quem trabalhei e que me inspiram sempre:
Renato Caleffi, do Le Manjue; e Bel Coelho, do antigo
Dui e hoje com uma cozinha experimental própria na
Vila Madalena, em São Paulo. Os dois têm modos distintos de cozinhar, mas que, por serem distintos na sua
essência, me acrescentaram e muito.

Sempre atuou com alimentação saudável?
Profissionalmente sim. Minha paixão sempre foi a alimentação saudável, que é meu lifestyle. Descobri que a
alimentação é responsável por 60 a 70% do que você é,
e sabendo disso, direcionei meus estudos e pesquisas
para este segmento, mesmo quando ainda não havia
dado este boom mercadológico. Há uns quatro anos
atrás eu estava vendo um documentário que dizia: sa-

Fale sobre sua formação e cursos que já realizou.
Fiz diversos cursos de base, como na escola Wilma Ko-

ímos da era da informática para entrar na era do bem
estar. É isso, acredito que tomei a decisão certa mesmo
antes de ter a certeza que seria a certa.

vesi, com a chef Argentina Dolly Irigoyen, ou em Malta, onde estudei mais sobre a cozinha mediterrânea.
Mas minha formação é muito auto-didata, ou seja,

Possui parcerias com empresas fornecedoras de ali-

devoro livros de culinárias e sempre tiro proveito do

mentos saudáveis? Como define essas parcerias e

que me interessa de cada um deles para formação de

quais as vantagens para ambas as partes envolvidas?

minhas próprias criações. Acho que minha principal
escola foi do acerto e erro.

Tenho hoje fornecedores cativos, mas as parcerias são
um dos pilares e desafios para 2016 da cozinha do Ipe.
foodmagazine.com.br
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Foto: Thiago Teixeira

É importante que quase todos os tipos de estabeleVejo com bons olhos estas parcerias, já que a saudabilidade é um grande movimento, e quanto mais pesso-

cimentos tenham a preocupação de oferecer opções
mais saudáveis para seus clientes?

as estiverem envolvidas dentro da cadeia, que vai do

Sempre haverão nichos específicos para aquele públi-

produtor ao consumidor final, mais forte e concreto

co mais exigente, mas acredito que se os estabeleci-

ficará este movimento.

mentos não tiverem esta preocupação, em breve estarão fechando suas portas. É inteligente da parte dos
proprietários atender esta demanda latente.

Há uma tendência no setor food service do aumento
da demanda por alimentos saudáveis?
Bem estar, vida longa e saudável. Estes são os elementos motivacionais que levam a cada dia milhares de pessoas a buscar este lifestyle. A premissa:
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Quais são os desafios de unir gastronomia com saúde
e criar pratos que sejam, ao mesmo tempo, saudáveis
e saborosos, além de um visual atrativo?

“você é o que você come” virou uma regra para

O desafio maior é estar sempre atualizado e alinhado

aqueles que buscam hábitos saudáveis. Acredito

com a questão nutricional. Pesquisas constantes nos

que seja um nicho muito importante para o food

trazem novos ingredientes ou redescobre outros por

service nos próximos anos, mas a grande questão

vezes esquecidos, por isso é importante este alinha-

é mudar a base, porque muitas vezes acreditamos

mento visando trazer mais saúde à mesa. Ouço muito

estar nos alimentando de forma saudável e, quan-

ainda pessoas dizerem que a comida saudável não tem

do vemos, foi usado óleo saturado, ingredientes

gosto. Mas sinceramente, meus clientes dizem o con-

carregados em conservantes e corantes, e muito

trário, é exatamente um dos pontos que os conquis-

agrotóxico. Então, para atender este novo anseio

to. Afinal, o segredo da culinária para mim é: 1-visual;

de parte da população, precisamos mexer na base,

2-texturas; 3-sabores. Se você consegue servir pratos

na produção, mudar a cabeça de quem faz o prepa-

saudáveis que agreguem estes três pontos, você poderá

ro, de quem está na cozinha.

ter êxito no ambiente gastronômico funcional.

foodmagazine.com.br

Somos realizadores
de sonhos!

O Grupo OC é uma empresa que constrói facilidades.
Somos apaixonados pela ideia de crescer promovendo
a evolução de todos que se relacionam conosco.
Nossas competências:
Publicidade, Criação de Conteúdo, Consultoria de
Resultados e Tecnologia em WEB e APPs
Conte-nos seus sonhos: (11) 2628-6206 / 2628-7809
www.grupooc.org

Formas tão bonitas
e resistentes que
viram embalagens.
- Podem ir ao forno,
freezer e micro-ondas
- Economizam água
e mão de obra
- Mais de 80 modelos
- Entrega nacional

São Paulo - SP ● (11) 2618 - 2667 ●

elite@eliteembalagens.com.br

●

w w w . e l i t efoodmagazine.com.br
embalagens.co
m.br
21

FIQUE POR DENTRO

Profissão

CHEF CORPORATIVO
C

erca de sete mil chefs de cozinha se for-

realidade menos glamourosa da exibidas nos

mam todos os anos somente no Estado

programas de TV ou nos filmes. Muitos esque-

de São Paulo. O glamour da profissão e os

cem das dificuldades de ser um chef de cozinha.

programas de gastronomia atraem cada vez mais

É necessário abdicar muitas vezes da vida social,

interessados em uma das áreas que mais crescem

trabalhar seis dias por semana e aceitar um piso

no Brasil. Porém, os grandes restaurantes não ab-

salarial baixo no começo da carreira. Em resumo,

sorvem toda essa leva. Uma carreira abraçada por

é uma profissão de dedicação completa”.

muitos profissionais, apesar de pouco conhecida e
ainda em crescimento, é a de chefs corporativos.
A indústria alimentícia aposta em profissionais de
cozinha para dar mais credibilidade a seus produtos. “O interesse do aluno em seguir a carreira
coorporativa está em crescimento. E o setor está
contratando cada vez mais gastrônomos. É uma
ótima alternativa e excelente oportunidade de entrar em uma empresa multinacional”, afirma Moacir Sobral, docente do curso de Gastronomia do
Complexo Educacional FMU.
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A remuneração inicial costuma decepcionar
alunos, já que os cursos de gastronomia são
caros, o que gera uma expectativa de ganhos a
altura do investimento. “O estudante tem a necessidade de ter um poder aquisitivo alto, como
o estudante de engenharia, direito, etc. Esse estudante acha que sairá do curso como chef de
cozinha ganhando um bom salário e esquece
que como em qualquer outra profissão deve
iniciar por baixo, como estagiário ou copeiro.
Muitos desistem logo ao entender o dia a dia

Para Gabriela Pestana, professora na Accademia

de mais de 8 horas/dia, com uma folga por se-

Gastronomica, a questão nem é falta de deman-

mana, trabalhando aos finais de semana e feria-

da. Há uma grande expectativa em torno da car-

dos, em um ambiente de 40 graus, em pé e sem

reira de chef de cozinha. “O que acontece, muitas

qualquer glamour do título de chef de cozinha”,

vezes, por conta da super valorização da profis-

completa Marcelo Spiller, chef corporativo Na-

são, é que os formandos se deparam com uma

cional da Rational do Brasil.
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Dia a dia
A rotina do meio corporativo pode não ser tão
intensa como a de uma cozinha e oferece horários mais flexíveis, além dos benefícios e plano
de carreira. “Habitualmente, os chefs de cozinhas comerciais trabalham nos fins de semana
e chegam a ter jornadas de 12 a 16 horas diárias,
sem falar do desgaste e pressão. A rotina de uma
cozinha de restaurante não é nada fácil. Eu diria
que é para poucos: longas jornadas em pé, calor
de 60 graus, abdicação de fins de semana e feriados, a pressão da marcha dos pratos, gestão
da brigada sob constante estresse, preocupação
com custos de matéria prima, entre outros. No
ambiente empresarial, apesar das metas e viagens profissionais, o ritmo de trabalho costuma ser bem menos estressante e intenso”, avalia
Leticia Vilardo, chef de cozinha e consultora.
Em contrapartida, o foco não será a gastronomia,
pois não estará sempre cozinhando e não irá trabalhar com produtos frescos comprados diretamente dos produtores. “A rotina no meio corporativo exige tanta responsabilidade quanto a de
um chef de cozinha, pois se trata de uma ponte
entre marketing e comercial, com necessidade de
atingir resultados, que se traduzem em aumento
de vendas. Dessa forma, não é de se surpreender
que tenham atividades fora do horário comum
de expediente por motivos de treinamentos, visitas à clientes e viagens para eventos”, ressalva
Karen Ribeiro, chef consultora BRF.
Para seguir por este caminho, é importante ter
uma visão mais global e desenvolver outras habi-

Álvaro Rodas, chef
corporativo da Rational

lidades como línguas, técnicas de apresentação e
informática. “É muito importante que o jovem tenha a percepção de que a experiência profissional
é essencial. Há muita coisa por trás de um grande
chef, muitas histórias, muitos mestres. Para quem
busca um novo direcionamento profissional é
importante estar sempre atualizado às novas tendências e novidades do mercado. Como a rotina é
pesada, muitos chefs se isolam e deixam de estar
atualizados, perdendo oportunidades profissionais no mercado corporativo. Outros se fecham
em apenas um tipo de cozinha: francesa ou italia-

Um chef de cozinha
traz mais credibilidade
para o produto e
consegue identificar
com facilidade a
melhor solução para
as necessidades do
food service

na, enquanto uma visão mais global é fundamental nesta área”, aconselha Leticia.
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Karen Ribeiro
Karen Ribeiro, 28 anos, exerceu a Biomedicina por cinco anos até encontrar na
cozinha algo que realmente a fazia feliz. Conclui então, em 2014, o curso de Gastronomia pelo Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto (SP), onde
sua paixão pela comida e a busca por conhecimentos na área a fizeram entender
a gastronomia como uma opção de trabalho. Assim que surgiu o Concurso Chef
do Futuro, organizado pela BRF, enxergou como uma oportunidade de se inserir
no universo gastronômico, buscando formas de melhorar pratos e aplicar novos
ingredientes. Mesmo com pouca vivência em cozinha, desenvolveu um projeto
com a visão direcionada para produção em indústria, mais especificamente food
service. Em meio a tantos outros projetos, se destacou pela inovação, conquistando o primeiro lugar e uma viagem a Paris, onde fez um curso na reconhecida Le
Cordon Bleu, além de estagiar com o time de chefs da BRF.
“Me mudei para São Paulo e comecei a acompanhar o trabalho de consultoria e relacionamento com os clientes do grupo, e a cada dia fui aprendendo mais sobre o que
é o food service e como eu poderia atuar. Me identifiquei bastante com a forma de
trabalhar dos chefs consultores. Ainda em São Paulo, passei por uma vivência na cozinha do restaurante Arturito da Chef Paola Carosella, onde tive uma outra visão da
função como chef de cozinha. Após o estágio e com a vivência nesse mercado, surgiu
a oportunidade de fazer parte do time da BRF, e aqui estou, como chef consultora
de São Paulo Interior, onde desempenho atividades que vão além de consultoria
gastronômica como treinamentos para vendedores da companhia, parcerias com
universidades, pesquisas de mercado, desenvolvimento de receitas e análises sensoriais em busca de melhoria constante de nossos produtos”.

Profissão dinâmica
e desafiante
Em geral, a profissão de chef corporativo proporciona salários melhores e uma carga horária mais
tranquila. Porém, vale destacar que a escolha depende do perfil do chef. “Existem chefs que preferem a rotina árdua, porém prazerosa, de uma
cozinha. Outros, procuram a estabilidade de uma
empresa”, sublinha Gabriela Pestana. Quem está
em busca de um trabalho dinâmico, para além
da rotina de uma cozinha profissional, pode encontrar na indústria de alimentos e equipamentos
uma carreira promissora e satisfatória, pois assumirá papéis distintos, sem rotina, um dia assume o lugar de degustador, outro de vendedor ou
de marketing, e estará à frente de mudanças até
mesmo nos hábitos de consumo que passam da
alta gastronomia ao varejo, analisando o negócio
como um todo por meio de experiências diretas
com vários tipos de restaurantes.
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Gabriela Pestana, professora na
Accademia Gastronomica

“Diria que é uma área fascinante, extremamente atrativa para quem ama viver sendo desafiado e buscando
atingir metas e objetivos. É uma área que te impulsiona a buscar de forma permanente conhecimentos de
distintas origens e exercitar o viés comercial sempre
que entramos em um projeto. Sem dúvida é uma alternativa atrativa e desafiante, pois reúne as capacidades técnicas, habilidade de liderança, planejamento,
criação de estratégia e também a preocupação ativa
com geração de demanda. Aqui não falamos somente de fazer preparações, falamos, principalmente, em
gerar negócios, que resultem nas melhores margens
para a empresa”, define Andrea Fabiana Rosas, gerente
do Centro Técnico da Vigor Food Service.

Salários mais
atrativos
O investimento em uma faculdade de gastronomia
gira em torno de 1.500 a 2.000. Estabelecimentos do

Andrea Fabiana Rosas

food service pagam para profissionais em início de
carreira valores mais baixos que as grandes empresas,
que têm assegurado uma melhor remuneração, logi-

Andrea Fabiana Rosas trabalha com alimentação há mais de

camente quando comparado com a média, não com

30 anos. Iniciou com um restaurante próprio que exigia mui-

profissionais de destaque ou em cargos altos. Gabriela

tas horas de dedicação e perda de energia, trazendo um re-

Pestana diz que, no geral, iniciantes terão o mesmo

sultado abaixo do esperado, inclusive porque estava instalada

salário inicial de um restaurante, o que pode valorizar

no interior do país, onde a comida caseira é muito valoriza-

são os benefícios, muitas vezes melhores, resultando

da. Seguindo o exemplo de seu pai, que trabalhou 38 anos na

em recebimentos de 20% a 30% maiores. Já Andrea

mesma corporação, Andrea, que já tinha uma atração pelas

Fabiana diz que os valores chegam a ser 50% maior

grandes organizações, aceitou o desafio de gerenciar uma loja

que no mercado estritamente operacional. “Os ven-

do Mc Donald´s, na primeira leva de trainees dos anos 90. “A

cimentos variam de acordo com a particularidade de

partir daí não parei mais com meu foco de me inserir nes-

cada empresa. Já tive conhecimento de programas de

te mercado. Buscando conhecimento de todas as áreas que

trainee em que os salários chegavam a R$ 3000,00 e

permeiam o negócio, acabei olhando o mercado do ponto de

cargos de chefe consultor de vendas com propostas

vista de marketing gerenciando a área no grupo Accor e, aos

acima de 5000,00. São diversas oportunidades nesta

poucos, fui me apaixonando pelo segmento de tal forma que,

área”, destaca Moacir Sobral.

após 12 anos no grupo, decidi sair para investir numa carreira,
mesclada entre o olhar marqueteiro e o de gestão, embasada
num aprofundamento operacional”.
Cursou gastronomia e foi trabalhar no Martin Berasategui,
estrelado Michelin, e, quando retornou desta experiência
inenarrável, como define, percebeu que seu coração estava
realmente nas grandes corporações. Fez, então, uma pós-graduação em Gestão de Negócios e foi trabalhar na área de
vendas da Nestlé. Em apenas quatro anos, e após cinco promoções na área de food service, finalmente assumiu a cadeira de Chef to Chef Manager. “Depois de sete anos de Nestlé,
fui convidada a assumir o Gerenciamento Técnico da Vigor,
o qual revitalizou a minha carreira, me dando a oportunidade de transformar um time de Consultores técnicos em
Consultores de negócios”.

“Diria que é uma
área fascinante,
extremamente atrativa
para quem ama viver
sendo desafiado e
buscando atingir
metas e objetivos”
- Andrea Fabiana Rosas, gerente do Centro
Técnico da Vigor Food Service

Marcelo Spiller
Logo após se formar em engenharia de alimentos, Marcelo Spiller foi para
Barcelona fazer um curso de três meses na língua espanhola. Quando acabou o curso e o dinheiro, começou a buscar trabalho, pois queria ficar mais.
Foi então que conseguiu um trabalho de copeiro em um bar restaurante
de frente para a praia, onde permaneceu por oito meses. Ao voltar para o
Brasil, fez o curso de Chef Internacional no Senac.
Antes mesmo de se formar foi convidado por um amigo para ser o responsável pela cozinha do restaurante orgânico que iria abrir. “Desiludido
com o status de trabalhar que nem louco e não ficar rico, desisti após um
ano e com alguns amigos abri um serviço de catering. Mais maduro e
com a certeza que não iria cometer os mesmos erros, resolvi abrir um
restaurante mexicano e entendi que pior que ser responsável pela cozinha é ser empregador. Vendi dois anos depois e montei uma consultoria
para a área. Após três anos fui convidado para fazer parte do time Rational, empresa que já prestava serviço desde 2010. A empresa, salário, benefícios e a flexibilidade de horário foram os fatores determinantes para
me tornar um chef corporativo”.

“A empresa, salário, benefícios e
a flexibilidade de horário foram
os fatores determinantes para
me tornar um chef corporativo”
- Marcelo Spiller, chef corporativo Nacional da Rational do Brasil

Vantagem para a indústria
A grande importância desse profissional para a em-

toda informação necessária ao profissional que traba-

presa é que ele proporciona mais credibilidade, agre-

lha com alimentação fora do lar.

gando valor e conhecimento técnico. “Diferente de
um produto de consumo, designado ao consumidor
final, a venda de produtos para food service é muito
técnica, baseada em argumentos de aplicação, rendimento, tolerância a processos, desempenho técnico,
enfim, argumentos mais técnicos que o profissional de
gastronomia tem maior habilidade e transmite mais
credibilidade”, ressalta Cecilia Ávila Martins, diretora
de Food Service da Vigor, que é focada em seu canal
food service e conta com os chefs de cozinha para fornecerem ideias de inovação, receitas, novas aplicações
e material para trabalho de marketing, divulgando
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A Rational também aposta e investe no desenvolvimento de chefs de cozinha. Além de um chef corporativo dedicado no Brasil em sua força comercial, a
empresa conta com uma rede de chefs freelancer de
mais de 30 profissionais que atuam em todo o território nacional, realizando feiras, eventos e treinamentos, e mais de 300 chefs no mundo trabalhando
em diferentes processos, desde pesquisa e desenvolvimento a treinamentos e eventos. “É a empresa dos
cozinheiros, para os cozinheiros. Os chefs conhecem as cozinhas e o mais essencial, as necessidades
dos profissionais que trabalham dentro das cozinhas

Letícia Vilardo
Letícia Vilardo iniciou sua carreira profissional na hotelaria há

“A formação em gastronomia adquirida na Europa somada à

16 anos. Na época havia chegado de uma temporada de imersão

vivência gerencial estratégica me deram as ferramentas ideais

e estudos gastronômicos na Europa, precisamente na França e

para desenvolver trabalhos de consultoria para empresas e res-

na Itália. Depois de um estágio em Roma, descobriu na gas-

taurantes e para pesquisar e divulgar novos produtos. Em mea-

tronomia sua vocação. Retornando ao Brasil, por indicação de

dos de 2009 nasceu meu primeiro filho e, projetando a dificul-

uma amiga foi convidada a trabalhar no “Le Saint Honoré”, res-

dade de conciliar minha carreira com o tempo que gostaria de

taurante de Paul Bocuse, localizado no extinto hotel Le Meri-

dedicar à família, me desliguei definitivamente dos hotéis para

dien do Rio de Janeiro, na época chefiado pelo prestigiado chef

abrir minha própria empresa de consultoria na área de alimen-

Pierre Landry. Em 2001, foi trabalhar no departamento de ali-

tos e bebidas”. Além de chef de cuisine e consultora, Leticia é

mentos e bebidas do Hotel Copacabana Palace, assumindo uma

historiadora, sommelier, especialista em azeites e uma das au-

função de supervisão, sendo responsável pela gestão da brigada

toras do livro Alimentos Funcionais, publicado recentemente

de salão, atendimento e padrões de qualidade, e, em 2006, as-

pela editora Pandorga, que quebra o paradigma de que alimen-

sumiu toda a gestão de alimentos e bebidas do Hotel Pestana,

tação saudável é ruim e sem graça.

também no Rio de Janeiro.

e conseguem identificar com facilidade a melhor

lho. Por este motivo é interessante que as institui-

solução para estas necessidades. Desta forma há a

ções tenham chefs de cozinha que desenvolvem e

identificação e o conhecimento das atividades exer-

vendem produtos para gastrônomos que pensam

cidas nas cozinhas”, explica Marcelo Spiller.

em um público capacitado em sua mesma área

O chef de cozinha é o profissional que consegue traduzir as expectativas do consumidor para a indús-

de atuação”, acrescenta Moacir Sobral, professor
do curso de Gastronomia da FMU.

tria, pelo conhecimento que tem das necessidades

A imagem de um gastrônomo fortalece ainda mais a

de quem vai transformar o ingrediente no produto

imagem da mercadoria para a venda. De acordo com

desejado. “É fundamental ter um gastrônomo dentro

Gabriela Pestana, um olhar mais apurado de quem es-

das empresas de food service, pois este profissional

tudou a gastronomia permite a evolução dos setores

também é o comprador dos produtos disponíveis no

de uma forma mais profissional. “Esse chef pode cola-

mercado. Em grande parte dos restaurantes o próprio

borar além do seu setor uma vez que entende da área

chef de cozinha é responsável pela escolha da marca e

toda. E o consumidor se sente mais seguro em com-

do tipo de mercadoria utilizado em seu local de traba-

prar algo que um profissional julga bom”.
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Você conhece
o óleo de
amendoim?
Uma alternativa saudável ao
óleo de soja, pode ser utilizado
em frituras com benefícios à
saúde, apesar do custo ainda ser
uma barreira, além da falta de
conhecimento do produto

E

m tempos de preocupação com uma alimentação saudável, encontrar ingredientes que possibilitem mais
saúde, mantendo a qualidade do sabor, é um desafio.

Apesar de não viável economicamente para qualquer estabelecimento, já que se trata de um óleo nobre produzido em
menor escala, o óleo de amendoim pode ser uma alternativa
aos óleos de soja, milho, algodão e girassol para quem vende
alimentos e refeições saudáveis.
A utilização do óleo de amendoim já vem do início do século
passado, tanto para alimentação humana como combustível
de máquinas. O produto pode ser obtido através de dois métodos de extração: prensagem mecânica ou solvente. O amendoim possui uma gama de subprodutos, dentre eles o óleo
para alimentação humana, farelos para alimentação animal,
entre outros subprodutos. Os maiores produtores são a China, Índia e Senegal, sendo que o primeiro também é o maior
importador do mundo, pois sua produção interna não supre
sua demanda, seguido da União Europeia e os Estados Unidos.
“Existe uma demanda, porém, não é forte no mercado interno. Os brasileiros já estão acostumados com o óleo de
soja, girassol e algodão para frituras, isso já se tornou algo
cultural. Entretanto, alguns países da Europa e, principalmente, da Ásia, possuem uma forte demanda, pois é um
óleo muito utilizado na cultura oriental. Devido ao preço,
sua demanda no mercado de food service ainda é pequena,
porém, é uma opção considerada por muitos estabelecimentos que queiram oferecer uma alimentação mais saudável para seus clientes”, afirma Tiago Vicente, da Aboissa,
que possui o produto em seu portfólio há mais de 20 anos.
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“É Uma opção considerada
por muitos estabelecimentos
que queiram oferecer uma
alimentação mais saudável
para seus clientes”
- Tiago Vicente, especialista da Aboissa

Tiago Vicente

Fritura saudável

Rico em vitamina E, um antioxidante que auxilia no combate
ao envelhecimento precoce, e Ômega 6, que ajuda na prevenção na formação dos radicais livres, o óleo de amendoim
é altamente recomendado para o uso de frituras. “Além de
conter vitaminas que os principais óleos no mercado não
contêm, como as vitaminas D e E, o óleo de amendoim apresenta fácil digestão. O óleo de amendoim apresenta quantidades significativas de gorduras insaturadas, que são mais
saudáveis que as saturadas, e que em uma dieta podem ajudar
na melhora do colesterol”, ressalta Tiago Vicente.
“De acordo com o estudo realizado pelo “American Journal
of Clinical Nutrition” foi descoberto que o uso constante de
óleo de amendoim pode auxiliar na melhora da pressão sanguínea e colesterol. Neste mesmo estudo foi detectado que
150 pessoas, entre homens e mulheres, que a pressão sanguínea dos participantes diminuiu significativamente. Isso acontece graças a Arginina, aminoácido básico encontrado no
amendoim. Esse aminoácido auxilia na produção do óxido
nítrico que serve como vasodilatador e auxilia na diminuição
da pressão sanguínea”, conta .
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Sustentabilidade

na Cozinha
A

adoção de práticas sustentáveis em uma cozinha comercial traz vantagens
econômicas, ambientais e sociais. Além de trazer benefício para o planeta,
gera economia, uma vez que a adoção dessas práticas reduz os custos com

água, energia e matéria-prima, pode atrair mais clientes preocupados com as questões ambientais e ainda melhora a saúde e qualidade de vida dos funcionários, resultando em maior produtividade.
“As empresas estão cada vez mais preocupadas em implantar práticas de sustentabilidade em seu negócio, pois o assunto se tornou um requisito de mercado a partir do momento em que cada vez mais clientes consideram um grande diferencial empresas consideradas sustentáveis. A adoção dessas práticas ajuda a fidelizar o cliente que está cada
vez mais exigente e preocupado com as questões ambientais, gera economia e ainda
contribui com o meio ambiente”, avalia Daiane Tomas, Nutricionista do SOS Cozinha.

A especialista aconselha a empreendedores do food service
que buscam um negócio sustentável um planejamento prévio. “Deve-se pensar em todos os detalhes como: estrutura,
edificação, instalações, cardápio, compras, recebimento, armazenamento, manipulação, transporte. Todos esses itens
devem ser planejados e colocados em ação, de modo que todos possuam práticas sustentáveis, profissionais especializaDaiane Tomas, Nutricionista do SOS Cozinha

“As empresas estão cada
vez mais preocupadas em
implantar práticas de
sustentabilidade em seu
negócio, pois o assunto
se tornou um requisito de
mercado”

dos podem ajudar nesse planejamento”.
Para quem não sabe por onde começar, o mercado oferece
orientações. O site do Sebrae, por exemplo, conta com cartilhas e muitas dicas sobre práticas sustentáveis em seu negócio.
Além disso, a consultas em sites de ONGs e empresas ligadas
ao assunto ou profissionais especializados são de extrema importância para quem quer reunir informações referentes ao
tema. “A primeira coisa a ser feita é procurar um profissional
para desenvolver um projeto de empreendimento sustentável,
esse profissional vai orientar como implantar práticas sustentáveis em seu negócio”, explica a nutricionista do SOS Cozinha, que nos ajudou a elaborar algumas dicas.
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Descarte de resíduos
Existem algumas empresas especializadas que coletam o lixo orgânico de restaurantes e o transforma
em adubo através da compostagem. Um dos benefícios da compostagem é que ela reduz a quantidade de
lixo orgânico lançada em aterros e o adubo adquirido
ajuda na produção de alimentos. Os restos de comida

Fornecedores

devem ser separados para a compostagem ou encaminhados para empresas especializadas para a produção de

É importante priorizar fornecedores da região, pois isso con-

adubos, que serão utilizados na produção de alimentos.

tribui com a economia local e diminui o impacto ambiental

Hoje no município de São Paulo a portaria 2619 proíbe
que os resíduos de óleos e gorduras sejam descartados
no sistema de esgoto. Esses resíduos devem ser armaze-

causado pelo transporte. Além disso, o empreendedor tem
que escolher um fornecedor que siga os mesmos padrões de
boas práticas e atividades sustentáveis.

nados em recipientes próprios fornecidos pela empresa

Existe um calendário de safras fornecido pelo Ceagesp

especializada nesse tipo de material e devem ser reco-

(Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo)

lhidos por essas empresas. O óleo coletado é utilizado na

e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

fabricação de sabão, tinta e biodiesel.

que informa o período de safra dos alimentos, facilitando o

Resumindo, o lixo reciclável deve ser separado de
acordo com o tipo: vidro, papel, plástico, papelão,

planejamento dos cardápios e possibilitando a aquisição de
produtos mais baratos, mais bonitos e mais nutritivos.

ferro, aço, alumínio e destinados à prefeitura ou cooperativas de reciclagem.

Controle do estoque
A primeira solução para evitar a perda de produtos no esto-

critas nas embalagens, os produtos devem ser organizados

que é não comprar em excesso. Para isso deve haver um bom

de acordo com a validade - os que vencem primeiro devem

sistema de controle de estoque e um bom planejamento de

ser dispostos na frente para serem utilizados primeiro.

cardápio que priorize a safra e a sazonalidade dos alimentos.
O ideal é não oferecer uma quantidade excessiva de opções
no cardápio e utilizar fichas técnicas, pois ela registra o
processo de elaboração do alimento, determinando quais
as matérias-primas utilizadas, suas quantidades e o custo
da produção. Além disso, o armazenamento deve ser feito
respeitando as condições de ambiente e temperatura des-

Os produtos refrigerados devem receber atenção especial
para evitar a contaminação dos alimentos e, consequentemente, o desperdício. É importante manter a organização de
equipamentos de refrigeração quanto ao tipo de alimento:
produtos prontos para o consumo devem estar dispostos nas
prateleiras de cima; produtos pré-preparados nas partes do
meio e produtos crus ou não higienizados na parte de baixo.
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“O ideal é não oferecer
uma quantidade excessiva
de opções no cardápio e
utilizar fichas técnicas,
pois ela determina quais as
matérias-primas utilizadas,
suas quantidades e o custo
da produção”

Água e energia

Colaboração da equipe
Um resultado positivo depende muito do entendimento dos
funcionários sobre essas questões. Informe e incentive sua
equipe realizando pequenas reuniões, palestras ou treinamentos periodicamente abordando o assunto, enfatizando
sobre a importância de promover o uso racional dos recursos
naturais e das matérias-primas. Capacite e incentive os funcionários a utilizarem todos os recursos de forma sustentável,
gratificando-os por metas alcançadas, isso motiva os funcionários e gera economia para a empresa.

Existem algumas alternativas para promover a economia desses recursos. Algumas delas são: adotar um sistema de captação da água da chuva para higienização das

Louça descartáveis

áreas externas do estabelecimento, projetar o ambiente
para que utilize o máximo de iluminação natural, substituir lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, evitar
sobrecarregar as instalações elétricas, manter paredes e
tetos com cores claras, adquirir torneiras com acionamento eletrônico ou temporizador por pressão, tirar o
excesso de sujeira das louças, deixando as de molho, ensaboar com a torneira fechada, entre outras.

Produtos de limpeza
Sempre adquira produtos regularizados pela Anvisa e
prefira os biodegradáveis, evitando substâncias nocivas
ao meio ambiente. É muito importante ao escolher uma
empresa fornecedora de produtos de limpeza solicitar

Muitos restaurantes estão utilizando produtos descartáveis
para economizar água, mas se você pensa na sustentabilidade como um todo, essa não é uma escolha vantajosa, pois na
fabricação desses produtos são emitidos gases poluentes na
atmosfera. Apenas uma pequena parte desses produtos são
de fato reciclados, a grande maioria é lançada em aterros,
demorando anos para se decompor na natureza. Porém,
existe uma boa alternativa: o uso de materiais biodegradáveis como copos, por exemplo. Esses materiais são obtidos
através de produtos agrícolas como: milho, mandioca e
cana-de-açúcar, depois de usados os materiais biodegradáveis vão para a compostagem e viram adubo para produção de alimentos e seu tempo de decomposição é bem
menor do que os de plástico.

um treinamento para utilização do produto, principalmente no que se refere à diluição, eles devem ser diluídos de acordo com o fabricante, falhas na diluição pode
acarretar desperdício de água e do produto de limpeza.
Existem algumas empresas de produtos de higienização
de uso institucional que fabricam produtos para limpeza de superfícies e de hortifrútis que não necessitam de
enxágue, fazendo com que o estabelecimento economize
água e garantindo a segurança do alimento.

Higiene e segurança
alimentar
As Boas Práticas de Manipulação e Fabricação garantem a
higiene e segurança alimentar do estabelecimento e contribui para evitar o desperdício de produtos, pois compreende procedimentos que visam o controle de qualidade dos produtos desde o processo de compras até o
destino final do produto pronto, ou seja, procedimento
que garantem uma melhor utilização das matérias-primas. O site da Anvisa disponibiliza informações e oferece
um curso gratuito sobre o tema.
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Qualidade de vida
Empresas que oferecem benefícios e melhorias relacionadas
à qualidade de vida dos funcionários, como uma área de descanso, geram maior produtividade e qualidade no trabalho,
resultando em maior retorno financeiro à empresa. Além
disso, esses benefícios podem reduzir custos com afastamentos e ações trabalhistas.

Selo sustentável
Nos Estados Unidos existe o selo Green Restaurant Association que é uma ONG que certifica restaurantes ecologicamente sustentáveis. No Brasil, há o Green Kitchen que se
trata de um programa que visa levar a natureza à mesa, sem
produtos químicos ou transgênicos. Nesse programa cada
restaurante cria uma relação com a natureza, em função de
seu ambiente e sustentabilidade econômica. Há também o
LEED que certifica edificações e instalações sustentáveis, e a
Certificação ISO 14001 de Gestão Ambiental.

Cases
A rede Big

X Picanha tem um cuidado especial para ge-

rar o mínimo possível de desperdício, inclusive por uma questão de margem de lucro das unidades. Através de um sistema
de controle de vendas é monitorado o estoque, a fim de evitar
a perda de produtos. O controle de alimentos perecíveis e refrigerados é orientado pelos consultores e reforçado pela nutricionista que visita as lojas da rede mensalmente.
“É importante otimizarmos os recursos e pensar sempre
de forma sustentável para evitar os desperdícios. Temos
um programa em nossas lojas chamado “Nossa Água Vale
Ouro” com o objetivo de promover o consumo consciente de água nos restaurantes. Para incentivar o engajamento das equipes, os franqueados premiam sua equipe pela
economia alcançada a cada mês”, conta Rodrigo Cascelli,

O controle dos recursos gera economia nas lojas

gerente de marketing do Big X Picanha.

da rede Big X Picanha

Para orientar colaboradores, a rede oferece uma cartilha
com dicas sobre economia de água e promove treinamento para orientar sobre procedimentos e técnicas que ajudam na economia de água. “Estamos sempre antenados
com as tendências e realizamos pesquisas de campo para
oferecer opções aos franqueados e motivá-los a realizar
ações sustentáveis em suas unidades”, afirma Cascelli.

A

Pita bread se preocupa com a sustentabilidade em

sua cozinha. Para controlar o estoque e evitar desperdícios, adotaram a política de controle diário da temperatura das câmaras frias, para que não haja nenhum desvio
na temperatura, o que acarretaria a perda da matéria prima. Os resíduos orgânicos são coletados por uma empresa terceirizada recolhe e envia para um aterro legalizado.
“Fazemos conscientização dos funcionários e na área

As câmaras frias da Pita Bread são controladas
diariamente para evitar desperdícios

fabril trabalhamos com os maquinários ajustados para minimizar erros evitando o desperdício e descarte. Além da
conscientização, com a qual sentimos um resultado positivo, ideias estão sendo proposta. Na época mais crítica da
racionalização da água, reunimos os funcionários para uma
orientação de seu consumo consciente em todos os ambientes, e colocamos cartazes pela fábrica com lembretes para fixação. Por meio da participação de funcionários com ideias
inovadoras, realizamos pesquisas constantes com o objetivo
de inovar”, conta a gerente de marketing Suely Sayegh.
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A

Aplicativo eComanda
- Automação Comercial

s dores de um dono de restaurante são diversas. As exigências fiscais
que não dão trégua, falta tempo para

a família, a dificuldade de controlar o estoque
e a pouca qualificação da mão de obra. Com
esses desafios, comuns mesmo em tempos
de economia estável, é natural ver estabelecimentos quebrando antes do segundo ano de
vida. Porém, a tecnologia dos sistemas para
restaurantes chegou para combater esses e
outros entraves. A analista de Marketing Digital da eComanda - Automação Comercial
em Nuvem, Mariana Fernandes, selecionou
quatro dicas que podem solucionar os pro-

1

4

blemas que o impedem de prosperar. Saiba
quais são elas e faça parte do grupo de gestores que obtém sucesso em qualquer momento econômico:

dicas para
driblar a crise
com a tecnologia

Esteja atento
ao desperdício

Por Mariana Fernandes

2

Evite prejuízos
combatendo
erros e fraudes

É difícil ter tempo para avaliar um negócio minuciosamente

Qualquer dono de restaurante sabe o que é ter problemas no

quando você cuida de todos os processos de um restaurante,

fechamento do caixa. Em casos de erro ou fraude, os sistemas

mas sabemos que isso é necessário para o sucesso de qualquer

para restaurantes também caem como uma luva. Em um res-

negócio. Um sistema de gestão para restaurante eficiente for-

taurante por quilo, por exemplo, ter um software integrado às

nece relatórios que proporcionam uma perspectiva precisa do

balanças evita prejuízos ao eliminar os erros de anotação na

volume de vendas, permitindo que você identifique padrões

comanda de papel, além de agilizar as filas no buffet. Em um

e tendências de pedido sem precisar dedicar muito do seu

estabelecimento a la carte, a facilidade que a comanda eletrô-

tempo. Quando chegar a hora de reabastecer o estoque, você

nica proporciona ao garçom evita o retorno dos pratos e, por

saberá o que precisa comprar com base nos relatórios, sen-

fim, o prejuízo financeiro da refeição perdida.

do desnecessário fazer cálculos complexos. Com esse tipo de
controle, você evita o desperdício devido ao descarte de ingredientes vencidos por falta de uso.
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3

Otimize sua
equipe

4

Explore novos
públicos

Manter muitos funcionários não é fácil, afinal, o empresário

Existe um mundo novo na rede que ainda é pouco explora-

brasileiro paga mais encargos sobre a folha de pagamento que

do pelos profissionais de restaurante. Com um aplicativo para

qualquer outro no mundo e a rotatividade de pessoal no ramo

restaurante integrado a um sistema delivery de qualidade, você

alimentício é grande. Ao investir em sistemas para restaurantes,

explora esse novo mundo através das vendas online e atinge os

você tem a possibilidade de reduzir ou remanejar sua equipe, ex-

clientes antenados, aumentando suas vendas sem investir em

traindo dela todo o seu potencial. Que tal oferecer ao seu cliente

estrutura física, ou seja, faz um baixo investimento e tem alto

a autonomia do autoatendimento através de um cardápio digital

retorno financeiro.

em lugar de dobrar seu número de atendentes? Você também
pode fazer uso de uma comanda eletrônica e permitir que seus

Com essas quatro dicas, já é possível sair do olho do furacão. O

garçons atendam mais pessoas em menos tempo ao acabar com

resto você já sabe: não deixe de criar novas receitas, personalize

a correria para o terminal. São muitas as possibilidades.

seu atendimento, torne o seu ambiente ainda mais agradável,
mantenha-se atualizado e capriche no tempero!

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
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Empresas e negócios

Restaurante

sobre rodas
Fotos: Divulgação

A empresa registrou um
crescimento de 625% nos
últimos seis anos

A

história da Truckvan começou em 20 de janei-

população que mora em lugares onde o acesso é restri-

ro de 1992 em um contêiner na Vila Guilher-

to a serviços, hospitais e escolas de capacitação profis-

me, zona norte de São Paulo (SP), onde não era

sional”, afirma Santilli.

possível fabricar novos baús de alumínio, somente reformá-los. Mesmo com o aumento nas vendas, os sócios
Alcides Braga e Flavio Santilli enfrentaram dificuldades,
até que, em 1996, com o início da estabilização derivada
do Plano Real, muitas empresas fecharam, o que abriu
uma oportunidade para a empresa finalmente produzir
baús com tecnologia própria e unidades móveis.

Atualmente, a empresa possui quatro fábricas - sendo duas em São Paulo, uma em Guarulhos (SP) e outra em Duque de Caxias (RJ) - e mais de 400 funcionários. Fechou o ano de 2014 com faturamento de R$
145 milhões, o que corresponde a um crescimento de
625% nos últimos seis anos – em 2008 o faturamento
foi de R$ 20 milhões. A empresa já produziu mais 45

Responsáveis pelo expressivo crescimento da Truckvan

mil baús de alumínio e entregou cerca de 600 unidades

nos últimos anos, os veículos feitos sob encomenda va-

móveis para clientes como o Senai/Senac/Sesi, Centro

riam de R$ 100 mil a R$ 3 milhões, dependendo das

Paula Souza, Volkswagen Automóveis, Scania, Merce-

solicitações do cliente. “Investimos nesse mercado de

des Benz, MAN Latin América, Raízen, Siemens, IBM,

carretas customizadas ao perceber a necessidade que as

SOS Mata Atlântica, Projeto Cies, Sindipan, prefeituras

empresas tinham de ter mais mobilidade e praticidade

e governos estaduais e federal, entre outros.

para desenvolver seus projetos e atender aos anseios da
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A Truckvan,
maior fabricante
de unidades
móveis do Brasil,
mira no mercado
de food trucks
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Aposta nos food trucks

Depois de 24 anos no mercado de implementos rodoviários e customização de veículos para diversas áreas,

a Truckvan ampliou em 135%
sua produção de cozinhas
móveis em 2015 em relação a
2014, fechando o ano com 47
unidades entregues

a Truckvan decidiu investir fortemente no mercado de
food trucks a partir de maio de 2014, quando a lei que
regulariza o comércio de comida de rua foi aprovada pela
prefeitura de São Paulo. “A Truckvan se motivou ainda
mais a apostar nesse novo modelo de negócio por já ter
experiência na customização de veículos para diversas
áreas e por possuir uma ampla estrutura fabril com equipe de especialistas em engenharia, elétrica, hidráulica e
mecânica. Desta forma, a empresa tem capacidade para
desenvolver restaurantes sobre rodas de acordo com a
necessidade de cada cliente, contribuindo e estimulando
o empreendedorismo no Brasil”, explica Alcides Braga.
Para se ter uma ideia, a Truckvan ampliou em 135% sua
produção de cozinhas móveis em 2015 em relação a
2014, fechando o ano com 47 unidades entregues, oito
modelos em produção e um faturamento de, aproximadamente, R$ 4 milhões, o que corresponde ao dobro do
resultado obtido no ano anterior, quando encerrou com
20 cozinhas móveis fabricadas. A Truckvan já entregou,
ao todo, 67 food trucks desde maio de 2014 até 31 de dezembro de 2015, em cidades de vários estados, pois possui um Departamento de Assistência Técnica que atende
em qualquer região do País, como Altamira (PA), Porto
Velho (RO), Londrina (PA), Fortaleza (CE), Recife (PE),
Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), entre outras.
“Para 2016, a Truckvan pretende se consolidar como a
maior fabricante de food trucks do Brasil e entregar,
em média, 15 unidades por mês. Para alcançar esse número, incorporamos a nossa estrutura uma fábrica de
4,5 mil m² em Duque de Caxias (RJ), que tem ampla experiência na produção de cozinhas móveis, tendo, inclusive, desenvolvido o primeiro restaurante sobre rodas carioca, o Larica Gourmet, e o SudTruck, unidade
itinerante da chef de cozinha Roberta Sudbrack (eleita
pela revista inglesa Restaurant a melhor chef mulher da
América Latina)” revela Braga.
foodmagazine.com.br
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El Favorito Food Truck
(comida argentina): Investiram primeiro em
um food truck sobre chassi de um caminhão
Chevrolet 6400 anos 1950 e depois de menos de um ano adquiriram mais dois food
trucks sobre chassis de dois modelos Iveco.

Mercado promissor
Muitas cidades ainda não regulamentaram a atividade,
o que deve acontecer ao longo do tempo, criando mais
oportunidades de negócios. “Com as leis que regularizam o comércio de comida de rua sendo aprovadas em
outras cidades, os empreendedores se sentirão cada vez
mais estimulados a abrir o seu negócio próprio e o mercado de food trucks deve crescer exponencialmente”,
afirma Alcides Braga. “Os food trucks são uma ótima alternativa de investimento, pois têm a vantagem da mobilidade, de ir até o consumidor, promovendo a marca
e conquistando novos clientes a cada evento, além de
não ter que pagar aluguel de um estabelecimento fixo
e só precisar de, no máximo, seis funcionários para a
operação”, completa o sócio-diretor da Truckvan.
A dica do especialista para quem deseja investir em
um food truck - interessante também para marcas que
possuem loja física, pois cria a vantagem da mobilidade de ir até locais que não possuem esse determinado
estabelecimento - é pesquisar bastante e não agir por
impulso. “É extremamente importante conhecer as estruturas das fabricantes, verificar se elas seguem todas
as normas de segurança e vigilância, conversar com donos de food trucks para pegar dicas e orientações sobre
o mercado e, claro, fazer um plano de negócio e ter um
diferencial de cardápio e visual para seu food truck se
destacar em relação a tantos concorrentes”.
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“Os food trucks são uma ótima
alternativa de investimento, pois
têm a vantagem da mobilidade,
de ir até o consumidor,
promovendo a marca e
conquistando novos clientes”
- Alcides Braga, sócio-diretor da Truckvan.

Como transformar um veículo em um

restaurante sobre rodas

Juntamente com todas as pesquisas, o primeiro passo an-

negócio, produção estrutural e instalações elétricas

tes de iniciar a produção é saber qual tipo de food truck

e hidráulicas, fixação de equipamentos de cozinha e

se adapta ao seu orçamento e ao seu negócio. Seu restau-

aplicação da comunicação visual, o food truck élimpo

rante móvel pode ser um trailer, um furgão ou um baú

e testado, fazendo uma entrega técnica para os clien-

sobre chassi. Após essa definição é preciso escolher os

tes. “Como somos homologados para fazer essas adap-

equipamentos de cozinha e montar um layout interno de

tações e customizações, junto com tudo isso prepara-

forma que otimize a produção e finalização do cardápio

mos uma pasta com a documentação necessária que

até a entrega aos clientes. “Vale lembrar que esses equipa-

um restaurante sobre rodas precisa para conseguir as

mentos podem ser 100% elétricos ou a gás. Em paralelo,

licenças junto aos órgãos competentes e poder traba-

já comece a elaborar toda comunicação visual externa,

lhar nas ruas sem problemas”, explica o gerente, que

logomarca, embalagens e redes sociais”, sugere Romulo

aconselha: “Nem é preciso dizer que sorriso no rosto

Jesus, gerente comercial de food trucks da Truckvan.

também faz parte não é? Os clientes vão até você bus-

O especialista conta que após a escolha de modelo de

car boa comida e afeto, nunca se esqueça disso”.

La Polenta Food Truck
(polentas cremosas e fritas): Adquiriu primeiro um food truck trailer
e o deixou o ponto fixo no Butantã Food Park. Depois de seis meses
resolveu apostar em um food truck
sobre chassi de um Iveco para ser itinerante e se deslocar com mais facilidade para diversos eventos. Diante
do sucesso destes dois food trucks, o
proprietário Alex Righi investiu em
um restaurante fixo para oferecer
um cardápio mais amplo e ter um
local em que as pessoas que se tornaram fãs de suas polentas pudessem ir
sempre que quisessem.
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Negócios sazonais

Em tempos de crise
Foto: Eduardo Andreassi

Proprietário de dois restaurante em Monte Verde,
cidade turística de Minas Gerais que atrai nos meses
de junho e julho, o empresário Nelson Neves Alves
buscou alternativas para equilibrar as contas de seus
estabelecimentos mesmo na baixa temporada

D

epois de uma experiência desagradável em 1998,

tro bar e lanchonete, onde posteriormente se desfez do

Investimento para
driblar desafios

mesmo para inaugurar o restaurante Trás os Montes, es-

Para continuar com a preferência dos turistas que procuram o

pecializado na culinária portuguesa – pois é descendente

vilarejo, o empresário implementou algumas medidas para

de portugueses - e culinária mineira. Em 2007, observan-

driblar a situação econômica que o país enfrenta. Mesmo

do que poderia atrair outros públicos, criou o Armazém

com crise, o empresário conta que a última temporada, que

Monte Verde Restaurante, focando na culinária alemã,

vai de maio a julho, não apresentou queda representativa,

italiana e brasileira, e implementou uma vasta gama de

mas que no verão o movimento é sempre menor. Para equi-

pratos e tipos de sucos, cervejas, vinhos e aperitivos. As

librar os custos e a receita, afinal, precisa manter a equipe o

casas foram crescendo e, com a situação do país mais

ano todo e muitas das despesas são mensais, tem que geren-

favorável, mesmo faturando na alta temporada e muito

ciar muito bem os rendimentos.

quando faliu e teve que fechar as portas de sua
lanchonete em Osasco (SP), Nelson Neves Alves

trouxe os equipamentos que lhe restaram e estabeleceu-se em Monte Verde (MG). Montou, no ano seguinte, ou-

pouco na baixa, conseguia se manter.

Entre as decisões tomadas, manteve os dois estabelecimentos abertos todos os dias, ampliou os horários de funcionamento, atendendo até o último cliente, e diversificou os
pratos oferecidos, sem abrir mão da qualidade dos mesmos.
Com o intuito de atrair mais clientela e se diferenciar da
concorrência maciça - afinal, em Monte Verde, como em
outros cidades turísticas, há uma sequência de restaurante nas ruas centrais, que ficam repletas de turistas na alta
temporada -, o restaurante oferece uma variedade que vai
além do fondue, prato facilmente encontrado na região devido ao frio nos meses de maior movimento, como frutos
do mar e opções mais baratas para quem não quer gastar

Armazém Monte Verde, restaurante focado nas
culinárias alemã, italiana e brasileira
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Monte Verde
No alto da Serra da Mantiqueira, a 30 km de
Camanducaia (MG) e próximo à divisa de
São Paulo com Minas Gerais, encontra-se
um vilarejo acolhedor e com paisagens de
tirar o fôlego dos visitantes que procuram a
região. Monte Verde surgiu por volta de 1938
e um de seus primeiros moradores foi um
imigrante que veio da Letônia (antiga União
Soviética), e se encantou com as paisagens
que lembravam as da sua terra natal. Com
o passar do tempo, amigos, familiares e conhecidos procedentes de diversos países da
Europa - principalmente na época da guerra
– imigraram e ali se instalaram.
De clima frio, com paisagens e construções de
estilo europeu, o vilarejo recebe um grande número de turistas. O povoado está a 1.500 metros de altitude, longe das fontes poluidoras dos
grandes centros urbanos. A alta temporada se dá
nos meses de junho e julho, quando o inverno
traz temperaturas próximas a 0º C ou negativas.

muito. “Coloco sempre uma pessoa na porta para receber os
clientes, já com o cardápio. Trazemos música de estilos variados, pop, rock, jantar dançante, para nos diferenciarmos”,
conta o empresário.
Além do movimento irregular, um dos desafios de trabalhar em
regiões turísticas é a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada e produtos de qualidade a um bom preço. “Para conseguir
mais barato e mais fresco, compro frutos do mar em São Paulo
duas vezes por semana na temporada, pois aqui os produtos são
caros, com qualidade pior e muita coisa nem se acha. Mão de
obra também é ruim na região, por isso, mantenho um alojamento para uma equipe que vem de outras cidades”, revela.
A fim de satisfazer a todos os perfis de clientes, criou ambientes distintos para fumantes, outro para quem quer levar seu animal de estimação e uma área mais ampla com
maior espaço livre entre as mesas para que as crianças
possam brincar. Em um dos ambientes a televisão exibe
jogos e lutas, no outro vídeos. Em períodos mais ociosos,
como novembro e dezembro, oferece o serviço de buffet
para festas, como de formatura. “No verão, que é baixa
temporada, faço promoções de chopp e parceria com fornecedores. É bom para gente que atrai clientes e para a
empresa que divulga seu produto. Faço também parcerias
com pousadas e divulgação pela internet”, afirma Alves.
foodmagazine.com.br
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Saindo do Forno
São cinco modelos fabricados no Brasil: New Dritta 60,
New Dritta 90, New Vetro 60, New Vetro 90 e New Vetro Flex 75. As peças reúnem vantagens como melhor
iluminação com lâmpadas de LED, menor consumo
de energia e ruído, melhor desempenho no modo depurador (com sistema de filtragem até seis vezes mais
eficiente do que a versão anterior), além de melhor acabamento e performance. Os novos modelos ainda são
equipados com motor italiano. Feitas em aço inox, as

Tramontina amplia
seu parque fabril
e produz uma nova
linha de coifas

coifas podem ser instaladas como exaustor ou depurador. Confira alguns modelos:

Coifas New Vetro Black
Touch 60 e 90

Coifa Juliet 90

Novas opções de coifas com acionamento touch. Dis-

Design e tecnologia se unem para apresentar a nova

fas Coifas New Vetro Black Touch 60 e 90 combinam

coifa de parede Juliet 90, que compõe o ambiente

as linhas modernas da coleção Vetro com a sofistica-

com leveza e bom gosto, podendo ser utilizada como

ção do vidro temperado. O painel de controle oferece

depurador ou exaustor. O modelo caracteriza-se pela

a tecnologia tou¬ch com três velocidades, tornando o

suavidade do vidro e possui comando touch com três

produto ainda mais elegante. Além disso, conta com

velocidades, timer e lâmpadas LED, que garantem

timer e lâmpadas LED, que garantem uma melhor

melhor iluminação na hora de cozinhar e menor con-

iluminação na hora de cozinhar e menor consumo de

sumo de energia. A Juliet 90 também apresenta filtros

energia. Fabricadas em aço inox e vidro temperado,

metálicos com cinco camadas, responsáveis por reter

os modelos podem ser utilizados como depurador ou

a gordura, e filtros de carvão ativado, que retêm os

exaustor, o que possibilita uma excelente purificação

odores e vapores do ar, quando na função depurador.

do ar e deixa a casa livre de odores desagradáveis.

poníveis nas versões de parede de 60 e 90 cm, as coi-

Pala Doro lança
linha de azeitonas
gregas para o food
service
Marca tradicional e prestes a completar 50 anos de existência,
a Pala Doro está lançando uma linha completa de azeitonas
gregas voltada ao foodservice para agregar valor aos pratos e
petiscos, já que a qualidade oferecida é superior ao mesmo
produto produzido em outros países, com a vantagem de ter
um preço extremamente competitivo.
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Os três itens dessa linha serão comercializados em embala-

Trikorfo Messinia, na Grécia. “O foodservice merece uma li-

gens de 2 kg, cada uma com seu diferencial. Para os mais tradi-

nha mais elaborada e vinda de um país que é referência em

cionais há azeitonas verdes com caroço; para aqueles que bus-

azeitonas. Buscamos o melhor e o trouxemos para o merca-

cam praticidade, a azeitona verde está disponível sem caroço.

do brasileiro como forma de agradecer aos quase 50 anos de

Já para os admiradores de sabores mais requintados a marca

mercado da Pala Doro”, declarou o gerente de marketing da

trouxe as azeitonas pretas Kamalata, originárias da região de

empresa, Walter Leone.
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New Vetro Wall Flat B

New Vetro Black

Coifas New Vetro Wall
Flat B e W 90
New Dritta Black Touch 90

Linhas modernas ganham destaque na coifa de pa-

A nova coifa de parede Dritta Black Touch 90 da Tra-

rede New Vetro Wall Flat 90 da Tramontina. Indi-

montina alia beleza e funcionalidade. O modelo possui

cada para fogões de até 90 cm, a novidade combina

comando touch com três velocidades, timer e lâmpadas

aço inox a detalhes em vidro temperado, disponível

LED, que garantem melhor iluminação na hora de co-

nas cores preta e branca. Com comando eletrônico

zinhar e menor consumo de energia. Além disso, a New

em três velocidades, a coifa pode ser utilizada como

Dritta Black Touch 90, fabricada em aço inox, apresenta

depurador ou exaustor, garantindo uma excelente

filtros metálicos com cinco camadas, responsáveis por

purificação do ar. Acompanha a coifa dois filtros de

reter a gordura, e filtros de carvão ativado, que retêm os

carvão ativado, dois filtros de alumínio e um tubo

odores e vapores provenientes do cozimento.

flexível para saída do ar.

Sempre em busca de inovação, a Allfood criou a Mantei-

Premiada manteiga
com sal de Guérande
chega ao Brasil

ga com sal de Guérande, uma novidade gourmet produzida em tradicionais moldes. O famoso e especial sal de
Guérande, que é derretido e misturado aos demais ingredientes da manteiga, é o mais puro que existe, sendo
livre de processos químicos, além do grande diferencial
que é não ter contato com a terra. Por ser integral e não
passar pelo processo de refino, ele conserva traços de
minerais naturais como o cálcio e o magnésio.
A forma de recolher esse sal, encontrado nos pântanos
do sul da Bretanha, é por métodos tradicionais celtas,
por salineiros especializados. Ele é obtido de forma natural pela evaporação da água do mar, é de cor cinza e
tem grande fama, sendo considerado por muitos como
o sal cinza de melhor qualidade disponível no mundo.
Esta manteiga recebeu vários prêmios, dentre eles o prêmio ouro Concours Général Paris, em 2010 e, em 2013,
o prêmio prata Frome. Pode ser consumida com pães,
torradas e na composição de receitas.
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Flashes

Centro Europeu oferece
especialização inédita
em cozinha molecular
O Centro Europeu está com as inscrições abertas para a
sua pioneira especialização em Cozinha Molecular. Comandado pelo chef Fabio Mattos, um dos grandes nomes
da gastronomia brasileira, o curso terá início no mês de
março e vai tratar da tendência que abriga “arte e ciência”, despertando nas pessoas o interesse em obter novas
experiências gastronômicas, envolvendo aspectos sensoriais explorados por essa cozinha moderna e inovadora.
O curso de Cozinha Molecular, que terá duração de
dois meses e uma carga horária de 52 horas/aula, tem
por objetivo ampliar, compreender e melhorar os conhecimentos no estudo dos processos físico-químicos
dos alimentos. A especialização capacita os profissionais
para aplicar técnicas inovadoras na cozinha clássica por
meio de metodologia prática, baseada na utilização dos
insumos e técnicas inovadoras da cozinha molecular.
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Quebra na safra
de trigo irá elevar
preço do produto a
partir de abril
A partir de abril, quando o estoque nacional de trigo
baixar, o pãozinho e outros alimentos da confeitaria
terão que ficar mais caros. Ainda não é possível saber
de quanto será o aumento, mas os produtos derivados
do cereal, como pães, massas e biscoitos, serão reajustados em função da quebra nas safras de trigo do Para-

A atividade é voltada para chefs de cozinha, nutri-

ná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, responsáveis

cionistas, gastrônomos, estudantes de gastronomia

por mais de 90% da produção brasileira. O prejuízo no

e demais profissionais ligados ao segmento que pre-

campo acarreta em desdobramentos para a indústria

tendem adquirir conhecimentos teóricos e práticos

de panificação, que inevitavelmente irá repassar a alta

nessa importante tendência da culinária mundial.

no custo de produção aos consumidores.

Na grade curricular do curso estão temas como: Intro-

A quebra na safra nacional do cereal obriga o Brasil a im-

dução à Cozinha Molecular; Estudo dos Ingredientes

portar maior quantidade do produto, em um cenário de

da Cozinha Molecular (Aplicações Práticas e Preparos);

câmbio desfavorável. Em abril, quando as indústrias pre-

As Técnicas aplicadas à Cozinha Molecular (Esferifica-

cisarem repor os estoques, o Brasil terá que comprar 3,6

ção, Gelificação, Emulsificação, Liofilização, Espumas

milhões de toneladas no mercado internacional – no total,

e Aeração); Desconstrução de Alimentos; Defumação a

o setor da panificação consume 11 milhões de toneladas

Frio; Técnicas com Nitrogênio; Sous Vide; e Mixologia

por ano. Com o dólar cotado acima dos R$ 4, o custo de

(preparo de bebidas e coquetelaria molecular).

importação será alto.
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Food containers
são alternativa a
carros e bikes
Como os custos de locação de pontos fixos em alvenaria
está elevado e lanchonetes motorizadas necessitam de regulamentações especiais, além de serem mais caras, alguns
empresários do food service estão recorrendo aos containers, tanto para a compra quanto para locação temporária.
De acordo com o coordenador de Marketing da NHJ do
Brasil, Carlos Eduardo Almeida, a questão da sustentabilidade é um grande diferencial para quem opta por módulos e containers. “O visual industrializado atrai muitas
empresas que investem no estilo ‘moderninho’ ao decorar os espaços”. Já os módulos também têm vida longa e
são remontados diversas vezes durante anos.

Dispositivo testa
presença de glúten
em alimentos
Criado pelo 6SensorLabs, o Nima tem um funcionamento simples e revela se o alimento possui o ingrediente que
provoca alergia em muitos consumidores. O dispositivo
tem funcionamento simples: basta colocar uma amostra
do alimento no aparelho e ligá-lo. Em dois minutos, se o
alimento não tiver glúten, a tela mostrará uma carinha feliz, caso contrário ela aparecerá triste.
Os resultados dos testes são enviados para um banco de
dados que a companhia está construindo e que pode, futuramente, ser adicionado em aplicativos como o Foursquare. Ainda em pré-venda no exterior, a parte descartável
para colocar as amostras no aparelho custa US$ 3,99, enquanto o Nima sai por US$ 249.

foodmagazine.com.br

47

Guia de
fornecedores
Agora ficou fácil encontrar fornecedores de
produtos e serviços para o setor food service

Tudo em um só lugar!
2S Produções

Ferri

2sproducoes.com.br

Fornos e equipamentos para panificação e
food service
ferri.com.br

(11) 3984-9881

(11) 2965.4263

Som, Iluminação, Projeção

Golden Foods

ABOISSA
Amido de milho, Azeite de Oliva, Óleo de
Palma, Ovo em Pó
aboissa.com.br

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

(11) 3353-3000

(21) 3550-0760

ACOM SISTEMAS

Grupo Petrópolis

2ºCapa e Pág.03

Softwares de Gestão

Cervejas

acomsistemas.com.br

grupopetropolis.com.br

(11) 3429-8787

Pág. 49

0800-727-9998

Autobyte solution

Lutosa

Software de Alimentação

Purê de Batatas, Gratinados, Fritas

autobyte.com.br

lutosa.com

(11) 3459-7193

Pág. 36

neemo.com.br

bruving.com.br

Pág. 06

(14) 3274-2087
Maskare

CRISTAL TEMPER

Máscara Higiênica para Proteção

Tábua de Vidro

www.maskare.com.br

cristaltemper.com.br

(11) 2252-2085

0300-3131000

truckvan

dellabruna

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

Mesas, Cadeiras, Bancos
dellabruna.com.br

(19) 3876-1783

Pág. 17

Aplicativos e Softwares

Caixas Plásticas

(15) 3383-9222

(21) 2491- 2892
Neemo

BRUVING PLÁSTICOS

Pág. 35

(11) 2635-1133

Págs. 40 e 41

Elite

ULTRAGAZ

Formas de Papel

Gás liquefeito de petróleo (GLP)

eliteembalagens.com.br

(11) 2618-2667
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Pág. 29
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www.ultragaz.com.br

Pág. 21

(11) 11 3177 6677

4º Capa

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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receitas

Oktapôdhi Riganáto
Polvo refogado em azeite de oliva ao molho napolitano acrescido
de vinho tinto, conhaque, champignon e azeitonas pretas

Ingredientes
• 1 polvo inteiro de no mínimo 2,5 kg
• 200 gramas de azeitonas pretas
• 200 gramas de champignon fresco

Modo de preparo
Em uma panela cozinhe o polvo em fogo médio baixo por
40 minutos submerso até a metade de água e três colheres de sopa de vinagre tinto. Depois de cozido tire a cabeça
e fatie na grossura de um dedo os tentáculos e reserve-o
(dica para saber se está no ponto - fure o centro dos tentáculos com um garfo, se ele espetar e sair sem fazer força

• 5 tomates italianos sem pele e cortado em
cubos pequenos
• 1 pimentão vermelho cortado em cubos bem
pequenos
• 2 cebolas graúdas picadas
• 2 dentes de alho espremido
• 1 maço de cheiro verde bem picado

está pronto). Em uma outra panela prepare o molho do

• Endro fresco picado

polvo, doure em pouco óleo as cebolas, o alho e, em se-

• Óleo de oliva

guida, coloque os tomates e o pimentão. Deixe cozinhar

• Orégano

até que tudo se desmanche e vire molho, sempre regando

• 100 ml de conhaque

com pouca água conforme houver redução.

• 300 ml de vinho tinto

Assim que estiver faltando aproximadamente cinco mi-

• Sal

nutos para que o molho esteja ao ponto da textura de-

• ½ colher de chá de pimenta do reino

sejada, acrescente o cheiro verde, o sal (a gosto) e as três

• ½ colher de chá de cravo em pó

especiarias em pó. Deixe ferver por mais cinco minutos
e reserve-o. Em outra panela coloque o óleo de oliva para
esquentar (quantidade suficiente para deixar seu polvo

• ½ colher de chá de páprica doce
• 2 ramas de canela

em meia submersão). Em seguida frite o polvo até que ele
fique dourado e acrescente o champignon, as azeitonas, o
molho, a canela em rama, o endro e o conhaque. Espere
levantar fervura, acrescente o vinho e deixe ferver até que
o seu molho reduza ao ponto quase cremoso. Desligue o
fogo e misture em seguida um punhado de orégano.

Receita
Exclusiva:
Kostas Frantzezos,
personal chef

A porção serve duas pessoas e tem um custo de aproximadamente R$ 100,00, com margem de lucro de 100%
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• O conteúdo mais abrangente
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• Notícias atualizadas
diariamente

• Distribuição nacional
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garanta seu espaço!
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